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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה – 1 חלק

 הגדרות .1

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

 מחייב אחרת: 

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

 . Inkia Energy Limited - "אינקיה"

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

 .לימיטדאנרג'יאן ישראל  - "אנרג'יאן"

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

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  - "בורסה"

 בתי זיקוק לנפט בע"מ - "בז"ן"

 .לישראל בע"מ בנק דיסקונט - "בנק דיסקונט"

 .לישראל בע"מ לאומיבנק  - "בנק לאומי"

  ."מבע מתחדשת אנרגיה גרינדיי - "גרינדיי"

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

 , המצורף בפרק השני לדוח זה.2018

 להלן.  8.13.7כהגדרתו בסעיף  - "דוח עסקת אנרג'יאן"

 דולר של ארה"ב. - "דולר"

 .Daewoo International Corporation - "דייהו"

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

 , המצורפים בפרק השלישי לדוח זה.2018

הדוח התקופתי לשנת 

2017 

אשר פורסם ביום  31.12.2017דוח תקופתי של החברה ליום  

 . (2018-01-026919 )מס' אסמכתא 29.3.2018

 להלן. 4.2כהגדרתה בסעיף  - "ההנפקה"

 . בע"מ או.פי.סי אנרגיה - "החברה"

  .לישראל בע"מ החברה - "לישראל החברה"

 להלן. 10.2כהגדרתה בסעיף  - "הלוואת חדרה"
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 להלן. 10.2כהגדרתה בסעיף  - "הלוואת רותם"

 להלן. 8.2.1.2כהגדרתה בסעיף  - "241"הסדרה 

 להלן. 8.2.1.2כהגדרתה בסעיף  - "914"הסדרה 

"הסכם הזרמת ההון של 

 חדרה"

 .להלן 10.3.1.3בסעיף  כהגדרתו -

"הסכם הזרמת ההון של 

 רותם"

 . להלן 10.3.1.2בסעיף  כהגדרתו -

 להלן. 8.14.2.3כהגדרתו בסעיף  - "הסכם התחזוקה חדרה"

 להלן. 8.13.1 בסעיף וכהגדרת - "הסכם תמר"

 הגברת התחרותיות במשקצמצום הריכוזיות והוועדה ל - "ועדת הריכוזיות"

 שהוקמה מכוח חוק הריכוזיות.

ואוליה אנרגיה ישראל  -תחנות כוח בע"מ )לשעבר  -ורידיס  - "ורידיס"

 .בע"מ(

 הועדה לתשתיות לאומיות. - "ות"ל"

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

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

משולבת מתקדמת  אנרגיהאו.פי.סי חדרה בע"מ )לשעבר  - "חדרה"

  (.בע"מ

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

 .1988 -, התשמחהכלכלית התחרותחוק  - "הכלכלית התחרות"חוק 

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

"חוק למניעת מפגעי 

 אסבסט"

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

 .2013-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד - "חוק הריכוזיות"

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

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

 .1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - "חוק התכנון והבניה"
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 בע"מ. לישראל חשמלה חברת - ""יחח"

 כימיקלים לישראל בע"מ. - "כי"ל"

 להלן. 7.7.2כהגדרתו בסעיף  - "מחיר המינימום"

 להלן. 8.14.2.1כהגדרתה בסעיף  - "מיצובישי"

 להלן. 8.2.3כהגדרתו בסעיף  - "המכרז"

 הממונה על התחרות. - "הממונה"

 לתקנות היח"פ. 1כהגדרתו בסעיף  - "מנהל המערכת"

 להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף  - "מרכז האנרגיה"

 .משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - "משרד האנרגיה"

"נייר חדרה" או "מפעלי 

 נייר חדרה"

 נייר חדרה בע"מ. -

 .נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ - "נתג"ז"

 .  להלן 2.1 עיףה בסכהגדרת - "עסקת אינקיה"

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

 להלן. 2.3.1כהגדרתה בסעיף  - "עסקת צומת"

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

 .1961-א"תשכפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,  - "פקודת מס הכנסה"

 להלן. 2.3.1כהגדרתו בסעיף  - "פרויקט צומת"

  ."מבע אנרגיה צומת - "צומת"

החברה והחברות הבנות שדוחותיהן מאוחדים עם הדוחות  - "הקבוצה"

 הכספיים של החברה.

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

 מדיטריניאן'י אנרג, נובל מוגבלת שותפות קידוחים דלק את

 ( שותפות מוגבלת.1992ורציו חיפושי נפט ) לימיטד

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

 2נגב  ישראמקו, לימיטד מדיטריניאן'י אנרגאת נובל 

שותפות מוגבלת, דלק קידוחים שותפות מוגבלת, דור 

חיפושי גז שותפות מוגבלת, אוורסט תשתיות שותפות 
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  מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ.

  ..Kenon Holdings Ltd - "קנון"

 להלן. 7.7.1כהגדרתו בסעיף   יב הייצור"רכ

 ."מבע רותם. סי. פי. או - "רותם"

 להלן. 2.3.1כהגדרתו בסעיף  - שיון חדש לצומת"י"ר

 17שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה א'( של החברה, מיום  - "שטר הנאמנות"

 .2018והתיקון לו מחודש יוני  2017במאי 

 להלן. 2.1בסעיף  כהגדרתו - "שינוי המבנה בקבוצה"

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

 להלן. 2.1כהגדרתה בסעיף  - "תחנת הכוח חדרה"

 להלן. 2.1כהגדרתה בסעיף  - "תחנת הכוח רותם"

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(,  - "תקנות היח"פ"

 .2005-התשס"ה

"תקנות משק הגז שעת 

 חירום"

תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת  -

 .2017-חירום(, התשע"ז

 .2004-תקנות משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה - "תקנות הקוגנרציה"

תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות  - "תקנות הרישיונות"

 .1997-בעלי רישיון(, התשנ"ח

 מבנה – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות תקנות - "תשקיף פרטי"תקנות 

 .1969-ט"התשכ(, וצורה

 זמינות"תשלומי 

 "משתנה

  .להלן 8.2.1.4ף בסעי כהגדרתם -

 להלן. 8.2.1.4סעיף ב כהגדרתם - "קבועה זמינות"תשלומי 

 להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף  - "התשקיף"

 .55תוכנית לתשתית לאומית  - "55"תת"ל 

"AGS" - איי. ג'י. אס. רותם בע"מ. 

"DSCR" - בין היחס שבין תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב ל

תשלומי קרן וריבית לתקופה הרלוונטית )והכל בכפוף 
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 להגדרות ולתנאים בהסכם המימון הרלוונטי(.

"GE" -  להלן. 8.14.2.3כהגדרתה בסעיף 

"IC Power" - IC Power Ltd.. 

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

"LLCR" -  היחס שבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים

הפנויים לשירות החוב מהפרויקט ליתרת ההלוואה למועד 

החישוב )והכל בכפוף להגדרות ולתנאים בהסכם המימון 

 הרלוונטי(.

של רותם עם  PPA-"ה

 חח"י"

 

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

  כללי .2.1

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

להשלמה, רישום  , פרסמה החברה תשקיף2017 ביולי 31ביום  להוראות חוק החברות.

 8-ו 2ם מישתוקן בי, כפי (2017באוגוסט  1למסחר והנפקה ראשונה )הנושא את התאריך 

, מכוחו הונפקו לראשונה מניות החברה לציבור, והחברה הפכה להיות חברה 2017באוגוסט 

)בהתאמה( נרשמו למסחר בבורסה  2017באוגוסט  20 -ו 16בימים "(. התשקיף)" 1ציבורית

)אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית  אגרות חוב )סדרה א'( של החברהמניות החברה ו

 (. 2017במאי  18סווגים ביום מלמשקיעים 

ברה המאוגדת ח ,קנוןהיא לצורך חוק ניירות ערך נכון למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה 

בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק 

(NYSEובבורסה )ההצבעה מהון המניות המונפק של החברה וזכויות  75.82%-, והמחזיקה ב

 IC Powerבת בבעלות מלאה של  הקנון כי אינקיה, חבר דיווחה 2018 בינואר 1 ביום 2.בה

הנזכרת להלן, השלימה עסקה למכירת פעילות אינקיה בתחום ייצור החשמל וחברות ההפצה 

"(. על פי דיווח אינקיה עסקת)"I Squared Capital -באמריקה הלטינית והאיים הקאריביים ל

מהון המניות  25%בויות שיפוי של אינקיה בעסקה הובטחו, בין היתר, בשעבוד קנון, התחיי

בהמשך לעסקת אינקיה ועל פי דיווחי קנון, כחלק  .שנים 3המונפק של החברה לתקופה של 

, הועברו החזקות קנון במניות 2018 בפברואר 15בני כולל בקנון, ביום וכתוצאה משינוי מ

הוחזקו עד לאותו במועד בעקיפין על ידי קנון באמצעות החברה )לרבות השעבוד האמור(, ש

IC Powerבת בבעלות  החבר 3אסיה פיתוחבאמצעות ו ,בת בבעלות מלאה של קנון ה, חבר

 קנון., להחזקה ישירה של IC Powerמלאה של 

 הרביעי לפרקא 21 תקנה ראו ,בחברה השליטה בעלת החזקות אודות לפרטים נוספים

 נוספים(.  )פרטים

הועברו החזקות אסיה פיתוח  במסגרתם ,שינויים מבניים בקבוצה בוצעו ,2017 שנתבמהלך 

לידי החברה. בנוסף, בשנת  AGS-: חדרה, חברת התפעול חדרה והחברה של תנוהב בחברות

. לפרטים נוספים על שינויי המבנה סולאר.פי.סי לאו בגרינדיי ההחזקות הועברו ,2017

  "(. בקבוצה המבנה שינוילדוחות הכספיים )" 24וביאור  להלן 2.3-ו 2.2 סעיףראו  ,האמורים

בתחום ייצור חשמל ואספקתו, ובכלל זה בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של  פועלת הקבוצה

נכון למועד הדוח, פעילות "י. חייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וח וכן, כוחתחנות 

 אין בכך כדי להגביל את פעילותה בעתיד.החברה נעשית בישראל בלבד, אך מובהר כי 

נכון למועד הדוח, מפעילה הקבוצה תחנת כוח קונבנציונלית במישור רותם בהספק מותקן 

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

                                                      

 .ההפניה דרך על המובאות, 068464-01-2017 -ו 079203-01-2017, 078789-01-2017': מס אסמכתאות  1
 יורק ניו בבורסת הנסחרות חברות על החלה הדיווח במתכונתקנון כוללים מידע אודות הקבוצה  של דיווחיה כי יצוין  2

הסכמים  צירוף לעיתים כוללים( F-20) קנון של דוחות שנתייםקנון, ל החברה של במהותיותה ובהתחשב, כפול ברישום
קנון ראו בקישור:  לדיווחי. קנון על החלים הדיווח לכללי בהתאם להםמהותיים שהחברה הינה צד 

https://maya.tase.co.il/company/1635. 
 . 2018בפירוק מרצון מאפריל  3

https://maya.tase.co.il/company/1635
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 שמופיע כפי"(, האנרגיה מרכז)" בחדרה 4וואט מגה 17.9 של מותקן בהספקוטורבינת קיטור 

מרכז האנרגיה, וכן נמצאת בתהליך הקמת תחנת כוח בטכנולוגיית  של הייצור ברישיון

, כפי שמופיע ברישיון המותנה של מגה וואט 148.5עד  של קוגנרציה בחדרה בהספק מותקן

 (. "תחנת הכוח חדרה)" חדרה

 של והנפרע המונפק מהונה 95% של רכישההשלימה החברה  ,2018 במרץ 7 ביוםכן,  כמו

 תחנהבמחזור פתוח )" תצומת. צומת מקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח קונבנציונלי

 3תקופת הדוח, ביום  לאחר. פלוגות לצומת בסמוךוואט ה מג 396-כ של בהיקף"( פיקרית

התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת עבורם מוחזקים על ידי  ,2019 בינואר

את  החברה תרכוש(, בהסכם לפיו בצומת המניות יתרת קריהון מניות צומת )מ 5%נאמן 

מניותיהם בצומת לשיעורין בכפוף להתקיימות אבני דרך. לפרטים נוספים אודות ההסכם 

, המובא (2019-01-001585)אסמכתא:  2019בינואר  6ראו דוח מיידי של החברה מיום  ,האמור

פרויקט צומת כפופה לתנאים מקדימים אשר טרם התקיימו נכון  הקמת. על דרך ההפניה

סגירה פיננסית לפרויקט במועד  והשלמתדוח זה, בהם, בין היתר, קבלת רישיון ייצור למועד 

 . להלן 2.3.1סעיף נוספים ראו  לפרטיםהדרוש. 

 חשמלפרויקטים בתחום ייצור  ייזום בתחום לפעול הקבוצה החלה ,2017 בשנת, בנוסף

נחתם נייר  2019 במרץ 21ביום  ..פי.סי סולאראווולטאית, באמצעות -פוטו כנולוגיהבט

 2.3.2 ףסעילפרטים ראו עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי. 

  .להלן

זה לחברה ולפעילותה, אלא אם נאמר אחרת )כגון מקומות בהם ישנה  בדוחההתייחסות 

כמו כן,  .קבוצה(, מתוארת ברמת ההמוחזקות מהחברות למי אוהתייחסות נפרדת לחברה 

פרק זה מוגש בהנחה שבידי הקורא מצויים יתר פרקי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

2018 . 

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

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע כאמור מבוסס על הידע הקיים בחברה 

כוונות שלה ביחס לחברה או לחברות ובמועד הדוח, וכולל הערכות ואומדנים של החברה 

ה את השוק המאוחדות שלה, נכון למועד הדוח, בין היתר בהתבסס על ניסיון החברה, הכרת

 באופן שונות להיות עשויות, כאמור למידע ביחס בפועל התוצאותוניתוחים שהיא מבצעת. 

 .זה בפרק ונכללות זה ממידע המשתמעות או החזויות התוצאות מן מהותי

                                                      

מגה וואט, והשני  17.9-מגה וואט )האחד ל 25-הייצור שניתנו למרכז האנרגיה מתייחסים להספק מותקן של כ שיונותיר  4
מגה וואט אינה פעילה ועל כן ההספק  7-מגה וואט(. נכון למועד הדוח, הטורבינה בגינה ניתן רישיון הייצור ביחס ל 7-ל

 מגה וואט בלבד. 17.9מותקן של המותקן של מרכז האנרגיה המצוין בפרק זה, מתייחס להספק 
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  ההחזקות של החברהמבנה  .2.2

  :הדוחנכון למועד  ,להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה

 

                                                                             

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפעילות, בהקמה או בייזום. החברות המקווקוות בתרשים הן חברות הפרויקטים בחברה אשר בבעלותן תחנות הכוח* 

 

 

 החברה

 

 חברת

התפעול 

 (2)רותם

 

 (1)רותם

 

 חברת

 התפעול

 (4)חדרה

 

 (3)חדרה

 

AGS)6( 

 

80% 100% 100% 80% 35% 

או.פי.סי 
סולאר 
)שותף 
כללי( 
 בע"מ

 . פי. סיאו
  (7)סולאר

שותף 
 כללי

 מוגבלשותף 

100% 

 (7)גרינדיי

 

85.3% 

 (5) צומת

 

95% 
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רותם היא חברה פרטית המפעילה את תחנת הכוח רותם )במישור רותם(, אשר פועלת  (1) 

אשר יתרת מניות רותם מוחזקות על ידי ורידיס, . 2001מכוח מכרז שנערך בשנת 

 רכב מערכות דלק ידי על ,2018 יולי מחודש ,()בעקיפיןנשלטת למיטב ידיעת החברה, 

. להלן 15.2 סעיף ראו ,םרותבלתיאור הסכם בעלי המניות  5."(רכב דלק)" מ"בע

, להלן 10.5.1.2 בסעיף כמפורט, רותם של המממנים הגורמים לטובת לשעבוד בהתאם

 .המממנים הגורמים עבור בנאמנות מוחזקות רותם מניות

רותם מחודש  לביןהתפעול רותם  חברתהתפעול בין  הסכם, בוטל 2019 ינואר בחודש ( 2)

בפועל )שכן תפעול תחנת הכוח  יושם לא אשרתחנת הכוח רותם,  לתפעול, 2010דצמבר 

רותם נעשה על ידי רותם עצמה(. יתרת מניותיה של חברת התפעול רותם מוחזקות על 

  .2019 שנת במהלך רותם התפעול חברת לפירוק פועלים הצדדים ידי ורידיס.

חדרה היא חברה פרטית שמטרתה הקמה ותפעול תחנת כוח פרטית בטכנולוגיית   )3)

למפעלי נייר חדרה, ואשר תפעיל את תחנת הכוח שתספק חשמל קוגנרציה בסמוך 

ללקוחות וקיטור למפעלי נייר חדרה. כחלק משינוי המבנה בקבוצה, הועברו החזקותיה 

  .של אסיה פיתוח בחדרה לידי החברה

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

חדרה. כחלק משינוי המבנה בקבוצה, הועברו  ( של תחנת הכוחO&Mהתפעול )

 החזקותיה של אסיה פיתוח בחברת התפעול חדרה לידי החברה. 

-בהספק של כצומת הינה חברה פרטית אשר מקדמת הקמת תחנת כוח במחזור פתוח  ( 5)

( 5%-)כ צומת של מניותיה יתרתהדוח,  למועדצומת פלוגות.  באיזור מגה וואט 396

אודות הסכם  לפרטים. לחברה קשורים בלתי, פרטיים מניות בעלי עבור מוחזקות

, בין החברה לבין בעלי המניות הפרטיים, לרכישת 2019בינואר  3שנחתם ביום 

 .להלן 2.3.1 סעיף ומניותיהם בצומת על ידי החברה, רא

(6) AGS  ,הינה חברה פרטית הפועלת בפעולות ייזום שונות בתחומי פעילותה של החברה

להרחבת תחנת הכוח רותם. כחלק משינוי  94ובין היתר מקדמת החברה את תת"ל 

 80%-)המהוות כ AGS-המבנה בקבוצה, הועברו מלוא החזקותיה של אסיה פיתוח ב

 AGSמניותיה של  יתרת( לידי החברה. AGSמהון המניות המונפק והנפרע של 

  מוחזקות על ידי ורידיס.

כחלק או.פי.סי סולאר הינה שותפות מוגבלת הפועלת לייזום פרויקטים סולאריים.   (7)

או.פי.סי סולאר את מלוא החזקות אסיה פיתוח  משינוי המבנה בקבוצה, רכשה

ים , שהינם צדדפרטייםיתרת מניותיה של גרינדיי מוחזקות על ידי יזמים  .בגרינדיי

למכירת מניותיה של  הבנות מזכראודות התקשרות ב לפרטים .בלתי קשורים לחברה

 .להלן 2.3.2 סעיף ראו 2019מרץ  בחודש בגרינדיי סולאר.פי.סי או

                                                      

ומחזיקי מיעוט לרכישת השליטה בורידיס על ידי דלק  OCMעל התקשרותה בהסכם עם  רכבהודיעה דלק  2018מרץ  בחודש 5
 דוח ראורכב, יחד עם מספר גופים מקבוצת הביטוח "הראל", בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים הקבועים בהסכם )

על השלמת העסקה לרכישת השליטה בורידיס  רכב דלק הודיעה 2018יולי  בחודש(. 2018מרץ ב 4מיום  רכבמיידי של דלק 
 (.2018 ביולי 2 מיום רכב דלק של מיידי)ראו דוח 
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רכישה, מכירה או העברה של ; אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים .2.3

 נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל

, לרכישהשל החברה  אסטרטגית מראייה כחלק מהלכים מספר החברה ביצעהבתקופת הדוח 

, המצויים בשלבים שונים של החשמל ייצור בתחום נוספים פרויקטים של ותפעול הקמה, פיתוח

 (.להלן 17 ףסעיואסטרטגיה בחברה ראו  יעדיםייזום, הקמה ותפעול )למידע נוסף על 

 הריכוזיות ומתווה צומת לרכישת בהסכמים התקשרות .2.3.1

מהונה המונפק  95% הסכמים לרכישת במערךהתקשרה החברה  ,2017באפריל  5ביום 

המונעת באמצעות גז טבעי  ,המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח, והנפרע של צומת

וואט בסמוך לצומת  מגה 396 -קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כבטכנולוגיה 

מהונה המונפק של  47.5%"(, כדלקמן: )א( הסכם לרכישת פרויקט צומתפלוגות )"

"(; )ב( Ipswichמניות זה: " בסעיף) .Ipswich Holdings Netherlands B.Vצומת מידי 

אנרגיה בע"מ  רפק מהונה המונפק של צומת מידי 47.5%הסכם אופציה לרכישת 

; 2018 ברוארבפ 28 ליום עד למימוש ניתנת היתה אשר"(, Rapacמניות זה: " בסעיף)

 Methy"(, במסגרתו התחייבה Methy: "זה)בסעיף   Methy Invest S.A)ג( הסכם מול

, מכוח הסכם אופציה אשר נחתם Ipswichמניות בו Rapacלוותר על זכויותיה במניות 

לרכישת  להסכם ביחס"(. צומת עסקת)" 2016במרץ  4ביום  Ipswichלבין  Methyבין 

  .להלן זה"ק בסראו  (פרטיים מניות בעלי עבור בנאמנות מוחזקתה) צומת מניות יתרת

להשלים את עסקת  2018בפברואר  26בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

 7צומת ולוותר על התנאי המתלה לקבלת רישיון חדש לצומת, כמפורט להלן, ביום 

 הושלמה העסקה. 2018במרץ 

 הנוגעות להתאמות בכפוף ולר,ד מיליון 23-כסך של הינה ב ת צומתעסקב התמורה

הקבועות בהסכמי  בכפוף להתקיימות אבני דרך לתשלוםותשולם , הפרויקט להיקף

סוכמו בהסכמים צומת. יצוין, כי הצדדים הסכימו ביניהם על עדכון באבני הדרך כפי ש

לפי  התמורהלעומת  התמורהסכום הכולל של באופן שאינו משנה את ה 6המקוריים,

( 1תמורה בהתאם להסכמות האמורות: ). להלן פירוט תשלום ההמקוריותאבני הדרך 

 3.65 של סך( 2) ;דולר מיליון 3.65סך של החברה  ילמהשבמועד השלמת העסקה 

בסך  ,התמורה יתרת( 3) 7;המנהלית העתירה דחיית לאחר בסמוך שולם דולר מיליון

 במועד, תשולם (הקבועות בהסכמי צומת בכפוף להתאמות)מיליון דולר  15.8של 

 .פרויקט צומת של הפיננסית הסגירה

( אישור 1: )הבאיםהמתלים  התנאיםם של התקיימותכפופה להייתה השלמת העסקה 

חדש לצומת  מותנה רישיון קבלת( 2רשות החשמל להעברת השליטה בצומת לחברה; )

 הרישיון חידוש או מגה וואט 400כוח במחזור פתוח בהיקף של  בתחנת חשמל לייצור

ואשר תוקן ) מגה וואט 360בהספק של  2010 בדצמבר 29 ביום לצומת שהונפק המותנה

                                                      

 .לתשקיף 6.2.3.5תוארו בסעיף אבני הדרך   6
 המייעדת, 55"ל תתשאושרה בעניין  הקלהנגד כ גת קריית עיריית ידי על מנהלית עתירה הוגשה 2017 נובמבר בחודש  7

התקבל פסק הדין בעתירה המנהלית ולפיו  2018במרץ  22מקרקעין באזור צומת פלוגות לתחנת כוח המוסקת בגז טבעי. ביום 
נדחה ביום יון על פסק הדין בעתירה המנהלית נדחתה העתירה. ערעור אשר הוגש על ידי עיריית קרית גת לבית המשפט העל

 . להלן 8.17.5 סעיףראו ספים נו לפרטים, 2019בפברואר  13
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, אשר של הממונה מיזוג( אישור 3)-ו ;"(לצומת חדש שיוןיר" ;2014בנובמבר  27ביום 

 . 2017באפריל  26התקבל ביום 

 שהונפקהרישיון המותנה  על פקיעתו שלרשות החשמל הודיעה  ,2018 פברואר חודשב

קבלת הסכמת רשות החשמל  ה, לא נדרשלכך אי. 2010 בדצמבר 29 ביום לצומת

שיון חדש לצומת, על פי חוק ילעניין ר שליטה בצומת לצורך סגירת העסקה.הלהעברת 

מגה וואט, על רשות החשמל  175הריכוזיות, בעת הקצאת רישיון ייצור העולה על 

ת עם ועדת הריכוזיות, ובהתאם, לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, תוך התייעצו

עם ועדת הריכוזיות, לצורך הענקת רישיון ליצור חשמל  להיוועצות החשמל רשותפנתה 

 בכובעהמאת הממונה  מכתב החשמל רשות קיבלה ,2017 באוגוסט 7ביום  לצומת.

של  משיקולים המליצהועדת הריכוזיות  כי צויןבמסגרתו  ,הריכוזיות ועדת"ר כיו

רישיון חדש לצומת. במסגרת נימוקיה מתייחסת להעניק  שלא ,כלל משקית ריכוזיות

ועדת הריכוזיות לחברה כחלק מקבוצת מחזיקים הכוללת, בהתאם להחלטה האמורה 

את החברה, החברה לישראל, כי"ל, בז"ן, רשת מדיה בע"מ וחברת החדשות הישראלית 

חשמל, אשר בידי קבוצת שיונות ייצור היהמותקן של ר ההספקבע"מ, לרבות לעניין 

השיקולים  לעיקריהמחזיקים )בטכנולוגיה קונבנציונלית וטכנולוגיית קוגנרציה(. 

. 2017 לשנת התקופתי לדוח 2.3.4שעמדו בבסיס עמדת ועדת הריכוזיות ראו סעיף 

בדבר  המתלה התנאי ותר על התקיימותלו אישרלעיל, דירקטוריון החברה  כאמור

 ובהתאם העסקה הושלמה. לצומת חדש רישיון קבלת

לפרטים נוספים על החלטת ועדת הריכוזיות ועל החלטת הדירקטוריון לויתור על 

 8התנאי המתלה האמור ונימוקיו, ראו בהתאמה דוחות מיידים של החברה מיום 

-2018 -ו 2017-01-068395)אסמכתאות מס':  2018בפברואר  27ומיום  2017באוגוסט 

 דרך ההפניה.(, המובאים על 01-015789

, נקבע מתווה להרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה 2019בתחילת חודש ינואר 

-בתחום ייצור החשמל מבחינת ריכוזיות כלל" כהגדרתה במתווה( קבוצת עידן עופר)"

תקן ל מתווה הריכוזיות נועד לאפשר לועדת הריכוזיות 8"(.מתווה הריכוזיות)" משקית

 ,2017באוגוסט  7צומת מיום ן רישיון מותנה לייצור חשמל למתבעניין  חוות דעתהאת 

משקית -ודיע לרשות החשמל כי אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלללהו

שנקבעו להעניק את הרישיון המבוקש לצומת, אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים 

ל כי היא לוועדה להודיע לרשות החשמ, וכן לאפשר להלןבמתווה והמובאים בתמצית 

לקבל לקבוצת עידן עופר משקית לאפשר -אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל

, אך זאת 9רישיונות נוספים בתחום ייצור החשמל עד להיקף שנקבע באסדרה הענפית

  להלן.שנקבעו במתווה והמובאים בתמצית  אך ורק לאחר עמידה בתנאים

השלמת מכירת החזקות קבוצת עידן  במסגרת מתווה הריכוזיות נקבע תנאי שעניינו

בהתאם לקבוע במתווה, לצד ג' בלתי קשור, שאינו "( רשת)"עופר ברשת מדיה בע"מ 

                                                      

 לפרסום של ועדת הריכוזיות בקשר עם מתווה הריכוזיות:    8
://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2https

Electric_IdanOfer.pdf_019. 
מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי ביחס לתחרות הענפית, לרבות  התחרותבהתאם לעמדה של רשות   9

, כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת. 2018בספטמבר  27הממשלה ביום  להחלטת 22ר שפרסמה הממונה בהתאם לסעיף הייצו
  לדוח זה. 7.8.4 סעיףלפרטים אודות מסמך העקרונות האמור ראו 

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2019_Electric_IdanOfer.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2019_Electric_IdanOfer.pdf
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טרם  ועדת הריכוזיותזהותו תאושר על ידי גורם ריכוזי ושאינו מר אהוד אנג'ל, אשר 

. בנוסף נקבעו תנאים שעניינם הגבלת החזקה בגורם בעל השפעה השלמת המכירה

שורת והעיתונות הכתובה בידי מר עידן עופר, תאגידים בשליטתו בתחום התק

ותאגידים המוחזקים על ידו ואיסור כהונה בתפקיד בגורם כאמור, והכל בכפוף 

 10ובהתאם לתנאים ולשיעורים שנקבעו במתווה.

אם על אף האמור תגיע לידי קבוצת עידן עופר החזקה בניגוד עוד נקבע במתווה כי 

לתיקון ההפרה באופן מיידי,  לפעולעופר "(, על מר הפרהיף זה: "לאמור במתווה )בסע

בהתאם  בכפוף לכל דין.כאמור לרבות בדרך של מכירת ההחזקה שגורמת להפרה 

 עידן קבוצת עלאם לא עלה להיפרד מההחזקות שגורמות להפרה כאמור, למתווה, 

 שנתיים בתוך המכירה את ולהשלים, 11בחברה החזקותיה מלוא את למכור עופר

 .ההפרה מועד מתחילת

 בינואר 2 מיוםדוח מיידי של החברה לפרטים נוספים אודות מתווה הריכוזיות, ראו 

 ייעוץבהתאם למתווה . ההפניה דרך על המובא ,(2019-01-00820)אסמכתא:  2019

 הגשת למועדנמסר כי  לחברהשנים.  8הריכוזיות כאמור לעיל יהא בתוקף למשך  ועדת

אשר אושר על ידי ועדת הריכוזיות  לנעבר רשתלהעברת מניות  הסכםנחתם  הדוח

השלמת ההעברה טעונה אישור של הרשות לפי הנמסר  .הריכוזיות מתווהב כקבוע

כי התנאים שנקבעו  יצוין .התקבל רםט הדוח הגשת למועדאשר  וטלויזיהלרדיו  השניה

  .להשלמתםבשליטת החברה, ואין וודאות באשר  אינםבמתווה הריכוזיות 

התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת, עבורם  ,2019בינואר  3 ביום

, בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את 12("המוכריםמהון מניות צומת )" 5%מוחזקים 

", בהתאמה(, לשיעורין, המניות הנמכרות"-" והסכם המכרמניותיהם בצומת לחברה )"

התמורה הכוללת שתשלם החברה עבור  דרך.במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני 

מיליון ש"ח, והיא תשולם בתשלומים כנגד העברת חלק  27המניות הנמכרות עומדת על 

יחסי ממניות המוכרים לחברה בכל מועד תשלום וכפוף להתקיימות אבני הדרך 

 1.5שנקבעו בהסכם המכר. עם חתימת הסכם המכר בוצע התשלום הראשון בסכום של 

ח. יתרת התמורה תשולם בשני תשלומים )כנגד העברת יתרת המניות מיליון ש"

הנמכרות כאמור( בכפוף להתקיימות אבני דרך בפרויקט צומת, כאשר עיקר התמורה, 

מיליון ש"ח, ישולם במועד השלמת הסגירה הפיננסית )אם וככל  21בסכום של 

 שתושלם(.

פרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר יודגש כי נכון למועד פרסום דוח זה 

 מרשותמותנה  ייצור רישיון קבלת, היתר בין, ובכללם, זה במועד התקיימוטרם 

והבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד  החשמל

הדרוש לביצוע הפרויקט. כמו כן, השלמת פרויקט צומת כפופה להשלמת סגירה 

, אשר נכון למועד להלן 8.17.1 בסעיףכאמור  914עד הנדרש, מכוח הסדרה פיננסית במו

ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות  החברה. 2020 בינואר 1דוח זה הינו 

                                                      

אים במסגרת מתווה הריכוזיות נקבעו תנאים בקשר עם מכירת החזקות וזכויות )ביחס למר עופר( ברשת מדיה בע"מ, וכן תנ  10
 ושיעורים בקשר עם המגבלות על החזקות בתחום התקשורת. 

 .בין באמצעות מכירה ישירה ובין באמצעות מכירת תאגידים המחזיקים בה  11
  .נאמן ידי על עבורם מוחזקות בצומת המוכרים מניות  12
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התנאים ולביצוע פעילויות נוספות וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת 

, היתר בין, תלוי האמורו, יושלם צומת פרויקט כי וודאות איןסגירה פיננסית, אולם 

 .החברה בשליטת שאינם בגורמים

  .להלן 8.17ראו סעיף נוספים בנוגע לצומת  לפרטים

 סולאר.פי.סי או .2.3.2

 מפתחת בבעלות מלאה של החברה, אשר מוגבלת שותפות הינה סולאר.פי.סי או

 . וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל לייצור פרויקטים

הועברו להחזקתה של או.פי.סי סולאר  ,2017 כחלק משינוי המבנה בקבוצה, בשנת

אופציה  על הסכמי, חברה פרטית החתומה מהונה המונפק והנפרע של גרינדיי 85.3%

 .חשמל לייצור מתקניםוקיבוצים לצורך הקמת קרקע עם מושבים  לחכירת

קרקע עם בעלי  חכירתהסכמי אופציה לעל  גרינדיי חתמה ,הדוח תקופת במהלך

ם אשר ככל שיבשילו ויושלמו יאפשרו הקמת מתקנים לייצור חשמל יישובים וקיבוצי

 (.להלן 8.11.8סעיף )ראו 

ווולטאית הינה -פעילות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ,למועד הדוח נכון, כי יובהר

כי יוקמו מתקנים לייצור חשמל כאמור  וודאות ואין, בלבדהסטטוטורי הקידום  בשלב

, זכייה בהליכים הקרקעוהקמתם כפופה, בין היתר, להשלמת תהליך שינוי ייעוד 

על הסכמים מחייבים עם בעלי  וחתימה להלן 8.2.2 בסעיףהתחרותיים המפורטים 

 הקרקעות )במקום שנדרש(. 

י פיתוח ראשוניים בשלבהיתה פעילות או.פי.סי סולאר, ובכללה גרינדיי,  2018לשנת 

 . עבור החברה אינה מהותיתו

 כללמכירת  מחייב הבנות במזכר 2019במרץ  21 יוםב התקשרה סולאר.פי.סי או

 חשמלייצור  פעילות, אשר מרכזת כאמור את בגרינדיי והחזקותיה מניותיה

. בהתאם בע"מ לסולגריןשל החברה נכון למועד הדוח,  וולטאית-פוטו בטכנולוגיה

באבני דרך,  המותנ וחלקה תבוצע בתשלומים , התמורה לחברהההבנות מזכרלתנאי 

 בכפוף. "חש מיליון 1.5-כ של סכום לחברה ישולם השלמת העסקה במועד כאשר

סכום ית ל, או.פי.סי סולאר תהיה זכאההבנות במזכר ושנקבע התנאים להתקיימות

להערכת  .כפי שהוגדר במזכר הצלחה בגין ולתמורה"ח שמיליון  1.25-כ שלנוסף 

החברה, סך התמורה המקסימלי שאו.פי.סי סולאר תהיה זכאית לו בגין עסקה זו 

 ןמיליו 8.3ת(, לא יעלה על סך של )בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים במזכר ההבנו

כן נקבעו בין הצדדים  כמו .זה מקסימלי לסכום הגעה בדבר ודאות אין כאשרש"ח, 

הסדרים נוספים ובהם, בין היתר, שיפוי מוגבל של החברה בנסיבות מסוימות. יצוין, כי 

בהם קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית  םלתנאיהשלמת העסקה כפופה 

לרכישת החזקות או.פי.סי סולאר בגרינדיי על ידי הרוכש או בקבלת אישור כי אין 

 במזכרבעלים כפי שנקבע  בהלוואותוכן להסבת זכויות  מורכא צורך בקבלת אישור

מידע צופה  הינויודגש כי סכום התמורה הצפוי לחברה מהעסקה המתוארת  .ההבנות

, אשר אין ודאות להתממשותו בפועל, והאמור פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 .תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה
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  חברהההפעילות של  תחום .3

 ייצור חשמל ואספקתו. -כמגזר פעילות בדוחותיה הכספיים  המדווח, אחד פעילות בתחוםפועלת  החברה

ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור  בייזום, פיתוח, הקמה במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה

חשמל ואספקתו לצרכנים. נכון למועד הדוח, פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור 

השלימה החברה את עסקת  2018בשנת  וכןובטכנולוגיית קוגנרציה,  קונבנציונליתחשמל בטכנולוגיה 

פתוח )תחנה פיקרית(. כמו כן,  במחזור נליתקונבציוא בטכנולוגיה כוחצומת, הפועלת להקמת תחנת 

  .במסגרת גרינדיי וולטאית-פוטו בטכנולוגיה פרויקטים בייזום פעלה החברה 2018בשנת 

)המוחזקת על ידי  למועד הדוח, בבעלות החברה שתי תחנות כוח: תחנת הכוח רותם, אשר בבעלות רותם

חדרה,  בבעלות נציונלית, ותחנת הכוח חדרה,, הפועלת בטכנולוגיה קונב((20%וורידיס )( 80%החברה )

מרכז  בנוסף, חדרה הינה הבעלים של המצויה בשלבי הקמה ועתידה לפעול בטכנולוגיית קוגנרציה.

 להלן(. האנרגיה )ראו פירוט בסעיף זה 

 ביולי 6 יוםב( פרטיים ללקוחות חשמל מכירת, קרי) המסחרית פעילותה את החלהתחנת הכוח רותם 

, הדוחלמועד  נכון. וואט מגה 466-כ של מותקן בהספק( וסולר טבעי גז) דלקית-דו תחנה והינה, 2013

)הסכמים לרכישת  PPA"י(, על פי הסכמי חח שאינם)קרי,  פרטיים לקוחות 23-רותם מספקת חשמל ל

  .להלן 8.2.3למידע נוסף ראו סעיף . טווח ארוכי( Power Purchase Agreement -חשמל 

 (וסולר טבעי גז) דלקית-דו , הינה תחנת כוח2016חדרה, אשר הקמתה החלה בחודש יוני  תחנת הכוח

 לחדרה(. לצרכנים הנמכרים קיטור והן חשמל הן המייצרת כוח תחנת, קריבטכנולוגיית קוגנרציה )

למידע ) וואט מגה 148.5 עד של מותקן בהספק בחדרה התעשייה באזור כוח תחנת להקמת מותנה רישיון

תחנת הכוח  (.להלן 8.12.3.8 ףסעיראו  ,מגבלת הוצאת אנרגיה לרשת החשמל אשר תחול על חדרהעל 

 נייר מפעלי של והקיטור החשמל צרכי כל את לספק צפויה, חדרה נייר למפעלי בסמוך הממוקמתחדרה, 

החברה מועד  להערכת ."יולחח, וכן לספק חשמל ללקוחות פרטיים נוספים שנים 25של  לתקופה חדרה

 וזאת 2019 שנתשל  השלישי רבעוןמהלך הבהפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול 

)לפרטים ראו סעיף  ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמת ההקמה במהלך שחלו בעיכובים בהתחשב

 להההפע למועד עדבנוסף, חברת התפעול חדרה מפעילה כיום את מרכז האנרגיה, אשר  .להלן( 8.14.1

 של מפעלי נייר חדרהוחלק מצרכי החשמל מספק את כל צרכי הקיטור  חדרה הכוח תחנת של המסחרית

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

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  של תחנת הכוח חדרה הינוהצפוי הפעלה המסחרית המועד יודגש כי 

ודאות להתממשותו בפועל, והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת , אשר אין ניירות ערך

 .החברה

פועלת  צומת, כאמור. לעיל 2.3.1 בסעיף, כמפורט צומת עסקת את החברה השלימה הדוח בתקופת

פיקרית(  )תחנה פתוח במחזור קונבנציונלית בטכנולוגיה טבעי גז באמצעות המונעתכוח  תחנתלהקים 

האמורה בסעיף  914 הסדרה מכוח, גת קרית באזורלצומת פלוגות  בסמוך וואט המג 396-כשל  בהספק

 שייוצר חשמל בגין הוצאות והחזר זמינות תשלומי מקבלות פיקריות כוח תחנות. לדוח זה 8.2.1.2

. ככל שתוקם תחנת הכוח, יוקצה מלוא הספק התחנה החשמל רשות ידי על שנקבעו לתעריפים בהתאם

לחח"י במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים 

 לקוחות עם התקשרו אשר וחדרה מרותם להבדיללמכירת חשמל עד לעדכון כללי הסחר בחשמל וזאת 

 .להלן 8.17.1 סעיףנוספים ראו  לפרטים. פרטיים
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 פרויקטים ייזום בתחום לחברה פעילות לא מהותית 2018בשנת , לעיל 2.3.2 בסעיףכמפורט כן,  מוכ

 ..פי.סי סולאראווולטאית, באמצעות -פוטו בטכנולוגיהחשמל  לייצור

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .4

 : 2018-ו 2017להלן יובא פירוט השקעות בהון החברה עצמה ועסקאות במניותיה, בשנים 

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

 בתמורה לערכן הנקוב.  נקוב

 1 התאריך תא)הנושא  תשקיף החברה פרסמה 2017 ביולי 31 ביום, לעיל 2.1בסעיף  כאמור .4.2

 של לציבור ראשונה הנפקה של להשלמה( 1) -( 2017 באוגוסט 8-ו 2מים בי ושתוקן 2017 באוגוסט

 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה 0.01 בנות, שם על רשומות, רגילות מניות 34,000,000 עד

חוב  ש"ח ערך נקוב אגרות 320,000,000( לרישום למסחר ושחרור מחסימה של 2) -; ו"(ההנפקה)"

ש"ח ערך נקוב של החברה )אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית  1.00)סדרה א'( של החברה, בנות 

 398,583,750(. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה סך של 2017במאי  18למשקיעים מסווגים ביום 

  .)ברוטו(, בתמורה להנפקת מניות ש"ח

פעול חדרה לידי החברה )כאמור מניות לאסיה פיתוח בתמורה להעברת חדרה וחברת הת הקצאת .4.3

 (.הכספיים לדוחות 1.א.24 ובביאור לעיל 2.2 בסעיף

 לעיל.  2.2 בסעיףלידי החברה, כאמור  AGSלאסיה פיתוח בתמורה להעברת  ההקצאת מני .4.4

 הרביעי לפרקא 21 תקנהראו  בהחזקותמבני  ושינוי השליטה בעלת החזקות אודות לפרטים .4.5

 )פרטים נוספים(.

 דיבידנדיםחלוקת  .5

 , חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה כדלקמן:2017בשנת  .5.1

-"ח )כש מיליון 60 של בסך דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט ,2017 בדצמבר 5 ביום

  .2017 בדצמבר 21 ביום חולק אשר(, למניה אגורות 45.49

 . "חש מיליון 231-כעומדת על  2018בדצמבר  31יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ליום  .5.2

החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכל שנה  ון, החליט דירקטורי2017ביולי  26ביום  .5.3

לפחות מהרווח הנקי של החברה, לאחר מס, בשנה  50%קלנדרית, יחולק דיבידנד בשיעור של 

ידנד נוספים בדבר מדיניות חלוקת הדיב לפרטיםהקלנדרית שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד. 

 הכספיים.  )ג( לדוחות19ראו ביאור 

 27-מיליון ש"ח )כ 36בסך של  דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר ,2019במרץ  27 ביום .5.4

של החברה המתפרסם במועד פרסום דוח זה, המובא על  מיידיאגורות למניה(. לפרטים ראו דוח 

 דרך ההפניה. 

תהיה רשאית לא  עצמה החברה של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, שטר הנאמנותל בהתאם .5.5

בשליטת בעלי ולצדדים  השליטה בההלוואות או ערבויות לבעלי או להעמיד  לבצע חלוקה

השליטה כאמור )שאינם בהחזקת החברה(, או לפרוע להם הלוואות שהועמדו לה )ובכלל זה על פי 

להתקיימות כל  בכפוףאלא  ,"(חלוקה פעולותזה: "לוח הסילוקין של אותן הלוואות( )בסעיף 

  התנאים המפורטים להלן:
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בשטר הנאמנות, ואין בביצוע פעולת רעון מיידי כמפורט ילא מתקיימת עילה לפ .5.5.1

 החלוקה כדי לגרום לקיומה של עילה כאמור.

 לכל אחת מאמות המידה שלהלן ת, ביחסנכון למועד בדיקת אמת המידה הרלוונטי .5.5.2

 יפגע לא פעולות החלוקה, ביצוע"( יחולו ההוראות הבאות, ולחלוקה המידה אמות)"

 ה:חלוקהמידה ל באמות החברה של בעמידתה

 120-, אינו נמוך מכהגדרתו בשטר הנאמנותההון העצמי של החברה,  .5.5.2.1

 ש"ח; מיליון

, אינו נמוך כהגדרתו בשטר הנאמנותיחס ההון העצמי למאזן של החברה,  .5.5.2.2

, בבורסה הראשית ברשימה למסחר יירשמו החוב אגרות אםאו, ) 30%-מ

 (;25%החל מאותו מועד 

ביחס לפעולות חלוקה המבוצעות החל ממועד הבדיקה הראשון, של יחס  .5.5.2.3

כיסוי החוב  יחסכיסוי החוב ההיסטורי כאמור בשטר הנאמנות: 

כהגדרתו בשטר הנאמנות כפי שתוקן על של החברה, לחלוקה ההיסטורי 

, 2018ביוני  21חוב )סדרה א( של החברה ביום ידי אסיפת מחזיקי אגרות ה

( 1.25:1)עד למועד תיקון שטר הנאמנות היחס היה  1.40:1-יפחת מ לא

)למניעת ספק, תנאי זה לא יחול ביחס לפעולות חלוקה שיבוצעו עובר 

תיקון שטר  אודותנוספים  לפרטיםלמועד הבדיקה הראשון כאמור לעיל(. 

, וכן לדוח 10.1החברה ראו סעיף  שלא( הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

 .הכספיים ותלדוח )ג(15 ביאור

 כקבועהסכום הנדרש  על, עומדת הנאמנות בשטר כהגדרתהקרן לשירות החוב, ה  .5.5.3

 .הנאמנות בשטר

 ידי על לחברה שהועמדוחברתיות  ביןיתרות  פירעוןהחברה  ביצעה ,2017 יולי בחודש .5.5.4

 לידיה שהתקבלה'( א)סדרה  החוב אגרות הנפקת מתמורת חלק מתוך, פיתוח אסיה

 מיליון ש"ח. 65בסך של 

 .לדוח 10.4.3-ו 10.4.2 סעיפיםראו  ,על ידי רותם וחדרה חלוקהלעניין תנאים לביצוע 
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 מידע אחר – 2 חלק
 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .6

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

על ידי החברה,  AGS-ו חדרה התפעול חברת, חדרה רכישתשינוי המבנה בקבוצה ) השלמת ,לעיל כאמור

ובהתאם  2017יולי  - בחודשים מאי הבוצע (.פי.סי סולאראועל ידי  גרינדיימניות  רכישת והשלמת

הנתונים המובאים בטבלה להלן, הותאמו כך שיכללו את הנתונים של החברות כאמור בשיטת צירופי 

 (. As Poolingעסקים תחת אותה שליטה )

 3סעיף  ראואודות הסברים בנוגע להתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים המוצגים בטבלה,  לפרטים

  .הדירקטוריון לדוח
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תחום  תקופה
 פעילות

 רווח מפעולות רגילות  עלות ההכנסות הכנסות

סך הנכסים 
המיוחסים לתחום 

 הפעילות

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

הכנסות  הפעילות
 מחיצוניים

הכנסות 
מחברות 
 מוחזקות

עלויות 
המהוות 
הכנסות 
לתחום 
פעילות 

 אחר

עלויות 
 עלויות משתנות קבועות

עלויות / 
הכנסות 
תפעול 
 אחרות

מיוחס 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

מיוחס לבעל 
 שליטה

שנת 
2018 

 ייצור
 חשמל

 ואספקתו
1,306,471 - - 176,135 860,474 - 47,221  177,690  3,390,733 2,632,449 

 שנת
2017  

 ייצור
 חשמל

 ואספקתו
1,315,679 - - 179,059 892,119 - 44,101  162,076 3,261,758 2,577,219 

שנת 
2016 

ייצור 
 חשמל

 ואספקתו
1,245,129 - - 175,136 894,257 - 31,188  123,102 2,580,425 2,062,714 
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  חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה .7

, החברהכלכלית שבה פועלת -קרואהאירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמ להלן תיאור המגמות,

אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות 

 ., והשלכותיהםבחברהאו ההתפתחויות 

ללית שבה היא ידיות בסביבה הכבאשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתהתייחסות ה

נה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ים המשפיעים על פעילותה, הפועלת ובגורמים החיצוניי

המבוססת על הערכות, ניתוחים ואומדנים שהחברה מבצעת, פרסומים פומביים )אשר ניירות ערך, 

החברה את השוק בו החברה מסתמכת על האמור בהם(, החלטות רגולטוריות וכן ניסיונה והיכרותה של 

היא פועלת. הסביבה הכלכלית המפורטת והחלטות ופרסומים הגורמים החיצוניים אינם בשליטתה של 

החברה ואינם ודאיים, ולפיכך הערכות החברה כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

נויים בתנאי השוק, כתוצאה משינויים רגולטוריים, שיבין היתר וזאת , מהותית מכפי שהחברה צפתה

ה, לרבות מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות גורמים שאינם בשליטת החברה או מהתקיימות אחד או יותר

 להלן.  19כמפורט בסעיף 

  13המצב הכלכלי במשק .7.1

הביקוש לחשמל ועל מצבם הפיננסי של לקוחות על  להשפיע עשויהמצב הכלכלי במשק הישראלי 

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

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

במצב  הרעהבנוסף,  .ייצור החשמל שבבעלות הקבוצה ובכך להשפיע לרעה על הכנסות החברה

 אשראי בשוק ועל נזילותה של החברה.ה לויותועזמינות על להשפיע  עלולה בישראל הכלכלי

, שוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה, תוך רמת 2018במהלך שנת  ,פומביים לנתונים בהתאם

 , הסתמנה חולשה ביצירת משרות חדשות.2018(, אך במהלך שנת 3.9%-שפל של שיעורי האבטלה )כ

 2018 בשנתקצב הצמיחה בישראל  14,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהנתוני אומדן מוקדם לפי על 

 של גידול( וחל 2016בשנת  4.0%-ו 2017 בשנת 3.5%-שנתיים )בהשוואה ל במונחים 3.2%-כעל  עמד

-כובצריכה הפרטית,  4.1%-בשיעור של כ עליה נרשמהבהשקעות בנכסים קבועים. כמו כן,  2.7%-כ

קצב  צופה 2020-ו 2019ים , התחזית לשנהאוצר משרד פרסומי פי על. הציבורית בצריכה 4.0%

את הביקוש  והגידול באוכלוסיה מגדיליםברמת החיים  העליה .15שנה בכל 3.1% שלדומה  צמיחה

לצריכת חשמל ברמת כלל המשק ובכלל זה בחברה, והעליה בהשקעות בנכסים קבועים מעידה על 

  גידול בהיקף הצריכה של לקוחות פוטנציאליים.

 רגולציה בתחומי פעילות החברה .7.2

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

הכוללת בין היתר את הוראות: חוק משק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו, מדיניות הממשלה 

והחלטותיה, אמות מידה והחלטות רשות החשמל, החלטות משרד האנרגיה, חוק משק הגז הטבעי, 

לטות רשות הגז הטבעי והמועצה לענייני גז טבעי, חוק ההגבלים העסקיים והח 2002-התשס"ב

 רגולציהכן ווהחלטות רשות התחרות, חוק הריכוזיות, חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, 

                                                      

 :בכתובת, האוצר, אגף הכלכלן הראשי במשרד 2019בינואר  6ראו סקירה כלכלית שבועית,   13
https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_06012019.pdf . 

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 2018 לשנת לישראל הלאומיים החשבונות אומדן  14
  .http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx: בכתובת ראו  15

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_06012019.pdf
http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx
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, אודות סיכונים סביבתיים למידע. הסביבה ולאיכות ובנייה לתכנוןעסקים, הנוגעת לרישוי 

 להלן. 19.2.11-ו 19.2.3, 14, 13 פיםראו סעיי הסיכון בקשר עמה, הרגולציה החלה על החברה וגורמ

 וח. דל 7.8.3 סעיףלפרטים אודות הרפורמה במשק החשמל ראו 

  הריכוזיות חוק .7.3

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

לשקול שיקולים של קידום התחרות הענפית. במידה  המאסדרובקביעת התנאים באותה זכות, חייב 

והזכות מנויה ברשימת זכויות אשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על התחרות )שנקבעה על ידי 

אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית  לפרטיםגם עם הממונה.  המאסדריתייעץ הממונה(, 

 בספטמבר 27 ביום הממשלה להחלטת 22 ףלסעי בהתאם הממונה שפרסמה רבמכירת אתרי הייצו

 . להלן 7.8.4ראו סעיף (, 2019בינואר  3ביום  שעודכן)כפי  2018

 מאסדר(, חייב בנוסף, בהקצאת זכות לגורם ריכוזי )שהינו גורם המנוי ברשימת הגורמים הריכוזיים

 וך התייעצות עם ועדת הריכוזיות.לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ת

ברשימת הגורמים הריכוזיים תחת קבוצת החברה לישראל )על אף  הכלול הקבוצהד הדוח, נכון למוע

שהחברה לישראל אינה בעלת החזקות בחברה(, לרבות לעניין סכימה של פעילות ייצור החשמל של 

צור החשמל של החברה, ייחד עם פעילות י)בהן כי"ל ובז"ן(  חברות אחרות בקבוצת החברה לישראל

 ת של החברה. נוחברות הבהבחברה )קנון( ובעלת השליטה 

כוללת את מר עידן עופר, נהנה בנאמנויות המחזיקות בעקיפין  16בנוסף, רשימת הגורמים הריכוזיים

בקנון, בעלת השליטה בחברה, כגורם ריכוזי, וכן כוללת תחת קבוצת החברה לישראל )המוחזקת 

ות המוגדרות כגורמים ריכוזיים ובכלל זה בעקיפין על ידי הנאמנויות הנ"ל( שורה של חברות נוספ

 17את קנון.

רישיון ייצור שעניינו הקמה ותפעול של  חל במקרה של בקשתהאמור בהתאם לחוק הריכוזיות 

מגה וואט המתחברת לרשת ההולכה, וראו לעניין זה החלטת ועדת  175תחנת כוח העולה על 

עניינה של "קבוצת עידן עופר" ותחום הריכוזיות בעניין עסקת צומת מתווה הריכוזיות שנקבע ב

אודות מסמך עקרונות לייעוץ של ועדת  לפרטים לעיל. 2.3.1 ףבסעיייצור החשמל, כמפורט 

שנקבע  הריכוזיות מתווה אודות לפרטים 18.לדוח 7.8.4 סעיף ראוהריכוזיות במכירת אתרי הייצור 

הגורמים  לרשימת בהתאם. לדוח 2.3.1 סעיף ראו, עופר עידן לקבוצת חשמל רישיונות בעניין

ת בנוסף כתאגיד ומוגדר וקנון החברה 2018 בדצמבר 9 ביוםועדת הריכוזיות  שפרסמההריכוזיים 

( 2)א()4מכוח סעיף  גורם ריכוזי היאכמו כן מצוין ברשימת הגורמים הריכוזיים כי  ריאלי משמעותי.

יונית וכן בעל זכות בלפחות לחוק הריכוזיות, המחזיק מעל מחצית מהפעילות בתחום תשתית ח

כתאגיד ריאלי  הארבע תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות כעשרה רישיונות. מכוח הגדרת

)וכן על מחזיקי אמצעי שליטה בהן( מגבלות שונות מכוח  הקבוצהמשמעותי, בין היתר, חלות על 

                                                      

 :2013-"דהתשע הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק לפי הריכוזיים הגורמים רשימת  16
ionDecreaseCommittehttps://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_Centralizat

new.pdf-e_GormimRikuzim_List. 
נכללה החברה כגורם ריכוזי המשתייך לקבוצת מחזיקים גם של גורם בעל  2019במרץ  12יצוין כי עד להודעת העדכון מיום  17

 2019במרץ  12השפעה בתחום השידורים ועיתונות הכתובה. הודעת עדכון של הוועדה לצמצום הריכוזיות מיום 
http://www.antitrust.gov.il/subject/205/item/35537.aspx. 

 : 2018באוקטובר  7הריכוזיות במכירת אתרי הייצור, אשר פורסם ביום  תראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועד  18
http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx. 

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_GormimRikuzim_List-new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_GormimRikuzim_List-new.pdf
http://www.antitrust.gov.il/subject/205/item/35537.aspx
http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
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גבלות על החזקות חוק הריכוזיות, שעיקרן מגבלות על החזקות בגופים פיננסיים משמעותיים ומ

  .הקבוצהגופים פיננסיים במניות 

עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, וכל עוד קנון מהווה תאגיד מדווח, אזי בהתאם לחוק כמו כן, 

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

 אחרת".

 )כללי ריכוזיות ענפיים( ייצור ברישיונות שליטה להחזקות ביחס החשמל רשות כללי .7.4

 ייצור ברישיונות שליטה להחזקותשל הכללים המנחים ביחס  תוקפםפקע  ,2017במרץ  2 ביום

 כללים מתגבשים, החברה ידיעת ולמיטב, 2015 במרץ 2 מיום החשמל רשות בהחלטת שנקבעו

 הערכה אין לחברהיה. ומשרד האנרג התחרותבהתייעצות עם רשות  החשמל רשות ידי על חדשים

אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת  לפרטים. אלה כללים פרסום למועד באשר

)כפי  2018 בספטמבר 27 ביום הממשלה להחלטת 22 לסעיף בהתאם הממונה שפרסמה ראתרי הייצו

 .לדוח 7.8.4ראו סעיף (, 2019בינואר  3ביום  שעודכן

 וכלכלי בישראל ובסביבתהמצב בטחוני, גיאופוליטי  .7.5

 ופעילותההמצב הכלכלי, הפוליטי והבטחוני במדינת ישראל עשוי להשפיע על החברה, אשר נכסיה 

לקשיים בפעילות החברה  םבישראל, עלולה לגרו והבטחוניבמצב המדיני  הרעהבישראל.  מצויים

 לפגיעה לגרום עלולים, טרור אירוע או מלחמה דוגמת ומדיניים חונייםטב אירועיםולפגיעה בנכסיה. 

, החברה שבבעלות הכוח תחנות במתקני לפגיעה זה ובכלל, החברה את המשמשים במתקנים

אדם זר  חובכ למחסור, מחשב במערכות, נוספים עתידיים ופרויקטים חדרה הכוח תחנת בהקמת

 בספקים לפגיעה או, החשמל וברשת הכוח לתחנות הטבעי הגז הולכת באמצעיובמומחים זרים, 

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

 להלן. 19.1.2ראו סעיף 

 גז טבעי  .7.6

למועד  נכון. וחדרה רותם תנוהב חברותה ידי על החשמל לייצור העיקרי כמקור משמש טבעי גז

-ו 8.13.1 סעיפים ראו)לפרטים נוספים  תמר מקבוצת גז וחדרה רותם רוכשות פעילותן לצורךהדוח, 

באספקת הגז  משיבושים מושפעת להיות עשויה החברההחשמל של  ייצור פעילות(. להלן 8.13.4

 חשמל לייצורערוכה  להיותהטבעי, נדרשת החברה  הגז באספקת שךשל כשל מתמ במקרההטבעי. 

 מיטבלו, הדוח למועד שנכון מכך החברהפעילות  מושפעתכמו כן,  )סולר(. חלופי בדלק שימוש תוך

( במשק הישראלי ספק גז טבעי יחיד לפעול עתידפועל )ו ,2019כל הפחות עד סוף שנת לידיעת החברה 

 19(.תמר)מאגר 

 הואיל וקיבולת הגז של מאגר תמר איננה מאפשרת לספק את מלוא צרכי הגז של משק החשמל בכל

של רשות החשמל "שימוש בדלקים  125מת מידה , נערך תיקון לא2017ביוני  12ימות השנה, ביום 

"(. בהתאם לתיקון עד להפעלה 125 מידה אמת"למימוש תוכנית ההעמסה לרשת ההולכה" )

המסחרית של מאגר גז נוסף, על מנת לספק את כלל הדלקים הנדרשים למימוש תוכנית ההעמסה 

במשק החשמל בשעות בהן  הכלכלית, מנהל המערכת יידרש להורות על שימוש בגז נוזלי או בסולר

קיים מחסור בקיבולת הגז, לרבות בדרך של הקצאת הגז הנוזלי או הסולר ליצרנים פרטיים כאשר 

ההקצאה להפעלה בסולר תיעשה על בסיס שוויוני בין כלל יצרני החשמל הדו דלקיים )לרבות חח"י(. 

                                                      

 להלן. 8.13.7סעיף  לפרטים אודות השלמת עסקה לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן, ראה  19
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קודם לכן. יצרן פרטי בעקבות כך, צפויה להיות הפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה יותר מאשר 

, יפוצה בגובה ההפרש בין עלות היצור בסולר או גז נוזלי 125שהופעל בהתאם לאמור באמת המידה 

 ובין עלות היצור בגז המוכר ליצרן. 

, לא הופעלה מעבר לבדיקות הפעלה תקופתיות של מעבר בין גז לסולר וחזרה ,2018במהלך שנת 

  .רותם בסולר

 כמות סך לגבי שנתית חצי תחזית פרסום בעניין"י מחחחברה מכתב התקבל ב, 2019בינואר  22ביום 

 2019 לדצמבר 2019 פברואר שבין בתקופה כי צוין בו, החשמל למשק הנדרשים הנוזלי והגז הסולר

מהתקופה, וצפויות לייצר אנרגיה באמצעות  בחלק בסולר מופעלות להיות צפויות וחדרה רותם

 מגווט"ש, בהתאמה. 4,000-מגווט"ש ו 13,000-שימוש בסולר בהיקף של כ

 ראווגורמי הסיכון ביחס עמם "י חחעם  PPA-ה והסכם 125 מידה אמת אודותלפרטים נוספים 

  .בהתאמה, להלן 19.2.2-ו 8.14.4.1 סעיפים

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

שדרש טיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל. האספקה  באסדהכשל טכני 

לא סופק גז ממאגר  האמורה, כאשר בתקופה 2017לספטמבר  27 יוםחודשה ב תמרהסדירה ממאגר 

לרותם. בתקופת התקלה בתמר, פעלה תחנת הכוח  זה ל"( ובכלבתמר התקלהתמר לכלל המשק )"

ובגין כך נוצרו לרותם עלויות  , בהתאם להנחיית מנהל המערכת,באמצעות סולר חלף הגזשל רותם 

ידי חח"י בגין עלויות  על שופתה רותם, הקיימים להסדרים בהתאםעודפות בגין השימוש בסולר. 

 עודפות אלו.

וככל שנייר חדרה תורה למרכז האנרגיה להמשיך ההסכם עם נייר חדרה, במקרה של מחסור בגז  לפי

 ידי על שיסופק חלופי דלק באמצעותייצור קיטור  לצורךחדרה את מרכז האנרגיה  תפעיללפעול, 

כן, לפי ההסכם עם נייר חדרה, חדרה תקבל תשלום מלא עבור הקיטור ומנגד תשפה  כמו. חדרה נייר

 זהלעניין  ראו. טבעי גז באמצעותיצורו יעל כל טון קיטור מיוצר בסכום של עלות  חדרה יירנאת 

 .להלן 8.5.1.2 סעיף

 השפעת נתוני שוק  .7.7

 "י ומחיר הפחםחחהגז של  עלות"י לרבות חחשל  הדלקים בעלויות שינויים .7.7.1

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

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

 עלויות על, בין היתר, הקבועים בחוק משק החשמל. בתוך כך, רכיב הייצור מבוסס

, אשר חלק מהותי בהן הוא עלויות הפחם ועלויות הגז של חח"י. "יחחשל  הדלקים

, ביום 201920בפברואר  17מיום השותפים בפרויקט תמר של  יםפומבי יםלדיווח בהתאם

 המספק"(, תמר שותפיתמר )" בפרויקט השותפיםאישרו דירקטוריוני  ,2019בפברואר  14

את הגז לחח"י, תיקון להסכם בין שותפי תמר לבין חח"י ביחס למחיר הגז הטבעי שיחול 

 וכן, 2021ביולי  1הקבוע ליום על פי ההסכם ביניהן ההתאמה הראשון  למועדעל חח"י עד 

 תמרבפרויקט  השותפים שללהזמין תחת ההסכם  י"חחלכמות הגז היומית שתוכל  ביחס

 האישורים קבלת עם להיחתם צפוי ל"הנ התיקוןלדיווח האמור,  בהתאם"י. חח עם

המממנים של חלק  "י וכן בכפוף לקבלת אישור הגופיםלחחהרגולטוריים הנדרשים 

                                                      

 . (014973-01-2019 :)אסמכתא מס' 2019בפברואר  17 ביום תמרשותפי  ידי על םשפורס ימייד לדוח בהתאם  20
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 התיקון פי עלמשותפי תמר ולאישורה של רשות התחרות ככל שנדרש. בהתאם לדיווח, 

"י שחחייושם סעיף ההצמדה הקבוע בהסכם, כך  לאוככל שייחתם כאמור,  להסכם

 תקף היה אשרועד למועד ההתאמה את המחיר החוזי  2019תשלם החל מחודש ינואר 

"י לחחן המוערך אשר עתיד לנבוע חסכוהסכום כאשר על פי הדיווח, ) 2018 שנת במהלך

  (.דולר מיליון 85-בעקבות התיקון הינו כ

להשפיע  ההתשלום אותו משלמת חח"י לקבוצת תמר, עשוי הפחתת החברה להערכת

, כי רכיב הייצור עשוי להשתנות גם בהתאם להוצאות יצויןהייצור.  רכיבבהתאם על 

הליכים משפטיים אשר  וצאותמתלהיות מושפע  עשוי כןוהכנסות אחרות של חח"י, ו

בהתקשרויות בין רותם וחדרה לבין לקוחותיהן שמחיר החשמל  מאחר .21חח"י צד להם

 את להקטין עשויה היצור ברכיב ירידהככלל ש כךייצור )ה רכיבמושפע במישרין מ

 בהתאם הטבעי הגז מחיר להצמדת הבסיס הינו הייצור רכיב וכן הרווחיות ולהיפך(

, כך ובכלל הייצורשל רותם וחדרה, החברה חשופה לשינויים ברכיב  הגז אספקת להסכמי

הפחם ועלות הגז  מחיר"י, חח ידי על הנרכשים הדלקים כלל בעלויות לשינויים, היתר בין

  22"י.חחשל 

 2018 בשנת היווה, עולה כי רכיב הייצור פסגה קיץ עליון במתחלתעריף לפי ניתוח החברה 

מהתעו"ז )תעריף עומס וזמן(. כמו כן, כולל התעו"ז עלויות מערכתיות בשיעור של  86%-כ

  .6%-ושירותי תשתית בשיעור של כ 8%-כ

של רשות  2019, נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת 2019בינואר  1ביום 

 86%-מהווה כ( 3.3%-)אשר כלל עליה בשיעור של כ רכיב הייצור לו בהתאם אשר, החשמל

 6%-כ מהוות"ז ושירותי תשתית מהתעו 8%-כ מהוותעלויות מערכתיות , מהתעו"ז

 .מהתעו"ז

  .( לדוחות הכספייםב)25 ביאור ראו ,הייצוראודות שינויים בתעריף  לפרטים

 23חליפין בשערי שינויים .7.7.2

שהתשלום בגינם הינו במטבע דולרי  24החברה קשורה, באמצעות רותם וחדרה, בהסכמים

, תעריף בנוסףבאירו או ביין יפני )באופן זניח(, בעוד שהכנסות החברה הינן בשקלים.  או

חח"י נקבע בחלקו בהתאם לעלויות הדלקים )בעיקר פחם וגז( של חח"י של  החשמל

החברה  כתוצאה מכך .25חליפיןשינויים בשערי מבחלקו  מושפע ולפיכךהנקובים בדולר, 

 ביחס לשקל. , האירו והיין היפני )באופן זניח(של הדולרחליפין הם בשערי יחשופה לשינוי

יצוין כי מחיר הגז הטבעי שמשלמת רותם על פי הסכם אספקת הגז בו התקשרה מול 

 מחיר)" דולרי מינימלי למחיר כפוף וכןקבוצת תמר, צמוד באופן חלקי לשער הדולר 

 201526חל מנובמבר "( מדורג. מחיר מינימום בדרגה המינימלית שולם בפועל ההמינימום

                                                      

"י החלטת בית המשפט העליון חח אצלתקבלה ה 2017באפריל  27, ביום 2017באפריל  27"י מיום חחלדיווח פומבי של  בהתאם  21
( כנגד פסק בורר אשר חייבם לשלם EGPC-ו EGASבשוויץ אשר דחתה את הערעור שהגישו חברות הגז הלאומיות המצריות )

 ר בתוספת ריבית והוצאות משפט.מיליארד דול 1.76-"י כלחח
ביחס לרכיב הייצור והיקף השפעתו, כולל מידע צופה פני  החברה הערכות לרבות הייצור רכיב בדבר לעיל האמור כי מובהר 22

עתיד, המשקף את הערכותיה של החברה למועד זה בלבד. בפועל הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה 
 מהאמור, וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה.

 .http://www.boi.org.il/הנתונים מתוך אתר בנק ישראל, בכתובת:   23
 עם חח"י. PPA-בין היתר, הסכמים להקמת ותחזוקת תחנות הכוח, הסכמי רכישה ואספקת גז טבעי והסכמי ה  24
  .להלן 19.2.1 סעיף ראוסיכון בדבר שינויים בתעריפי החשמל  לגורםנקבע על ידי רשות החשמל.  החשמליצוין כי תעריף   25
 שילמה החברה מחיר שעמד על מדרגה גבוהה מהמדרגה המינימלית.  2015לנובמבר  2014בין נובמבר   26

http://www.boi.org.il/
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 למחיר מעל רותם שילמה בו 2018 בשנת אחד)למעט חודש  2016-2018וכן במהלך השנים 

כאשר מחיר הגז שווה או נמוך למחיר המינימום, החברה חשופה במידה רבה . (המינימום

בו מחיר הגז הטבעי  מצבביחס לשקל, לעומת  הדולריותר לשינויים בשער החליפין של 

 הפחתותהמינימום,  למחיר שווה הגז מחיר בו במצבכן,  כמו .המינימוםעל מחיר  עולה

 על לרעה וישפיעו רותם שצורכת הטבעי הגז בעלות להוזלה ויביא לא הייצור ברכיב

 רותם. של הרווח שיעורי

 הייצור לרכיב, נכנס לתוקף עדכון שנתי 2019בינואר  1 ביוםלעיל,  7.7.1עיף בס כאמור

למחיר  מעלמחיר הגז של רותם  עלה 2019ינואר ופברואר  בחודשים. 2019לשנת 

, וכתוצאה 2019והוא עשוי לעלות מעל למחיר המינימום גם בהמשך שנת  2019המינימום 

מכך חשיפת החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל עשויה לקטון לעומת 

 החשיפה עד למועד עדכון זה.

ינו דולרי ולכן חשוף באופן מלא לשינויים בשער מחיר הגז הטבעי שמשלמת חדרה ה

 החליפין. 

מחיר הגז ששילמה חדרה עלה מעל , 2018לשנת  הייצור לרכיבכתוצאה מעדכון שנתי 

 רכיב בתעריף בהתחשבכמו כן, . 2019 ינוארעד  2018למחיר המינימום בחודשים פברואר 

 . מחיר הגז של חדרה הינו מעל מחיר המינימום זה דוח פרסום למועד הייצור

 ביאור ראו החברה עלאודות השפעת שער החליפין של הדולר והאירו מול השקל  לפרטים

 .הכספיים לדוחות )ד(22

 במדד המחירים לצרכן שינויים .7.7.3

 המחירים למדד צמודות, שלה תנוהב חברותהו החברה של מהתחייבויותיה ניכר חלק

חלק ניכר מההלוואות של רותם וחדרה צמודות למדד המחירים ובכלל זה  27,לצרכן

יתרת על של החברה ושינוי במדד המחירים לצרכן ישפיע על הוצאות המימון , כך שלצרכן

מחיר הקיטור גם דרך  החברה. שינויים במדד המחירים לצרכן משפיעים על החוב שלה

המחירים  מדד עלה 2018באופן חלקי. בשנת  למדד הואאף צמוד האשר מוכרת החברה 

 .1.2%-בלצרכן 

 .הכספייםלדוחות  ()ד22לפרטים נוספים ראו ביאור 

 והרפורמה במשק החשמלמדיניות ממשלת ישראל להגברת התחרות במשק החשמל  .7.8

"י, כאשר חחייצור החשמל בישראל מתבצעת על ידי  פעילות עיקר הדוח למועד נכון .7.8.1

בשנים האחרונות נתח השוק של היצרנים הפרטיים בשוק ייצור החשמל הולך וגדל וזאת 

 של כניסתם עידודלאור מדיניות ממשלת ישראל לאפשר תחרות במשק החשמל על ידי 

 חסמים להסרת לפעול יש כי, היתר בין, הממשלה קבעה זו במסגרת. פרטיים חשמל יצרני

 יצרני ידי על כוח תחנות הקמת זירוז לצורך רגולטוריים תנאים ולאפשר האנרגיה במשק

 10%מתחדשת בהיקף של  מאנרגיה חשמל ייצוריעד של  קבעה וכן 28,פרטיים חשמל

 17% ולפחות, 2025 בשנת 13%לפחות  2020,29 בשנתישראל מצרכי האנרגיה של מדינת 

                                                      

בין היתר, התחייבויות החברה לגורמים המממנים את פעילותה מכוח הסכמי המימון עליהם היא חתומה באמצעות רותם   27
 רותה עם נייר חדרה.וחדרה, כמו גם מחיר הקיטור שיסופק על ידי חדרה על פי התקש

 .2007באוגוסט  12בעניין "הסרת חסמים במשק האנרגיה" מיום  2178החלטת מממשלה   28
 .2011ביולי  17: מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, מיום 3484החלטת ממשלה מספר   29
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החשמל, נתח השוק של  רשות פרסומי עלבהתבסס והחברה  להערכת 2030.30 בשנת

 י"חחהפרטי צפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של  ייצורה

אשר כתוצאה מהרפורמה במשק החשמל  וכן 31פרטייםיצרנים  ידי על כוח תחנותוהקמת 

לות על במג מטילה"י ליצרנים פרטיים ומחחח והעברתן ותחנות כ 5מכירתן של  כוללת

ראו סעיף  ,חדשות. לפרטים בדבר הרפורמה במשק החשמלכוח "י בהקמת תחנות חח

 להלן.  7.8.3

"י במשק חחהכוללת נתונים אודות חלקם של יצרני חשמל פרטיים ושל  הטבל להלן .7.8.2

למיטב ידיעת  כי יצוין. 32, כפי שפורסמו על ידי רשות החשמל2017-ו 2016החשמל בשנים 

 . 2018נכון למועד פרסום הדוח טרם פורסמו נתונים בגין שנת החברה 

 2017בדצמבר  31  2016בדצמבר  31 

יכולת מותקנת  
 )מגה וואט(

% מסך היכולת 
 המותקנת במשק

יכולת מותקנת )מגה 
 וואט(

% מסך היכולת 
 המותקנת במשק

 76% )*( 13,355 77% 13,617 חח"י
יצרני חשמל 

פרטיים )ללא 
 מתחדשות(אנרגיות 

3,077 17% 3,217 18% 

 אנרגיות מתחדשות
 6% 1,037 6% 934 )יצרנים פרטיים(

יצרני חשמל 
פרטיים )כולל 

 אנרגיות מתחדשות(
4,012 23% 4,254 24% 

 100% 17,609 100% 17,629 סה"כ במשק
אנרגיה מיוצרת  

)אלפי מגה וואט 
 שעה(

% מסך האנרגיה 
 המיוצרת במשק

אנרגיה מיוצרת 
)אלפי מגה וואט 

 שעה(

% מסך האנרגיה 
 המיוצרת במשק

 72% 48,833 72% 48,722 ח"יח
יצרני חשמל 

פרטיים )ללא 
 אנרגיות מתחדשות(

17,015 25% 17,748 26% 

 אנרגיות מתחדשות
 2% 1,590 2% 1,539 )יצרנים פרטיים(

יצרני חשמל 
פרטיים )כולל 

 אנרגיות מתחדשות(
18,544 28% 19,338 28% 

 100% 68,171 100% 67,276 סה"כ במשק

 

 להלן. 8.1.2.4 ראו סעיף ,נוספים אודות ייצור חשמל על ידי יצרנים פרטיים לפרטים

לאחר התייעצות  201833במאי  17בהמשך לעקרונות המדיניות שפרסם שר האנרגיה ביום  .7.8.3

החלטת הממשלה בנושא  2018ביוני  3 ביוםעם שר האוצר ועם רשות החשמל, התקבלה 

ביולי  26( וביום 3859הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחח"י )החלטת ממשלה מספר 

 16' מסמשק החשמל )תיקון  קפורסם ברשומות תיקון לחוק משק החשמל )חו 2018

 המבני והשינוי החשמל במשק הרפורמה עם בקשר(, 2018-"חהתשע(, שעה והוראת

 8 בן מתווה גובש, החשמל במשק הרפורמה פי על ."(החשמל במשק פורמההר)" האמור

מיום החלטת הממשלה  חודשים 60, בתוך מכורל"י חח תדרשים ובמסגרתו, בין היתר, שנ

                                                      

 .2015בספטמבר  20רגיה במשק" מיום בעניין "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנ 542החלטת ממשלה   30
 בכתובת: 7201רשות חשמל, דוח מצב משק החשמל לשנת   31

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/meshek_hashmal_2017.pdf "(2017 לשנת החשמל משקמצב  דוח)".  
, כפי שפורסמו על ידי 2019ובסיס הנתונים לעדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת  2017על דוח מצב משק החשמל לשנת  בהתבסס  32

 .רשות החשמל
33  https://www.gov.il/he/departments/policies/electricity_0518. 

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/meshek_hashmal_2017.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/electricity_0518
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, כך שנתח ואשכול)חלק מהאתר(  אלון תבור, רמת חובב, רידינג, חגיתאת אתרי הייצור 

 הייצור מסך 40%-ל מתחת אל לרדת צפוי, ייצור במונחי, השוק שלה במקטע הייצור

. פעל במסגרת חברה ממשלתית נפרדתת"י וחחפעילות ניהול המערכת מ ותופרד 34במשק

 (בת החבר)באמצעות ותפעיל "י תקים חחעוד נקבע במסגרת הרפורמה במשק החשמל, כי 

בתחנת הכוח "אורות רבין", אך מלבדן  4 - 1נות ייצור חדשות בגז במקום יחידות שתי תח

. בנוסף, נקבעו במסגרת תחנות קיימות לשחלףלא יאושר לה להקים תחנות חדשות או 

הרפורמה עקרונות לשימור פעילותה של חח"י במקטעי ההולכה והחלוקה כבעל רישיון 

כך ספק שירות חיוני ועקרונות לפתיחת מקטע האספקה לתחרות באופן הדרגתי 

רם תחרותי, לא תהיה רשאית לפעול כגו ח"יכני מתח על עליון, עליון וגבוה חרשבמקטע צ

 60%-תהיה רשאית להתחרות רק אם נתח השוק שלה ירד מ חח"יובמקטע מתח נמוך 

במקטע זה, בכפוף למדיניות השר ובהתאם לאסדרה שתקבע. כן נקבעו הסכמות בנוגע 

ם לחיזוק איתנותה הפיננסית של להפחתת מצבת עובדי חח"י הקבועים והארעיים ויעדי

 ח"י.ח

 27, ביום ח"יבהמשך להחלטת הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בח .7.8.4

מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת  התחרות רשות פרסמה, 2018 ספטמברב

על פי החלטת  35.(2019 בינואר עודכן אשר) אתרי ייצור קיימים של חברת החשמל

חברת החשמל תמכור את אתרי הייצור באמצעות הליך תחרותי, אשר לפני  הממשלה,

פי מסמך העקרונות הנ"ל,  על .כך לצורך אסדרה לקביעת תפעל החשמל רשותפרסומו, 

ייעשה בהתחשב בעקרונות שונים שנקבעו במסמך, הנתונים  התחרותייעוצה של רשות 

( לא יזכה אדם ביותר 1) עקרונות לפיהם: לשינויים בהתאם לנסיבות ובהם, בין היתר,

( על אף האמור לעיל, אדם המחזיק זכות בתחנה 2משניים מאתרי הייצור הנמכרים; )

, או בקוגנרציה תוקונבנציונאלי ותבטכנולוגיוואט -מגה 30 על העולה בהיקף חשמללייצור 

 20%-עלה מ( לא יחזיק אדם בלמ3לא יזכה ביותר מאתר אחד מאתרי הייצור הנמכרים; )

( לא יזכה 4) 36מסך ההספק המותקן המתוכנן ביום מכירת כל אתרי הייצור הנמכרים;

 אדם בעל חזקה בזכות למיזם נפט באתר מאתרי הייצור הנמכרים.

רשות החשמל את האסדרה שתחול על פעילות יחידות  , פרסמה2018בדצמבר  2 ביום

 הנקי ההספק כל: 37הבאים העקרונות על מבוססת האסדרההייצור באתר אלון תבור. 

 הצעות להציע יידרש האתר לרכישת במכרז הזוכה. המערכת מנהל לרשות יועמד הזמין

 ייקבע . מנהל המערכתבאתר מהמתקנים אחד לכל אנרגיה יצוריל, מפוקחות בלתי, מחיר

ובהתאם  היצרן שהציע המחיר להצעות בהתאם מתקן כל של ההעמסה תוכנית את

 לתשלום זכאי יהיה המערכת מנהל ידי על שהועמס ההעמסה המרכזית. מתקן עקרונותל

 היצרן זכאי בהם מצבים למעט וזאת(, SMPשעתית ) החצי השולית העלות בגובה

 כפי המתוכנן הזמין הנקי ההספק עבור זמינות תשלומי ישולמו. בנוסף, נוסף לתשלום

                                                      

 .2018במאי  17המלצת מדיניות" מיום  -של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל מכתבו   34
בכתובת:  2019 בינואר 3יעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור אשר פורסם ביום מסמך עקרונות לי  35

http://www.antitrust.gov.il/subject/193/item/35404.aspx.  
לא ייחשבו  רכי יחידות הסולר באלון תבו תחרותרשות ה נציגי ציינו 2018נובמבר  בחודש עגול שולחן בכנסזה יצוין, כי  בהקשר  36

התחרות  רשות נציגימהסף הנ"ל.  5%בספירת המגה וואט לצורך חישוב שיעורי ההחזקה וכן כי תהיה מותרת חריגה של עד 
 .העקרונות למסמך בכתב כאמור הבהרה פורסמה לא זה למועדידיעת החברה  למיטבחזרו על הבהרות אלה בפני החברה אולם 

 2פעילות יחידות הייצור באתר אלון תבור לאחר מכירת האתר על ידי חברת החשמל מיום  אסדרת -( 1310) 1' מסראו החלטה   37
 .https://pua.gov.il/decisions/documents/1910_nnn.pdf: 2018 בפברואר

http://www.antitrust.gov.il/subject/193/item/35404.aspx
https://pua.gov.il/decisions/documents/1910_nnn.pdf
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 בהליך מוקדם למיון בקשה החברה הגישה 2019 בינואר 17 ביום .היצרןידי  על שיוצהר

התקבלה ההודעה כי היא עברה  2019ובחודש פברואר  תבור אלון אתר למכירת המכרזי

, 2019בפברואר  26המכרז למכירת אתר אלון תבור פורסם ביום  .את שלב המיון המוקדם

 הדוח למועד. 2019במאי  1בו צוין כי על המעוניינים להשתתף להגיש הצעותיהם עד ליום 

 היתר בין כפוף הדבר, תבור אלון אתר למכירת במכרז תשתתף החברה כי וודאות אין

  .הריכוזיות במתווה התנאים ולהתקיימות דעתם שיקול לפי החברה אורגני להחלטות

מסמך עקרונות לייעוץ של  הריכוזיות ועדת, פרסמה 2018באוקטובר  7יצוין, כי ביום  עוד

 ועדת ייעוץ לקבלת המסגרתאת  קובע אשר 38ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור

 ריכוזיים גורמים הינן שלה הבנות והחברות החברה ,כאמור .המכירה בהליכי הריכוזיות

השפעות חוק  אודות לפרטים .שפרסמה ועדת הריכוזיות הגורמים ברשימת הנכללים

על פעילות החברה בקבלת  והשפעותיו הריכוזיותהריכוזיות על החברה לרבות מתווה 

 .עילל 2.3.1סעיף  ראוריכוזיות כלל משקית  מבחינת נוספיםרישיונות ייצור חשמל 

 החברה בכוונת החשמל ייצור בתחום ופעילותה החברה של האסטרטגיה במסגרתכי  יצוין

, הרפורמה יישום במסגרת שיימכרו הייצור אתרי של המכירה בהליכי להשתתף לשקול

, תנאי החברהשל  האורגניםבין היתר החלטות אך הדבר כפוף לגורמים שונים, בהם 

לפיכך למועד  .הרלבנטיים וההליכים המכירה תנאי וכןהרגולטוריים,  והתנאיםהשוק 

 .מהם ובאיזה המכירה בהליכיהדוח אין וודאות כי החברה תשתתף 

  החשמל בשוק הצמיחה פוטנציאל תחזית .7.9

מבוססת על ההנחות  להלן הנדרשתתוספת ההספק המותקן )המיוצר באמצעות גז טבעי(  תחזית

  :39הבאות

 וואט מגה רכיב
 16,500 2017בדצמבר  31-)ללא מתחדשות( נכון ל מותקן הספק

ובין בין אם מכוח החלטת ממשלה  2030עד לשנת גריעת תחנות כוח של חח"י 
מגה וואט(, רידינג  1,440) 4 - 1 אורות רבין יחידות: ותאם מכוח גיל התחנ

מגה וואט( ויחידות  335ורמת חובב ) מגה וואט( 912מגה וואט(, אשכול ) 428)
 מגה וואט(  621נוספות )

3,800 

 2,850 תוספת הספק באמצעות מתקנים בהקמה ומכסות שפרסמה רשות החשמל
 15,500 ללא תוספת מכסות  2030 בשנת מותקן להספק צפי

 ,40023 19%נדרשת של  רזרבה בתוספת 2030 לשנת ביקוש שיא תחזית
תרומת האנרגיה המתחדשת ושילוב אגירה במתקני אנרגיה מתחדשת 

 1,200 לחיסכון בהספק הקונבנציונלי הנדרש 

 6,700 )ללא מתחדשות( נדרשת מותקן הספק תוספת
 7,500 מתחדשותתוספת הספק מותקן 

 

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

נלקחו העלויות הנורמטיביות על פי רשות  )ללא מתחדשות( הנדרש על מנת לספק את צרכי המשק

בעלות  יהיה במחזור משולב ןמההספק המותק 50%בהתבסס על ההנחה כי  914 הסדרההחשמל לפי 

במחזור פתוח בעלות מההספק המותקן יהיה במתקנים גמישים  50%ש"ח לקילו וואט וכי  3,957של 

 ש"ח לקילו וואט. 3,127של 

                                                      

 :2018באוקטובר  7הריכוזיות במכירת אתרי הייצור, אשר פורסם ביום  תראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועד  38

t/241/item/35280.aspxhttp://www.antitrust.gov.il/subjec .  
 .2018יוני  -, טיוטה להתייחסות הציבור, רשות החשמל 2030-2018מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים   39

http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
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 שנת עד לעיל הניתוח פי עלבהספק מותקן המיוצר באמצעות גז טבעי  הנדרש ההשקעות סך, בהתאם

 ש"ח. מיליארד 24-בכ מוערך 2030

 וסך ההשקעות המוערך מהוויםבאשר לפוטנציאל הצמיחה בשוק החשמל  לעיל התחזית האמורה

 בלבד למועד הדוח מבוסס על הערכות החברההמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

ועל נתונים שפורסמו על ידי רשות החשמל ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים. המידע כאמור 

שונה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה מסיבות שונות,  עשוי שלא להתממש או להתממש באופן

נתוני הספק מותקן, קצב גידול בפועל ושיאי ביקוש בפועל שונים שינויים בעלויות, ובין היתר, 

  מהתחזיות שבבסיס הניתוח.
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 בתחום פעילותה החברהתיאור עסקי  – 3 חלק

 

 מידע כללי על תחום הפעילות .8

 כללי – בישראלהחשמל  משק .8.1

 חשמל בישראל ייצור .8.1.1

משק החשמל מחולק לארבעה מקטעים המבטאים שלבים שונים בשרשרת באופן כללי 

אספקת החשמל, החל משלב הייצור ועד לשלב המכירה ללקוח הסופי: מקטע הייצור, 

מקטע ההולכה )העברת חשמל ממתקני הייצור לתחנות המיתוג ותחנות המשנה 

החלוקה )העברת חשמל מתחנות משנה אל באמצעות רשת הולכת החשמל(, מקטע 

הצרכנים באמצעות רשת החלוקה הכוללת קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך( ומקטע 

 האספקה.

נכון למועד הדוח, חח"י מייצרת, מוליכה מחלקת ומספקת את מרבית החשמל במדינת 

שראל פקדה כיצרן הכמעט בלעדי ביתחח"י , 2013עד יולי ישראל. בנוגע למקטע הייצור, 

 לכך כי כיום ה, הביאפתיחת משק החשמל לתחרותשל חשמל בהיקפים גדולים. עם זאת, 

של חשמל בהיקפים גדולים ויצרני חשמל פרטיים )ובכללם  הבלעדי היצרןחח"י אינה 

כן, -. כמולעיל 7.8 בסעיף זה לעניין ראו( פועלים בשוק עם כושר ייצור משמעותי. החברה

 .לעיל 7.8.3סעיף  ראולעניין הרפורמה במשק החשמל 

( המותקן בישראל )חח"י ויצרנים פרטיים החשמלכושר ייצור  ,2017בדצמבר  31ליום  נכון

 אנרגיותשל  1,037-כעל ו 40מתחדשות אנרגיות ללאמגה וואט  16,500-עמד על כ

 בשניםלחשמל  קושהבי צמיחת קצב ,"יוחחתחזיות בנק ישראל  לפי. 41מתחדשות

 42.2.7% על לעמוד צפויהקרובות 

כי האמור ביחס למשק החשמל בישראל כולל הערכות ונתונים של החברה בין  מובהר

היתר בהתבסס על מדיניות ממשלתית, פרסומים ודוחות פומביים של רשות החשמל 

ושחקנים רלבנטיים לשוק החשמל בישראל, אשר אינם בשליטת החברה. לפיכך המצב 

 בפועל עשוי להיות שונה מהערכות החברה. 

 בישראל החשמל במשק ייםהעיקר השחקנים .8.1.2

 רשותמשרד האנרגיה, "י, חח: עיקריים "שחקנים" ארבעה כולל בישראל החשמל משק

 ., כמפורט להלןהפרטיים החשמל ויצרני החשמל

 י"חח .8.1.2.1

מייצרת ומספקת את מרבית החשמל בישראל בהתאם לרישיונות חח"י 

את כל החשמל  ומחלקתמכוח חוק משק החשמל, וכן מוליכה לה שהוענקו 

עד שתועבר פעילות ניהול המערכת ויוענק רישיון לחברה בישראל. בנוסף, 

מתפקדת כ"מנהל  "יחחהחשמל,  במשקלניהול המערכת על פי הרפורמה 

                                                      

 .2018יוני  -, טיוטה להתייחסות הציבור, רשות החשמל 2030-2018מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים   40
 .2017 לשנת תקופתי דוח"מ, בע לישראל החשמל חברת  41
 .2018יוני  -, טיוטה להתייחסויות הציבור, רשות החשמל 2030-2018מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים   42



 

33 

 

המערכת" של מערכת החשמל בישראל. תפקיד מנהל המערכת הינו, בין 

ול של היתר, לשמור על איזון רמות ההיצע והביקוש של משק החשמל, על ניה

העברת אנרגיה מתחנות כוח אל תחנות משנה באמינות ובאיכות הנדרשים 

)באמצעות מעבר דרך רשתות החשמל(, על תזמון וביצוע של עבודות תחזוקה 

ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה, ועל ניהול הסחר בחשמל בתנאים 

תחרותיים, שוויוניים ומיטיבים, לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת 

ינה ואנרגיה מיצרני חשמל פרטיים. במסגרת זו חח"י, כמנהל המערכת, זמ

 סקרי חיבור ועוד. מכינהקובעת את סדר ההפעלה של יחידות הייצור, 

פעילותה של חח"י כמנהל המערכת כפופה לאמות המידה שמפרסמת רשות 

 החשמל.

"ספק שירות חיוני", ומשכך היא הינה חח"י  ,חוק משק החשמלל התאםב

לחובות הנוגעות לניהולו התקין של משק שירותי החשמל הישראלי.  כפופה

חובות אלה כוללות, בין היתר, הגשת תוכניות פיתוח, ניהול והפעלת מערכת 

החשמל בישראל לרבות מערכות ההולכה והחלוקה, מתן שירותי גיבוי 

ותשתית ליצרני החשמל הפרטיים ולצרכנים וכן רכישת חשמל מיצרני 

 התחרותחח"י הוכרזה כמונופול על ידי רשות כמו כן, . םהחשמל הפרטיי

ייצור חשמל ומכירתו, הולכת  - בסקטור החשמל, בתחומי אספקת חשמל

  43חשמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו.

, 2018-"חהתשע ,(שעה והוראת 16' מס)תיקון  החשמלחוק משק  במסגרת

 רשיונהבמשק החשמל, נקבע כי  הרפורמה לעקרונות בהתאם חוקק אשר

( לחוק האמור( יעמוד 1א)ב()60של חברת החשמל )כמשמעו בסעיף  האחוד

בתוקפו עד למועד מתן רישיון לחברה לניהול המערכת בע"מ, שיהיה לא 

לחברת החשמל רישיונות  ינתנואו עד למועד בו  2019בדצמבר  3יאוחר מיום 

ו עד למועד מאוחר יותר שיקבעו חדשים להולכה, לחלוקה ולהספקה א

ראות החוק. רישיון לניהול המערכת יינתן לחברת ניהול השרים בהתאם להו

המערכת שהוקמה לצורך כך. רישיונות הייצור של יחידות הייצור שלגביהן 

בהתאם למועדים הקבועים  הוארכונקבע במסגרת הרפורמה כי ימכרו, 

 משך תום עד הוארכוהיחידות  בהסכמי הרפורמה ורישיונות הייצור של יתר

 . הרשות ידי על שיקבע כפי, היחידות של ההנדסי החיים

 סעיף ראו ,"יחח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על להחלטה בנוגע למידע

 להלן. 8.2.7.1

 משרד האנרגיה .8.1.2.2

אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל: משרד האנרגיה 

, וגז טבעי, שימור אנרגיה, מים, ביוב, חיפושי נפט חשמל, דלק, גז בישול, גז

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

                                                      

 ההכרזהשל חח"י כי  החל הממונה לבדוק את בקשתה ,ממונההמשפטי שנוהל בין חח"י לבין  לאחר הליך 2016בחודש דצמבר   43
לחלופין תשונה ותצומצם כך שיובהר שהיא אינה חלה על מכירה של חשמל לצרכני חשמל מונופולין תבוטל, או כעל חח"י 

 . בעניין החלטה ניתנה טרם הדוחלמועד  נכוןלמיטב ידיעת החברה, גדולים. 
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הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו, ופועל להבטחת מענה הולם 

לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק, תוך הסדרת השוק, הגנה על 

 הצרכן ושמירה על הסביבה. 

בין מטרותיו הרב שנתיות של המשרד: גיוון על פי פרסומי משרד האנרגיה, 

מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה בשגרה ובחירום, פיתוח משק 

גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי וקביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה 

בתחום החשמל הם  העיקריים יעדי המשרד מתאימה במשק החשמל.

גיבוש מדיניות הפיתוח  ,אמינה למשק הישראליבטחת אספקת חשמל ה

למשק החשמל במקטעי הייצור, ההולכה והחלוקה, קידום מדיניות לשילוב 

אנרגיות מתחדשות בייצור חשמל בהתאם להחלטות ממשלה, גיבוש מדיניות 

ופיקוח על יישום תוכנית הפיתוח השינוי המבני במשק החשמל, ביצוע בקרה 

ים, ביצוע פיקוח, בקרה ואכיפה ליישום תקנות של חח"י ושל יצרנים פרטי

בחקיקה בתחומי משק , וטיפול 1954-הבטיחות על פי חוק החשמל, התשי"ד

 המשרד יעדיהחשמל, כללי ביצוע עבודות חשמל ובטיחות בחשמל. 

יעיל  חשמל משקהשגת  בתחום 2019 לשנת העבודה שבתוכנית המרכזיים

באמצעות פרסום מכרזים  החשמל במשק הרפורמה ליישום נוגעיםותחרותי 

מחברת החשמל לחברת  המערכת ניהול פעילות והעברתלמכירת תחנות כוח 

  44ניהול המערכת החדשה.

פרסם משרד האנרגיה לשיתוף הציבור את יעדי  ,2018באוקטובר  9 ביום

 שני הציב האנרגיה משרד, החשמל במשק. 203045משק האנרגיה לשנת 

חם ומעבר לייצור חשמל בגז בפ השימוש הפסקת. אחד, הינו מרכזיים יעדים

טבעי ובאנרגיות מתחדשות, והאחר הינו חדירה של אנרגיות מתחדשות 

עד שנת  10%עם יעד ביניים של  2030מייצור החשמל בשנת  17%בהיקף של 

2020 . 

 החשמל רשות .8.1.2.3

רשות החשמל, הכפופה למשרד האנרגיה והפועלת בהתאם למדיניותו, 

 החליפה את הרשות לשירותים ציבורייםו 2016בינואר  1הוקמה ביום 

בעלת הינה חוק משק החשמל. רשות החשמל שפעלה עד אותו מועד מכוח 

הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק החשמל )רישיונות עבור מתקנים 

שר מגה וואט טעונים גם את אישור  100-בעלי כושר ייצור הגבוה מ

בעלי רישיון  ספקה,ארישיון  יבעל) וח על בעלי הרישיונות(, לפיקהאנרגיה

, לקביעת תעריפים ולקביעת (יצרן חשמל ויצרן חשמל פרטי הולכה וחלוקה,

אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון "ספק 

משכך, רשות החשמל מפקחת הן על חח"י והן על יצרני חשמל . שירות חיוני"

  .פרטיים

                                                      

 .http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx :2019, האנרגיה משרד של העבודה תכנית מתוך לקוח  44
  "(.2019 לשנת האנרגיה משרד של העבודה)"תכנית   

 .2018 אוקטובר, האנרגיה משרד, הציבור ייחסותתלה טיוטה, 2030 לשנת האנרגיה משק יעדי  45

http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx
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יכול להשיג על החלטות של רשות החשמל ולדרוש דיון חוזר האנרגיה  שר

אשר קביעתם נתונה , החשמל למעט בנוגע לתעריפי ,בהחלטות ספציפיות

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

את מינויים של חלק מחברי מליאת רשות החשמל, וכן סמכות להחליט על 

 .החשמל בנושאים המוגדרים בחוק משק החשמל מדיניות משק

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

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

ההון. רשות החשמל קובעת תעריפים  על נאות תשואהושיעור  להכיר בהן

צרכנים שונים למגזרי חשמל שונים. לפי חוק משק החשמל, חח"י תגבה מ

 בעלבהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי רשות החשמל ותשלם ל תשלומים

, בהתאם לתעריפים הרלוונטיים. בנוסף, רשות החשמל לצרכןרישיון אחר או 

רטיים לחח"י בגין שירותים קובעת את התעריפים שישלמו יצרני חשמל פ

 שירותים, ומניה מדידה שירותי, וביניהם"י, חח ידי על שניתנים שונים

 .תשתיות ושירותי, מערכתיים

כוללת, בין היתר, פרסום  201946 לשנת החשמל רשות של העבודה כניתות

 וייצור מתחדשות אנרגיות קידום, ורלמקטע הייצ טווח ארוכתכנית ות

תוכנית לפיתוחה של מערכת ההולכה והחלוקה לצורך מתן  גיבוש, מבוזר

 עצמאית חברה קידוםמענה לגידול בביקוש וקליטת טכנולוגיות ייצור שונות, 

 חברת של ייצור אתרי מכירת קידום, חדשה ממשלתית מערכת לניהול

 .ועוד החשמל

 פרטיים חשמל יצרני .8.1.2.4

ף משמעותי , חלה כניסה של יצרני חשמל פרטיים בהיק2013החל משנת 

 ייצור בתחום תחרות לפתח המגמה לאור היתר בין, החשמללשוק ייצור 

נוסף  למידע) פרטיים ייצור מתקני של והפעלתם הקמתם את ולעודד החשמל

בנתח השוק של  משמעותיתירידה ל הביאה זו כניסה (.להלן 8.8ראו סעיף 

כך  (,וגבוהצרכני מתח עליון )חשמל לצרכני חשמל גדולים  "י במכירתחח

-אל מתחת ל הנתח השוק של ירד"י, חח של פומבי דיווח פי על, 2016שבשנת 

 47.במכירת חשמל לצרכנים גדולים %50

 פרטיות כוח תחנות של הקמתןזה  ובכללפעילותם של יצרני חשמל פרטיים, 

 תקנות"פ והיח תקנותהמיוצר בהן, מוסדרת במסגרת  החשמל ומכירת

. החשמל רשות שקובעת המידה, וכן בכללים, בהחלטות ובאמות הקוגנרציה

 .להלן 14.3 בסעיף כמפורט, כי לרותם הסדרה ייחודית מכוח המכרז, יצוין

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

כוללות הוראות ותנאים בנוגע  שיונותיהר תקנותהחשמל אלא על פי רישיון. 

על מנת  למתן הרישיון, כללים להפעלתו והחובות החלות על בעל רישיון.

לקבל רישיון ייצור, יצרן חשמל פרטי נדרש להגיש בקשה על פי התקנות 

                                                      

  .http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/2018t.pdf בכתובת: ראו  46
 .2017-ו 2016 לשנת"י חח של התקופתי הדוח  47

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/2018t.pdf
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הרלוונטיות, ולעמוד בתנאי סף. בין היתר על היצרן להוכיח כי לתאגיד 

ונטיים למתקן. למועד הדוח, על מבקש הרישיון קיימת זיקה למקרקעין הרלו

 פי החלטת רשות החשמל, בכפוף לעמידה בתנאים )ובאישור שר האנרגיה

על  48מגה וואט( ניתן ליזם רישיון מותנה. 100-ביחס לרישיונות בהיקף גדול מ

בעל הרישיון המותנה לעמוד באבני דרך להקמת המתקן כמפורט ברישיון 

ת. רק לאחר עמידה באבני הדרך המותנה, ובהן גם הוכחת סגירה פיננסי

 , ניתן ליזם רישיון ייצורועמידה בהצלחה במבחני הקבלה של מנהל המערכת

)ביחס הקבועה בו על ידי רשות החשמל לתקופה  "(קבוע רישיון)בסעיף זה: "

מקבל תוקף  מגה וואט, הרישיון האמור 100-לרישיונות בהיקף גדול מ

 ולאחריו מותנה רישיון קבלת על המבוסס זה מודלבאישור שר האנרגיה(. 

(, והסטטוטוריותלעמידה באבני הדרך הרגולטוריות  כפוף)ב קבוע רישיון

עולה  שאינו, למעט במתקנים בהספק טכנולוגיה בכל חשמל ייצור לגביתקף 

, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק משק החשמל, שלהפעלתםוואט,  מגה 16על 

 .כלל רישיון נדרש לא

 לרשת ייצור מתקני"חיבור  בעניין החשמל רשות החלטת אודות לפרטים

  להלן. 14.2.6.2ראו סעיף  כח 35 –כה 35בדבר תיקון אמות מידה  49"ההולכה

 פרטיים חשמל יצרני, 2017 לשנת נכון, 2017 לשנת החשמל משק דוח פי על

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

 המותקן הייצור כושר מסך 24%-המהווים כ 50,וואט מגה 4,254כמצרפי של 

בתום תקופת הרפורמה נתח השוק של חח"י . להערכת רשות החשמל במשק

 33%-מסך ההספק הקונבנציונלי מהמותקן במשק, כ 45%-צפוי לעמוד על כ

מההספק המותקן בגז.  32%-מסך ההספק המותקן )כולל מתחדשות( וכ

מסך  40%-של החברה צפוי לרדת אל מתחת מ במונחי ייצור נתח השוק

 . 51הייצור במשק

הבחנה נקבעו תוך  52על יצרני חשמל פרטיים ההסדרים הרגולטוריים החלים

בין טכנולוגיות הייצור השונות המשמשות אותם ובין רמות המתח השונות 

להלן יפורטו הטכנולוגיות העיקריות  אליהן יחוברו )על פי הספק המתקן(.

 : בישראל פרטיים יצרנים ידי לע מלחשלייצור 

ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח  - קונבנציונלית טכנולוגיה 8.1.2.4.1

אלקטרו מכניות המופעלות על ידי דלק פוסילי )גז טבעי או 

 2,540-כ על עומדהיקף ההספק המותקן בטכנולוגיה זו, (. סולר

 241, לרבות מתקנים שהוקמו מתוקף הסדרת הרשות וואט מגה

                                                      

לות במשק החשמל ולקבוע את תנאיהם. כללי לחוק משק החשמל מקנה לרשות החשמל סמכות להעניק רישיונות לפעי 4סעיף   48
, ובעקבותיהם גם תקנות היח"פ ותקנות הקוגנרציה, קבעו כי 2000-משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס

רישיון ייצור מותנה הוא רישיון זמני הניתן לצורך הקמת מתקן ייצור ולפיו, עם התקיימות התנאים הקבועים בו )וביניהם 
 באבני דרך כמפורט ברישיון המותנה ובתקנות(, יינתן ליזם רישיון ייצור.עמידה 

49  https://pua.gov.il/decisions/documents/1340_14_555_060319.pdf 
 .החשמל רשות ידי על שפורסמו כפי, להערכה הנתונים ובסיס 7201על דוח מצב משק החשמל לשנת  מבוסס  50
 . 2018במאי  17המלצת מדיניות" מיום  –של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל מכתבו   51
 .להלן 14.3 , כמפורט בסעיףמכרז מכוח ייחודית הסדרה לרותם כאמור  52

https://pua.gov.il/decisions/documents/1340_14_555_060319.pdf
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 פרטיםל 53.ויועדה להקמת מתקנים בטכנולוגיה זו שהסתיימה

( המאפשרת הקמה 914החשמל )אסדרה  רשות אסדרת אודות

 כי יצוין .להלן 8.2.1.2מגה וואט ראו בסעיף  1,100-כ עודשל 

מגה  649מגה וואט קונבנציונאלי, עד  1,100-במסגרת המכסה ל

 בשונה(. פיקרוואט יכולים לקום בטכנולוגיה של מחזור פתוח )

ממתקני ייצור במחזור משולב אשר מתוכננים לעבוד במרבית 

פיקריות( תחנות חנות כוח במחזור פתוח )השעות בשנה, ת

מתוכננות לפעול בדרך כלל מספר שעות ביום, כאשר יש חוסר 

 בשיאיהתאמה בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל, בין אם 

ביקוש, כגיבוי למקרה של תקלות במתקני ייצור אחרים, או 

 הבוקר בשעות אם בין רחס סולארי להספק כהשלמה

 להסדרות. החשכה רדת לאחר בהער בשעות או המוקדמות

  .להלן 8.2.1.2 סעיף ראו ,נוספות תחת טכנולוגיה קונבנציונאלית

ייצור חשמל באמצעות מתקנים  - קוגנרציה טכנולוגיית 8.1.2.4.2

אנרגיה חשמלית אחד, בו זמנית,  אנרגיה ממקור המפיקים

 יצרנים של המכסהואנרגיה תרמית שימושית )קיטור(. 

וואט מתוך מכסה כוללת של  מגה 998-)כ מוצתה זו בטכנולוגיה

 394' מס ההסדרה במסגרתמגה וואט שהוקצתה  1,000

רישיונות שיוענקו מעבר לכך יהיו כפופים להסדרה  5455.הקיימת

  שונה.

ייצור חשמל שמקור האנרגיה שלו הוא, בין  - מתחדשת אנרגיה 8.1.2.4.3

 שמש, רוח, מים או פסולת., היתר

מתחדשות, עומד על  באנרגיותייצור  מתקניהמותקן של  ההספק

בשלבי הקמה  57מגה וואט 105וכן עוד  56מגה וואט 1,916-כ

מגה  3,746מתוך מכסות בסך מגה וואט  2,021 המהוויםשונים, 

תחת  2020עד שנת  מתחדשות באנרגיותוואט שהוקצו לייצור 

  58.החשמל רשות ידי על שפורסמו שונות הסדרות

ייצור חשמל על ידי שימוש במשאבה חשמלית  - שאובה אנרגיה 8.1.2.4.4

המחוברת לרשת החשמל לצורך שאיבת מים ממאגר מים תחתון 

למאגר מים עליון, והזרמת המים מהמאגר העליון למאגר 

ניצול הפרשי הגובה ביניהם, על מנת להפעיל התחתון, תוך 

למועד הדוח נמצאים בהקמה שני  נכוןטורבינה לייצור חשמל. 

                                                      

 .7201מצב משק החשמל לשנת  דוח  53
 7201מצב משק החשמל לשנת  דוח  54
 תעריפי קוגנרציה. - 21.01.2013מתאריך  394מישיבת הרשות מספר  1החלטה מספר   55
 7201דוח מצב משק החשמל לשנת   56
 " הודעה לעתונות רשות החשמל.מכרז הענק השני של רשות החשמל מסתיים בהצלחה מסחררת  57
 .7201מצב משק החשמל לשנת  דוח  58
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, וזאת 59וואט מגה 644-כ של בהיקףולוגיה זו בטכנ מתקנים

תחת  לייצור שהוקצתה וואט מגה 800 של כוללת מכסה מתוך

 279.60 הסדרה

לרכוש חשמל  מחויבת ,חיונישירות  כספק, פי חוק משק החשמל, חח"י על

החשמל הפרטיים בתעריפים ובתנאים המוסדרים בחוק משק  מיצרני

-החשמל, בתקנות מכוחו ובאמות המידה )וביחס לרותם מכוח המכרז וה

PPA י חח, מחויבת כן כמו(. להלן 8.2.3 בסעיף כאמור"י חח עםרותם  של"

וההולכה ולספק  החלוקה לרשת הפרטיים החשמלייצור  מתקנילחבר את 

ליצרני החשמל הפרטיים שירותי תשתית )שיאפשרו ליצרנים הפרטיים לספק 

 חשמל ללקוחות( ושירותי ניהול מערכת. 

 שינויים החלים בוהמבנה תחום הפעילות ו .8.2

 ייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה .8.2.1

  כללי .8.2.1.1

אלקטרו מכניות המופעלות  על תחנות כוח מבוססייצור חשמל קונבנציונלי 

 , גז טבעי(ומזוט)סולר  נפטזיקוק של  תוצרי כגון, פוסילי דלק שריפתעל ידי 

 61או פחם.

ייצור חשמל באמצעות שילוב בין ייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה הינו 

תחנת כוח הפועלת בטכנולוגיית קוגנרציה שני תהליכים שמפיקים כוח וחום. 

 קיטור הנמכרים לצרכנים.מייצרת הן חשמל והן 

 וסך הספק מותקן קונבנציונלי חשמל לייצור בנוגע הסדרות .8.2.1.2

ההסדרה הנוגעת לייצור חשמל קונבנציונלי נקבעת על ידי רשות החשמל 

, התקבלה החלטה של רשות 2008ומשתנה בהתאם להחלטותיה. בשנת 

החשמל אשר הסדירה את המכסות ואת תעריפי מכירת החשמל לחח"י על 

במסגרת ההסדרה  הותוובשני המסלולים אשר  יםהיצרנים הקונבנציונליידי 

מכירת חשמל במסלול של זמינות קבועה או מכירת חשמל במסלול של  -

 ההסדר 62"(.241 הסדרה( )"להלן 8.2.1.4)ראו פירוט בסעיף זמינות משתנה 

נועד לתת רשת בטחון ליצרנים הפרטיים  241בהסדרה  נקבע אשר התעריפי

והתפעול של מתקני הייצור, ונקבע כהגנת  בנוגע לכיסוי עלויות ההקמה

נקבע כי  241ינוקא לקידום כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק. בהסדרה 

אשר היו בעלי אישור  םההסדר יעמוד בתוקפו לגבי יצרנים קונבנציונליי

 חל שלהם המסחרית ההפעלה מועד ואשר 241 דרההס במועד קבוע תעריפי

אשר פועלת במסגרת המכרז בו זכתה אינה  רותם כי יצוין. 2016 שנת תום עד

  .241חלק מהסדרה 

                                                      

 .7201מצב משק החשמל לשנת  דוח  59
 .8.11.2009מתאריך  279מישיבת הרשות מספר  2החלטה מספר   60
 .alInfo.pdfhttps://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/Conventionעל פי נתוני אתר רשות החשמל, בכתובת:   61

 בנושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קונבנציונלי". 2008בדצמבר  2של רשות החשמל מיום  241מישיבה  2החלטה   62

https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf
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, רשות החשמל 241עם התפתחות משק החשמל ומיצוי מכסות הסדרה 

הסדרת המשך ליצרנים קונבנציונליים אשר  2014פרסמה בחודש דצמבר 

על פי  63יצרנים פרטיים לפי עיקרון ההעמסה הכלכלית.יישמה שילוב של 

הסדרה זו יחידות הייצור תועמסנה בהתאם לעיקרון העמסה כלכלית וללא 

תלות בחוזים ישירים בין יצרנים ללקוחות, והיא תחול על יצרנים בעלי כושר 

מגה וואט  1,224מגה וואט עד להספק כולל של  16-ייצור מותקן הגבוה מ

 "(. 914 הסדרה)"

החלטה המתקנת את הסדרה רשות החשמל פרסמה  ,2017מאי ב 15ביום 

במטרה להתאימה לצרכי משק החשמל המשתנים ולתת מענה  914,64

בהתאם להחלטה, . לחסמים שהקשו על יצרני חשמל להגיע לסגירה פיננסית

)נוכח  הגמישותהותאם תעריף גבוה יותר למתקני ייצור העומדים בדרישות 

, וכן נקבע כי המתקנים יקבלו תעריף לפי (הגבוהה האופיינית להםהעלות 

במחזור פתוח  ליצרנים תמאפשר מאפיינים נורמטיביים. בנוסף, ההחלטה

יצרנים  בכלל זה קבלת עודפי גז מהסכמי גז שלוספקת הגז, אמספר חלופות ל

 1,100-המכסה הכוללת למתקנים חדשים תחת הסדרה זו הוגבלה ל אחרים.

מגה  700מגה וואט ולכל היותר  450ת )לפחות אט בחלוקה לסוגי תחנומגה וו

מגה  650מגה וואט ולכל היותר  400וואט למתקנים במחזור משולב, לפחות 

החשמל  רשות ,במסגרת ההחלטה((. פיקרוואט למתקנים מחזור פתוח )

ומנגד  ,למתקנים במחזור פתוח אוסרת התקשרות בעסקאות בילטראליות

מכושר הייצור לצרכנים  15%ים במחזור משולב למכור לפחות מחייבת מתקנ

על מנת לאפשר ליזמים משך זמן מספק ההחלטה כמו כן, במסגרת פרטיים. 

 אשר יצרנים על שתחולכך  914תוקף הסדרה הוארך  ,להגיע לסגירה פיננסית

  .2020בינואר  1מיום לא יאוחר  אישורים יקבלו

, פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין 2018בנובמבר  29 ביום, בנוסף

 65"הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה".

 ליצרנים פשרנועדה לא ,לאחר פרסומה ברשומותשתיכנס לתוקפה ההסדרה, 

 צרןי ."(חצר יצרן)" הלקוח בחצר חוכ תחנת להקיםמגה וואט  16-ל מתחת

 צרכן עם בעסקאות להתקשר רשאייהיה  ההסדרה במסגרת ויפעל שיקום

 המערכת ומנהל( הצרכן של הצריכה מלוא את לספק מחוייב)אינו  בלבד חצר

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.

החלטה בנושא "אסדרה  , פרסמה רשות החשמל2019במרץ  6בנוסף, ביום 

הקובעת עקרונות , 66ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי"

המחוברים לרשת ההולכה או משולבים  מתקני ייצורסדרה אשר תחול על לא

מתחדשות( שיקבלו אישור כולל )לא  בחיבור צרכן המחובר לרשת ההולכה

                                                      

בנושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל  2014בדצמבר  10של רשות החשמל מיום  445( מישיבה 914)1החלטה   63
 מספקים פרטיים".מגה וואט ול 16קונבנציונליים פרטיים מעל 

מיום  914מישיבה  1בנושא 'תיקון החלטה מס'  2017במאי  15של רשות החשמל מיום  517( מישיבה 1155)6החלטה מספר   64
 " ותיקון אמות מידה נלוות'.MW 16: "הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל 10.12.2014

"הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי  15.11.2018מיום של רשות החשמל  550( מישיבה 1306) 13החלטה מספר   65
 המחוברים לרשת חלוקת החשמל".

 בנושא "אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי". 2019למרץ  6, מיום 555מישיבה  10החלטה   66
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 500 שללמכסה מקסימלית מצטברת  בכפוף 2023בדצמבר  31עד ליום תעריף 

לפרטים נוספים אודות האסדרה ואודות שימוע הנוגע לכללים  .וואט מגה

לפעילותם של יצרנים המחוברים לרשת ולאמות מידה בנושא עסקאות 

 להלן.  14.4.1, ראו סעיף 2019במרץ  6שפרסמה רשות החשמל ביום ההולכה 

 מותקן הספק וסך בקוגנרציה חשמל לייצור בנוגע הסדרות .8.2.1.3

, ההסדרה הנוגעת לייצור יבאופן דומה להסדרה לייצור חשמל קונבנציונל

עת גם היא על ידי רשות החשמל ומשתנה בהתאם חשמל בקוגנרציה נקב

המפרטת את פרסמה רשות החשמל החלטה  ,2008בחודש מאי להחלטותיה. 

הארכה האחרונה להסדר  67.)ההסדר התעריפי( קוגנרציה התעריפים ליצרני

 , שבמסגרתה2016חודש דצמבר התעריפי התקבלה בהחלטת רשות החשמל מ

תוקף ההחלטה האמורה בחצי שנה נוספת או עד  אתהאריכה רשות החשמל 

למידע על  68(.מביניהםמגה וואט )המוקדם  1,000של  תעריפיתלהשגת כמות 

 ףסעי ראו קוגנרציה בטכנולוגייתפרטיים  מתקניםההספק המותקן של 

 .לעיל 8.1.2.4.2

ליהנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל בקוגנרציה על על מנת כי יצוין 

ייצור בתחנת כוח לעמוד בתנאי נצילות אנרגטית מינימלית כל יחידת 

, וככל שהיא אינה עומדת בהן, מוחלים עליה קוגנרציההקבועים בתקנות ה

הסדרים תעריפיים אחרים הנחותים בהשוואה להסדרים התעריפיים החלים 

למכור למנהל המערכת קוגנרציה יכול לבחור האם ב. יצרן על יצרני קוגנרציה

שנים מיום  12מהחשמל המיוצר לתקופה של  70%ה והגבע עד בשעות הפסג

שנים  18מהחשמל המיוצר לתקופה של  50%מתן הרישיון הקבוע או עד 

רשאי יצרן בקוגנרציה למכור  מיום מתן הרישיון הקבוע. בשעות השפל

, ככל שמדובר ביחידה בעלת הספק מותקן מגה וואט 35עד  למנהל המערכת

מהחשמל המיוצר, ככל שההספק  20%, או עד מגה וואט 175-הנמוך מ

 69.מגה וואט, הכל בחישוב שנתי 175-המותקן של היחידה גבוה מ

, פרסמה רשות החשמל 2018בנובמבר  29 ביוםלעיל,  8.2.1.2כמפורט בסעיף 

החלטה בעניין "הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים 

פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא , 2019במרץ  6ביום ו 70לרשת החלוקה"

 אלו ות, אסדר71"אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי"

 ני ייצור בטכנולוגיית קוגנרציה.מאפשרת גם הקמת מתק

 חהמיוצר בתחנות הכו מכירת החשמל אפשרויות .8.2.1.4

)המפורטים  הפרטי החשמל ייצור בתחום החברה של העיקריים מתחריה

לבחור אם להקצות את  יםיכול, 241להסדרה  כפופים אשר(, הלןל 8.8 בסעיף

                                                      

 שת אנרגיה ממתקני קוגנרציה".בנושא "תעריפים לרכי 2008במאי  1של רשות החשמל מיום  211מישיבה  1החלטה מספר   67
בנושא "הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקני  2016בדצמבר  26של רשות החשמל מיום  507מישיבה  10החלטה מספר   68

 מגה וואט הפועלים על גז טבעי". 16-קוגנרציה הגדולים מ
 )א( לתקנות הקוגנרציה.7סעיף   69
"הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי  2018בנובמבר  15של רשות החשמל מיום  550( מישיבה 1306) 13החלטה מספר   70

 המחוברים לרשת חלוקת החשמל".
 בנושא " אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי". 2019במרץ  6, מיום 555מישיבה  10החלטה   71
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)שני המסלולים  בזמינות קבועה או בזמינות משתנה הםכושר היצור של

 72(.241התעריפיים אשר הותוו על ידי רשות החשמל במסגרת הסדרה 

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

הקצאת כושר עבור  מי זמינותי תשלוקבועה, מקבל יצרן החשמל הפרט

"(, וכן במקרה בו יצרן החשמל קבועה זמינות תשלומיהייצור לחח"י )"

הפרטי מייצר בפועל חשמל בהוראת מנהל המערכת, מקבל יצרן החשמל 

 . ייצור החשמל בגיןהפרטי תשלומים נוספים 

כושר הייצור מוקצה ללקוחות פרטיים ש בין היתר משמעהזמינות משתנה, 

. תחת לקוחות פרטייםונמכר בהתאם להסכם בין יצרן החשמל הפרטי לבין 

היה זכאי לקבל תשלומי זמינות תנאי זמינות משתנה, יצרן חשמל פרטי י

 זמינות תשלומי)" עבור עודפי האנרגיה שלא נמכרו ללקוחות פרטיים

חח"י יכולה לרכוש חשמל המוקצה לה בזמינות משתנה . כמו כן, "(משתנה

, יצרן חשמל פרטי יכול לבחור זו רגולטוריתבמסגרת  הצעת מחיר. על בסיס

מכושר הייצור שלו בזמינות קבועה, ואת  0% או 90%-ל 70%להקצות בין 

  73היתר בזמינות משתנה.

ללקוחות  החשמלאת  למכור יםיכול קוגנרציהחשמל בטכנולוגיית  יצרני

)קרי, חשמל שיוצר על ידי תחנת הכוח אך לא  החשמלפרטיים ואת עודפי 

 באישור הקבוענמכר ללקוחות פרטיים( למכור למנהל המערכת בתעריף 

  .לעיל 8.2.1.3כאמור בסעיף מגבלות  עם ליצרן שניתן התעריפי

תחנת הכוח  -נכון למועד הדוח, קיימות שתי תחנות כוח בבעלות החברה 

כאמור(, שהינה תחנת  20%ר של רותם )ביחד עם ורידיס, המחזיקה בשיעו

, ותחנת הכוח חדרה שהינה תחנת כוח בטכנולוגיית תכוח קונבנציונלי

קוגנרציה והמצויה בשלבי הקמה. כמו כן, בבעלות החברה מרכז האנרגיה 

לייצור חשמל. תחנת הכוח אותה פועלת דוודים וטורבינת קיטור  אשר כולל

 914פיקרית( מכוח הסדרה צומת להקים הינה תחנה במחזור פתוח )תחנה 

 פיקריות כוח תחנותוכפופה לתנאים )לרבות המועדים( הקבועים בה. 

 בהתאם שייוצר חשמל בגין הוצאות והחזר זמינות תשלומי מקבלות

שתושלם הקמתה, תחנת  וככל אם .החשמל רשות ידי על שנקבעו לתעריפים

 מנהל שהינו יחיד ללקוח שלה הייצור כושר כל את רתמכו צומתהכוח של 

 . פרטיים לקוחות עם התקשרו אשר וחדרה מרותם להבדיל, מערכת

  וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל ייצור .8.2.2

וולטאית קולטים קרינה מאור השמש על ידי -פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

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

אנרגיית אור השמש נקלטת על ידי חומרים אלה, היא משחררת אלקטרונים מהאטומים 

                                                      

כמפורט  רותם הסדרה נפרדת, הוקמה בהתאם למכרז )להבדיל ממתחרותיה העיקריות( חלה עלמאחר שתחנת הכוח רותם   72
 .להלן 14.3 בסעיף

 .להלן 14.3של רותם ראו סעיף  תדהנפר להסדרה  73
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צה, וכך מופק החשמל. ככל שהקרינה שלהם ומאפשרת להם לזרום דרך המוליך למח

 הפוגשת את התא גדולה יותר, כך גדל הזרם החשמלי הנוצר בתא.

 הם עליה האנרגיה מקור בזמינות תלוי זה מסוג יצרנים ידי על החשמלעיתוי ייצור 

 למנהל אנרגיה כיום, יצרנים אלה מוכרים חלקית היא שהזמינות מכיוון. מתבססים

, למעט החשמל רשותמורה לתעריף אשר נקבע על ידי , בתבלבד"י( חח) המערכת

  בחצרות או גג הצרכן. עצמי לייצור פרויקטים

מתקני ייצור אלה עשויים להתחבר למערכת ההולכה או למערכת החלוקה )ובהתאם אף 

 משתנה תעריף החשמל המשולם להם(. 

המוצהרת בשנים האחרונות, הינה לקדם ולעודד ייצור חשמל  הממשלהמדיניות 

 הממשלה קבעה, לעיל 7.8שמתואר בסעיף  כפיממקורות אנרגיה מתחדשת. כך למשל, 

מכלל צריכת החשמל  13%יעדים לפיהם ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על לפחות 

  .2030מכלל צריכת החשמל בשנת  17%, ועל לפחות 2025בשנת 

מגה וואט  1,000-רשות החשמל החלטה במסגרתה הוקצו כ פרסמה 2016 דצמבר שבחוד

ליצרנים המייצרים חשמל  2018 - 2017בהליך תחרותי במספר מכרזים בין השנים 

מגה וואט להסדרת מונה נטו כמפורט  300-יוקצו כ ובנוסף וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

ריכה עצמית ללא צורך בהחלטה )המאפשרת להקים מתקנים המספקים חשמל לצ

כמו כן, במסגרת החלטה זו ביטלה רשות החשמל את  .74(המכרזי בהליך בהשתתפות

מרבית תנאי הסף להגשת הצעה בהליך התחרותי, למעט הדרישה להעמדת ערבות )ובאשר 

למתקנים במתח עליון נדרש גם סקר היתכנות חיובי מחח"י(. במסגרת ההליך מתחרים 

ך ביותר לקילו וואט שעה, כאשר התעריף שנקבע לכל הזוכים מציעים על התעריף הנמו

במכרז הינו זהה )ושווה להצעה הנמוכה ביותר אשר לא זכתה(. לאחר הזכייה על הזוכה 

האמורה,  להחלטה בהתאםחודשים ממועד הזכייה.  21להגיע להפעלה מסחרית בתוך 

 החלוקה לרשת המחוברים למתקנים תחרותיים הליכיםשני  התקיימו 2017 שנת במהלך

מגה וואט. כמו  340-במסגרתם זכו פרויקטים בהיקף כולל של כ (,גבוה ומתח נמוך)מתח 

לרשת המתח  המחוברים למתקנים, התקיים הליך תחרותי 2018כן, במהלך חודש דצמבר 

, לא התקיימו 2018העליון, הליך שטרם הגיע לסיום נכון למועד דוח זה. במהלך שנת 

, 2019ותיים למתקנים המחוברים לרשת החלוקה )מתח גבוה(. בחודש ינואר הליכים תחר

פרסמה רשות החשמל הזמנה להציע הצעות בהליך התחרותי השלישי למתקנים 

 2019 במרץ 19 לתאריך נקבע ההצעות הגשת מועד 75המחוברים לרשת )מתח גבוה ונמוך(.

למכירת  מחייב הבנות מזכראודות התקשרות ב לפרטים .וגרינדיי לא ניגשה למכרז

 .לעיל 2.3.2 סעיף ראו 2019מרץ  בחודש בגרינדיי סולאר.פי.סי אומניותיה של 

 .ללעי 8.1.2.4 סעיףראו  מתחדשותלמידע על ההספק המותקן של יצרנים באנרגיות 

 

 

                                                      

בנושא "עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל  2016בדצמבר  19מיום  506רשות החשמל מס'  תהחלט  74
 המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך".וולטאית למתקנים -בטכנולוגיה פוטו

75  -https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%203

%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A2%20%D7%94%

D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA.pdf. 
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 רותםתחנת הכוח  .8.2.3

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

 התחייבה "י, שבמסגרתוחח עם חשמל רכישת הסכם על רותם חתמה ,2009 בנובמבר 2

 "י התחייבהוחחרכישת החשמל,  הסכם לתנאי בהתאם הכוח תחנת את להקים רותם

 תקופה פני על החשמל, זאת רכישת הסכם בהתאם לתנאי וחשמל הספק מרותם לרכוש

 עםרותם  של PPA-ה)"רותם הכוח  תחנת של המסחרית ממועד ההפעלה שנה 20 של

 "(. "יחח

 דייהו חברת - ההקמה קבלן באמצעות רותםרותם, אשר הוקמה על ידי  הכוח תחנת

 סך. 2013 יולי בחודש המסחרית פעילותה את החלה(, Posco E&Cחברת  באמצעות)

 8.12.1.1 בסעיף כאמורש"ח.  מיליארד 2-כ של בסך הייתהההשקעה בתחנת הכוח רותם 

 על של תחנת הכוח רותם עומדכפי שמופיע ברישיון הקבוע הייצור המותקן  כושר להלן,

 ארוכי PPAפי הסכמי  עלפרטיים  לקוחות 23-למספקת חשמל  היאומגה וואט,  466-כ

בנוסף, רותם . כימיקלים וחיפה ישקר, עזריאלי קבוצת"ן, בז קבוצת ביניהםטווח, 

המקנים גמישות לחברה במכירת החשמל  קצרי טווח PPAמתקשרת מעת לעת בהסכמי 

ללקוחות אלו )קרי, החברה רשאית להשהות מעת לעת את מכירת החשמל מכוח הסכמים 

  אלו(, ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכמים.

)כאשר רותם  ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם סולר כגיבוי מופעלת על רותםתחנת הכוח 

במידה שתחנת הכוח תופעל על סולר, יכולת  .שעות( 200מחויבת להחזיק מלאי סולר של 

 ידי כאשר היא מופעלת עללעומת כושר ייצור התחנה  85%-הייצור שלה תהיה מוגבלת לכ

, מנהל המערכת דרישותלפי נעשית סולר  באמצעותתחנת הכוח רותם . הפעלת גז טבעי

 של במקרה. במסגרת מחסור בגז טבעי ובדיקות במעבר מהפעלה בגז להפעלה בסולר

 באספקה שיבושים של במקרה או בסולר להפעלה גזב מהפעלה מעבר של הפעלה בדיקות

רותם או של מחסור בגז, רותם זכאית להחזר עלות בגין ל טבעי גז של בהולכה או

זכאית רותם לרכוש מחח"י את האנרגיה  ובמקביל 76סולרהאנרגיה שיוצרה באמצעות 

 . בגזם בהתאם לעלות הייצור של רותעבור לקוחותיה 

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

. להלן 14.3אודות ההסדרה הייחודית של רותם ראו סעיף  לפרטיםלהלן.  8.12.2.2

  .להלן 19.2.2סעיף ראו  ,לפרטים אודות השפעת ייצור בסולר על החברה

 חדרהמרכז האנרגיה ותחנת הכוח  .8.2.4

 עד של מותקן בהספק, לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לעיל 3בסעיף  כאמור

 של ולהחלטותבהתאם לאמות המידה  ותופעלהכוח חדרה תוקם  תחנת. וואט מגה 148.5

 עם. לעיל 8.2.1.3 בסעיף כמתואר בקוגנרציהרשות החשמל, ובתוך כך ההסדרה למתקנים 

 חדרה, האמורים ההסדרים במסגרת. קבוע ייצור רישיון קבלל חדרה תידרש הפעלתה

החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע  מהאנרגיה 50% עד"י לחח לספק רשאית תהיה

                                                      

של רותם  PPA-ה הסכם לפרשנות געבנו מחלוקת קיימת, שיוצרה, כי על אף שרותם זכאית לקבל החזר עלות בגין האנרגיה יצוין  76
, מצויים במחלוקת שאינםהסכומים  בעבור"ח שליון ימ 8-של כ בסך החזר רותםכה קיבלה  עד"י בדבר תמחור הסולר. חחעם 

 ונכון למועד הדוח ישנם סכומים נוספים שאינם מהותיים, בעניין זה ובעניינים נוספים בהתחשבנות בין הצדדים.
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שנים  18מגה וואט בשעות השפל בחישוב שנתי, לתקופה של עד  35בחישוב שנתי, ועד 

מיום קבלת הרישיון הקבוע, ובתעריף אשר נוסחת חישובו קבועה מראש וכוללת מנגנוני 

 לצרכן המחירים מדד, מיסים כולל חדרה של הגז מחיר ובהםים שונים, הצמדה לפרמטר

לן. כמו כן, התעריף לה 8.12.4ף ראו סעי ,. לפרטים נוספים אודות התעריףהדולר ושער

הכוח  תחנתלכמות החשמל בפועל שסופקה בשעות הפסגה והגבע.  בהתאםנקבע  השנתי

להחזיק סולר לגיבוי בהיקף  תידרשכדלק עיקרי, ו טבעי גז באמצעות תופעל חדרה

 שעות.  100 שללהפעלה בעומס מלא  המספיק

החשמל והקיטור של מפעלי נייר חדרה וכן  צרכי מלואלספק את  צפויה חדרההכוח  תחנת

 תחנת הקמת"י. לחח חשמל למכור צפויה ואף נוספים פרטיים ללקוחותחשמל  לספק

 ובפעולות ההקמה במהלך שחלועיכובים ב ובהתחשב, 2016בחודש יוני  החלה חדרה הכוח

 צפויהכוח  תחנת ההפעלה של מועדהחברה  להערכת, והפעלתה להשלמתה הנדרשות

 ליום נכוןלדוח.  8.14.1ראו סעיף  נוספים לפרטים. 2019של שנת  השלישי הרבעון במהלך

 עדיין אך הכוח תחנת של הייצור יחידות בניית בעיקרה הסתיימה, 2018 בדצמבר 31

 מקדימות דרישות וקיום והפעלה ניסוי בדיקות נדרשות וכן, ההקמה של השלמה רשתנד

מיליון ש"ח.  822-הסתכמה בסך של כ 2018בדצמבר  31הפרויקט ליום  עלות .נוספות

 כאשר, 2019ספטמבר ב 19 ליוםעד  הוא חדרה של המותנה הרישיון וקף, תהדוח למועד

)ז( 15 לסעיףלהביא בהתאם  עשויה הקבוע הרישיון וקבלתמסחרית  הפעלהטרם  פקיעתו

 ולהארכת"ח שמיליון  1.2 של בסכום חדרהערבות שהעמידה הקוגנרציה לחילוט  לתקנות

בקשר עם  עומדתהתקופה לקבלת רישיון קבוע בשניים עשר חודשים. יצוין כי החברה 

 . ככל שיידרש הרישיון המותנה הארכת בענייןהחשמל  רשות

 הווהמ 2019 ספטמבר חודשביצוין כי עיכוב בהפעלה המסחרית לאחר המועד האמור 

 במועדים עמידה לאי, כן כמו. חדרה הלוואת הסכם פי על מיידי לפירעון להעמדה עילה

 אובדן ועל חדרה של הלקוחות מול בהסכמים חדרה התחייבויות על להשפיע עשויה

 הכוח. החברה מעריכה את עלות ההקמה הכוללת של תחנת העיכוב תקופת בגין רווחים

  .מיליון ש"ח( 60-עלות הרכישה בסך של כ ש"ח )לרבות מיליארד 1-בכחדרה 

דוודים  את מרכז האנרגיה אשר כוללמפעילה  חדרה, חדרהלפרויקט תחנת הכוח  ילבמקב

הייצור של מרכז , כפי שמופיע ברישיון מגה וואט 17.9של  בהספק מותקןוטורבינת קיטור 

, שלה החשמל מצרכי חלקומספקת את כל צרכי הקיטור של נייר חדרה וכן  האנרגיה,

בסעיף  כאמורכי  יובהר. רותם ידי על מסופקים חדרה ניירכאשר יתר צרכי החשמל של 

 שיונותיר תוקף יפוגמועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה  לאחר, להלן 8.12.5

הקיטור  דוודי(. לןלה 8.12.7-ו 8.12.6 בסעיפים המפורטיםיה )החשמל של מרכז האנרג

. אספקת הקיטור למפעלי נייר חדרה על ידי תחנת הכוח חדרהל כגיבוי לשמש מיועדים

על ידי  מיועדים להיות מסופקיםבהתאם, מלוא צרכי החשמל והקיטור של נייר חדרה 

 תחנת הכוח חדרה.

, היקף המסחרית הפעלתה מועד ,חדרההערכות החברה בדבר הקמת תחנת הכוח 

כוללות מידע צופה פני עתיד, ההשלכות בקשר עם עיכוב בהשלמת ההפעלה המסחרית 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס בין היתר על ההסכם בו התקשרה חדרה להקמת 

תחנת הכוח ועל התקדמות הפרויקט, לרבות הצורך בקבלת אישורים והיתרים ופנייה 

השונים. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה  לרגולטורים
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מהותית מכפי שנצפה מסיבות שאינן תלויות בחברה ובכלל זה כתוצאה מעניינים 

, הגורמים המממנים העיקרי הציוד ספקי, הפרויקט של ההקמה לקבלן הקשורים

 "ב.וכיוצ דין פי על הנדרשים הרגולטוריים ההיתרים קבלת איומימון הפרויקט, 

  .להלן 8.17צומת ראו סעיף  פרויקטבדבר  לפרטים .8.2.5

 פעילות ייזום .8.2.6

בוועדה לתשתיות  קדם, הוסמכה החברה ל2017 באפריל 2 מיום ממשלה החלטתבמסגרת 

ההסמכה כאמור, מקדמת מכוח  .טבעי גזכוח מונעות  תחנותת להקמת וכניולאומיות ת

 ת המפורטות להלן:וכניוהחברה את הת

 ב20"ל תת .8.2.6.1

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

 .בחדרהלתחנת הכוח  צמודההבבעלות נייר חדרה  קרקעעל  מגה וואט 800

בפברואר  9)בתוקף מיום  2017 באפריל 5 ביום החברה חתמהלכך,  בהתאם

הכוח חדרה. הסמוכה לתחנת קרקע ה להשכרת אופציה הסכם על(, 2017

 ביאורוכן  להלן 8.11.6האופציה ראו סעיף  להסכם בנוגע נוספים לפרטים

 הכספיים.  לדוחות ()י25

ב בות"ל 20, הוקפא תהליך הקידום הסטטוטורי של תת"ל 2018במהלך שנת 

בהתאם להחלטת הות"ל, וזאת בשל דיוני הרפורמה במשק החשמל אותם 

חזור ולקדם , החליט הות"ל ל2018קיימה המדינה עם חח"י. בחודש דצמבר 

 . 2019ב והחברה חזרה לעשות כן בתחילת שנת 20את תת"ל 

 94"ל תת .8.2.6.2

 530 על יעלה שלא בהיקף, טבעי בגז חשמל לייצור כוח תחנת להקמת כניתות

 . AGS, קרי רותם הכוח לתחנת הסמוכה הקרקע על ,וואט מגה

כנית בהתאם והודעה על הכנת ת לפרסם"ל הות אישר ,2018במרץ  5 ביום

לחוק התכנון  78לחוק התכנון והבניה, וכן לפרסם תנאים לפי סעיף  77לסעיף 

והבניה לפיהם בתחום הקו הכחול של הפרסום לא יינתנו היתרי בניה, 

לחוק התכנון והבניה,  261היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 

 ."להותאלא באישור מתכננת 

 את ובוחנת הפרויקטים בייזום האמורים לקידום בפעולות ממשיכה החברה הדוח למועד

בהתחשב במספר גורמים ותנאים, ביניהם בין היתר תהליכי  לה העומדות האפשרויות

תקצוב וביצוע, קביעת הסדרים רגולטוריים משלימים, תוכנית הפיתוח של מערכת 

לרבות הבטחת ההולכה וגורמים נוספים אשר אינם תלויים בחברה ועשויים להימשך זמן, 

היכולת לחבר את הפרויקטים לרשת ההולכה בפרקי הזמן הנדרשים. קידום הפרויקטים 

את אסטרטגית החברה בדבר הרחבת פעילותה העסקית בשוק החשמל בישראל,  תואם

לפרטים אודות מתווה הריכוזיות  .היתרונות הקיימים בהרחבת אתרים פעיליםתוך ניצול 

ה עליה נמנית החברה בתחום ייצור החשמל מבחינה בקשר עם הרחבת פעילות הקבוצ

 . לעיל 2.3.1סעיף  וראמשקית, -ריכוזית כלל
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כולל מידע צופה פני עתיד,  לעיל בדבר האפשרות להקמת תחנות כוח נוספותהמידע 

הנסמך על החלטות ממשלה, כפי שהינן נכון למועד זה ומצב כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

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

שינוי ייעוד הקרקע,  היתכנות שונה מהותית מכפי שנצפה נוכח גורמים שונים, ובכלל זה

וקבלת כל האישורים הנדרשים,  , גיוס מימון לפרויקטים,יכולת הוצאת החשמל מהאתר

  .לרבות החלטות האורגנים המוסמכים של החברה

 פעילותה בתחום שינויים .8.2.7

במגמת צמיחה בשנים האחרונות. מאז מועד ההפעלה  נמצאהפרטי  החשמל ייצור שוק

 זה ובכלל נוספים פרטיים חשמל יצרני לשוק כנסונ, רותם הכוח תחנת של המסחרית

דלקית -, כגון תחנת כוח קונבציונלית דומשמעותי ייצור כושר בעלי פרטיים יצרנים

חברת דוראד בע"מ, תחנת כוח קונבציונלית פרטית  המוסקת בגז טבעי ובסולר כגיבוי של

של דליה אנרגיות כוח בע"מ, באתר צפית, הצמוד לתחנת הכוח של חח"י. כמו כן, מספר 

תחנות כוח נוספות במגוון טכנולוגיות נמצאות בשלבי הקמה שונים, לרבות תחנת הכוח 

ני חשמל פרטיים להערכת החברה היקף הפעילות של יצר. (לעיל 3חדרה )ראו גם סעיף 

 צפוי לגדול בין היתר גם כפועל יוצא של הרפורמה במשק החשמל.

"י במכירת חחבנתח השוק של  משמעותיתירידה ל הובילהכניסת יצרני החשמל הפרטיים 

פומביים בשנת  דיווחים פי ועלחשמל לצרכני חשמל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה(, 

  .במכירת חשמל לצרכנים גדולים 50%-מתחת ל הנתח השוק של ירד 2016

 "יחח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על החלטה .8.2.7.1

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

משני או כדלק עיקרי, לפי העניין. תחנות הכוח המופעלות על ידי יצרני 

 77וסולר כגיבוי.החשמל הפרטיים מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי 

שימוש בגז טבעי לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטת גזי החממה 

 נערכו ,2016 - 2015 בשניםבתהליך ייצור החשמל לעומת שימוש בפחם. 

 האוצר ומשרד הסביבה הגנתל משרדה, האנרגיה משרד נציגי בין דיונים

 - 1 הפחמיות הייצור יחידות שמייצרות האוויר זיהום עם התמודדות בנושא

שפרסם  78. במסמך עקרונותבחדרה" רבין"אורות  הכוח בתחנת"י חח של 4

שר האנרגיה, נקבע כי בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז על פני ייצור 

בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מזערי המאפשר גמישות 

השוטפת של  ואמינות אספקה. המדיניות תיושם לאחר הפסקת הפעלתן

מאגרי גז בתשתית נפרדת  3ב"אורות רבין" ובכפוף לחיבור  4 - 1יחידות 

 האנרגיה שר, חתמו 2016בספטמבר  30ביום  למערכת ההולכה הארצית.

ב"אורות רבין"  4 - 1 יחידות לפיו הבנות הסכם על הסביבה להגנת והשר

, וזאת בכפוף להקמת מתקן ייצור חלופי המבוסס על גז 2022עד לשנת  ייסגרו

                                                      

 100עולה על  אינוט, וכן יוער כי תחנות כוח אשר ההספק המותקן שלהן ל מזומהותי הפועלת ע שאינולמעט תחנת כוח בהספק   77
 דלקיות. -מחויבות להיות דו אינןמגה וואט 

 .2017מסמך עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, נובמבר   78
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אף  4 - 1סגירת יחידות  79טבעי, ופיתוח מספק של תשתיות אספקת גז טבעי.

אורות "עוגנה, בנוסף למגבלות נוספות, בהיתרי הפליטה שהונפקו לתחנות 

 על ידי המשרד להגנת הסביבה, 2016אוקטובר חודש ב "רוטנברג"-ו "רבין

 חברת כי הוחלט, החשמל במשק הרפורמה במסגרת 80ויר נקי.מכוח חוק או

 בהיקף "("ממחז)" משולב מחזור בטכנולוגיית ייצור יחידות תקים החשמל

. 481 - 1 רבין אורות באתר הייצור יחידות להחלפת וואט מגה 1,200 של כולל

 2022 יוני חודש עד לפעול יחל הראשון"מ המחז, הממשלה החלטת פי על

 9 ביום .רבין אורות באתר 4 - 1 יחידות של פעילותן הפסקת את ויאפשר

 משק יעדי את הציבור לשיתוף האנרגיה משרד פרסם ,2018 אוקטוברב

 הפסקת הינו החשמל בתחום המרכזיים היעדים אחד. 2030 לשנת האנרגיה

 ייצור יחידת של הסבה על הוחלט, זו במסגרת. 2030 לשנת עד בפחם השימוש

 של מדורגת והפסקה, 2023 לשנת עד כפיילוט טבעי לגז רוטנברג באתר בפחם

 .2030 - 2025 בשנים בפחם חשמל ייצור

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .8.2.8

כפופה, בין היתר, לחוק משק החשמל ולתקנות שהותקנו מכוחו,  החברהפעילותה של 

את הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות. חוק  המסדירים

משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בנושא רישוי השחקנים השונים במשק החשמל, 

הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות 

משתמשת בגז טבעי  החברהלרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה. בנוסף, 

לצורך ייצור חשמל, ולפיכך להסדרה הרגולטורית ולהחלטות של משרד האנרגיה ושל 

  .החברהרשות הגז קיימת השפעה עקיפה על פעילותה של 

על פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעילות מהפעילויות הקבועות בחוק משק החשמל 

תו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי פי רישיון לפי חוק משק החשמל, ופעילו עלאלא 

הוראות בדבר התנאים למתן הרישיון, הכללים  כוללותהרישיונות  תקנותרישיונו. 

 החברהשל  לרישיונות בנוגעלהפעלתו והחובות החלות על בעל הרישיון. לפרטים 

 להלן. 8.12 סעיף ראו מכוחםהחלות  ולמגבלות

פרטיים נקבעו תוך הבחנה בין טכנולוגיות ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרני חשמל 

הייצור השונות המשמשות אותם, ולפיכך ההסדרים החלים על חדרה, אשר פועלת כאמור 

 חשמל יצרני על החלים להסדרים זהים אינם, קוגנרציהלהקמת תחנת כוח בטכנולוגיית 

 ההסדרים, בנוסף .או להסדרה הייחודית החלה על רותם קונבנציונלית בטכנולוגיה

 זהים אינם, פתוח מחזור בטכנולוגיית תחנה להקים פועלת אשר צומת על החלים

 .חדרה או רותם על החלים להסדרים

 .להלן 14.2 ראו סעיף ,הפעילות תחוםנוספים אודות הרגולציה החלה על  לפרטים

 

 

                                                      

 .2016בדצמבר  12ל הכנסת, בנושא "היבטים בפעולת תחנות כוח פחמיות" מיום דו"ח מרכז המחקר והמידע ש  79
  .2016באוקטובר  6המשרד להגנת הסביבה, הודעה לעיתונות מיום   80
 .2018 ליוני 3 מיום 3859 מספר ממשלה החלטת  81
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 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .8.2.9

רווחיות  על משפיעיםל, החשמ רשותידי  על המפורסםייצור החשמל,  רכיבבשינויים 

לקוחות הפרטיים של החברה גובה החברה מלקוחותיה את . בהתקשרות עם ההחברה

הייצור. רכיב הייצור משמש גם להצמדת מחיר הגז הטבעי בניכוי הנחה מרכיב  התעו"ז

כן, שינויים בתעריפי חשמל  כמו. חברהבהתאם להסכמי רכישת הגז בהם התקשרה ה

 בתעריף שחלו השינויים על לפרטיםעשויים גם להשפיע על הכנסותיה של החברה.  אחרים

  .הכספייםלדוחות  )ב(25וביאור לעיל  7.7.1 סעיף, ראו החברה על והשפעתם, הייצור רכיב

 שלו הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .8.2.10

ייצור החשמל הפרטי בשנים האחרונות, חל שינוי במאפייני  שוק מצמיחת כתוצאה

 הלקוחות פיזור אילוחדשים הינם קטנים יותר באופן יחסי ו לקוחותהלקוחות באופן שבו 

  לעיל. 7.8ראו סעיף  ,הרפורמה במשק החשמל לענייןשל יצרני חשמל פרטיים גדל. 

  הפעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  .8.2.11

זמינות )א( , הם כדלקמן: הפעילותלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

תחנות של תפעול הקמה ובב ומומחיות ניסיוןשל תחנת הכוח; )ב(  יעיל גבוהה ותפעול

( עלויות ייצור חשמל נמוכות, ובכלל זה העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי ג) ;כוח

כי טווח עם לקוחות בעלי פרופיל צריכה מיטבי )ד( התקשרות בהסכמים ארו ובאספקתו;

 )ה( באשר לקוגנרציה, קיומו של לקוח עוגן הצורך כמות מספקת של קיטור.-לחברה; ו

  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .8.2.12

 הינו תמר מאגר, הדוחהגלם העיקרי המשמש את החברה הינו גז טבעי. נכון למועד  חומר

 של פומביים דיווחים פי עלעל פי . האחרונות בשנים לישראל טבעי גז של העיקרי הספק

טבעי מסך אספקת הגז ה 93%-כ 2017, מאגר תמר סיפק במהלך שנת תמר קבוצת

 בישראל.

המתווה להגדלת כמות בנושא " 476, התקבלה החלטת ממשלה מס' 2015חודש אוגוסט ב

ושדות גז  מאגרי לוויתן, כריש ותניןהגז הטבעי המופקת ממאגר תמר ולפיתוח מהיר של 

, שבה ואימצה הממשלה את 2016במאי  22. ביום 2015בדצמבר  17נוספים", בתוקף מיום 

, תוך קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה 2015החלטתה האמורה מחודש אוגוסט 

"סביבה רגולטורית יציבה" לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע 

כי  נקבע, בין היתר, 82"(. במסגרת מתווה הגזהגז מתווההגז הטבעי והפקתו )" חיפושי

חלופות מחיר:  3מתוך לבחור לרכוש גז  חדשים יוכלו קונבנציונליים יצרני חשמל פרטיים

ידי שלושת יצרני החשמל במחיר בסיס המשקף את המחיר הממוצע המשולם על ( 1)

( מחיר גז שייקבע בהתאם למחיר 2; )(ותםהקונבנציונליים הגדולים )דוראד, דליה ור

( 3)-חבית ברנט בהתאם לנוסחה המיטבית הקיימת במועד החלטה זו בהסכמי תמר; ו

מחיר אשר נקבע מידי רבעון לפי סל ההכנסות המשקיות מגז חלקי סך הגז המשקי 

כנית ומשרד האנרגיה את תהממונה על ענייני הנפט ב אישר, 2016ביוני  2. ביום שנצרך

, התקבלה 2017בפברואר  23ועל פי פרסומים פומביים, ביום  83,פיתוח של מאגר לוויתןה

                                                      

 .2015באוגוסט  16, מיום 476החלטת ממשלה מס'   82
 .https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_southמתוך האתר של משרד האנרגיה, בכתובת:   83

https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_south
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( בלווייתן במטרה לאפשר תחילת FIDעל ידי קבוצת לוויתן החלטת השקעה סופית )

 .2019הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 

ידי חברת  עלתנין -על המאגרים כריש הבעלות נרכשה ,2016 דצמברחודש בלכך,  בנוסף

הליך ההסתיים  ,2017בנובמבר  15יום ב ללוחות הזמנים של מתווה הגז. בהתאם 'יאןאנרג

 להעניקכאשר בסופו הוחלט  טבעי וגז נפט לחיפושילרישיונות  הראשוןתחרותי ה

רישיונות חיפוש בחמישה בלוקים לחברת אנרג'יאן ולהעניק רישיון חיפוש בבלוק אחד 

. חברות אלו היו החברות היחידות שהגישו הצעות דיותלקונסורציום של חברות הו

ויתר חברות , התקשרו רותם וחדרה 2017בדצמבר  6במסגרת ההליך התחרותי. ביום 

בכפוף להתקיימותם של תנאים )עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן , הקבוצה

 .להלן 8.13.7 סעיף ראו נוספיםלפרטים . , אשר למועד דוח זה הושלמו(מתלים

 משמעותית עלייה האחרונות בשניםבישראל  קיימת, יםאמורהלשינויים  במקביל

 לשנת ביחס 14%-גדלה הצריכה כאמור בכ 2016בשנת  .הטבעי הגז במשק בביקושים

צריכת  2017בשנת  2016.84 לשנת ביחס 8.3%-גדלה הצריכה כאמור בכ 2017ובשנת  2015

מכלל צריכת הגז הטבעי במשק. בנוסף, צריכת  83%-הגז הטבעי לייצור חשמל היוותה כ

 , מה2015לשנת  ביחס 2016 בשנת 19% -בשיעור של כהגז הטבעי לייצור חשמל עלתה 

שנבע בעיקר מהחלטת שר האנרגיה להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 

נת יצרני חשמל פרטיים צרכו בשהפחמיות. עד להתקנת סולקנים בתחנות הכוח  15%

  מסך צריכת הגז הטבעי בשנה זו. 32%-המהווים כ BCM 3.1-כ 2016

, לחוף מהים צנרת באמצעות לישראל מסופק תמר ממאגר הטבעי הגז, הדוחלמועד נכון 

 חיבור מערכת והקמת נוסף שדה פיתוח ,בנוסף. בעהמט מוגבלתהזרמת הגז  יכולתכאשר 

  85מספר שנים. להיארך עשויים, ויושלמו יבוצעוש ככל, לחוף מהשדה נוספת

לעיל וסעיפים  7.6ף סעיראו  ,החברה עלהטבעי  מחסור במשק הגז להשפעתבנוגע  לפרטים

למימוש )הסדרת השמוש בדלקים  125להלן ולפרטים אודות אמת מידה  19.2.2-ו 8.13.1

 לעיל.  7.6ף ראו סעיתוכנית העמסה כלכלית במשק החשמל(, 

 LNG מאניותנוזלי המצוף הימי לקליטת גז טבעי הוקם  ,2013ינואר חודש החל מ

(Liquified Natural Gas )לצורך גיבוי למאגר תמר. המצוף הימי מתופעל על ידי מגזזות ,

 ,למועד הדוח נכוןמ"ק לשעה.  590,000 עדנתג"ז, ומאפשר הזרמת גז בספיקה של 

"י והיא האחראית להזמנת מטעני גז חחהצרכנית הישירה היחידה של גז טבעי נוזלי היא 

באמצעות המצוף  LNG-כ סופקה הטבעי הגז מצריכת 4.8%-כ 2017 בשנתטבעי נוזלי. 

  2016.86בשנת  BCM 0.3לעומת  BCM 0.5-הימי, בהיקף של כ

 

 

 

                                                      

נושא משק הגז הטבעי דו"ח מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה ב  84
 2018, טיוטה להתייחסויות הציבור, יולי 2013ביוני  23מיום  442בישראל אשר אומצו בהחלטת הממשלה 

n/ngpublication2015.pdfhttp://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publicatio. 
 .2017-תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז  85
 . לעיל 58ראו הערת שוליים   86

http://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publication/ngpublication2015.pdf
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 ושינויים החלים בהם  הפעילותחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  .8.2.13

 ם:ניה הפעילותבתחום  יםהכניסה המרכזי מילהערכת החברה, חס

לצורך פעילות בהיקף משמעותי בתחום ייצור החשמל, ובכלל זה  - עצמי הון .8.2.13.1

 פיתוח. מהותיים בסכומים הון השקעת נדרשת, ויקטיםפרייזום ופיתוח 

יצור החשמל מחייב, לרוב, עבודה במשך מספר י בתחום חדשים פרויקטים

 לאפשרשנים עד לגיוס מימון חיצוני, וכן נדרשת איתנות פיננסית על מנת 

 .הנדרשים בהיקפים כאמור מימון גיוס

קיבולת ברשת ההולכה )קרי, אפשרות העברת  - ההולכה ברשת קיבולת .8.2.13.2

 הרגולציה פי עללרשת( הינו חסם כניסה מרכזי לתחום, שכן  המיוצרהחשמל 

 לא ההולכה ברשת פנויה קיבולת קיום בעניין"י חח אישור ללא, הקיימת

. היעדר תשתית הולכה מספקת באזורים בישראל כוח תחנת להקים ניתן

 להרחיב קיימים חשמל מיצרני תמנעהמיועדים להקמת תחנות כוח בישראל 

במאי  30 ביום. לתחום להיכנס חדשים מיצרנים תמנע וכן פעילותם את

כנית הפיתוח למערכת ופרסמה רשות החשמל לשימוע ציבורי את ת ,2018

, וזאת לקראת המלצת רשות החשמל בנושא 2022 - 2018ההולכה לשנים 

י ל ידכנית המומלצת עוהת 87.לשרי האוצר והאנרגיה אשר אמונים על הנושא

כנית, ות הפרויקטים אשר יוקמו בשנות התרשות החשמל כוללת את רשימ

 ביום. 2027 - 2023וכן רשימת פרויקטים לתכנון אשר עתידים לקום בשנים 

 הולכת רשת של הפיתוח תוכנית את האנרגיה שר אישר ,2019 בפברואר 27

  88.האוצר שר בהסכמת, 2022 שנת עד החשמל

ידע וניסיון בהקמה ובתפעול תחנות כוח, ובכלל זה התקשרות  - וניסיון ידע .8.2.13.3

 באבני ועמידה, רלוונטי ציוד רכישת, הכוח תחנת הקמת עם בקשר בהסכמים

 המותנה.  ברישיון הקבועות הדרך

נוסף ככל שמדובר  כניסה חסם - )בקוגנרציה( קיטור של עוגן צרכן קיום .8.2.13.4

טור על מנת לעמוד בדרישות של קי עוגן צרכן בקיום הצורך הוא, בקוגנרציה

 . הקונגרציהמכוח תקנות  הרלוונטיות

רשות החשמל בנוגע  כללי)כללי ריכוזיות משקיים( ו הריכוזיות חוק הוראות .8.2.13.5

כללים אלו  - (ענפיים ריכוזיות ללי)כ ייצור שיונותיבר שליטה להחזקות

 כוח תחנות הקמת להגביל עשויים( לעיל 7.4-ו 7.3 פיםהמפורטים בסעי)

יצרן החשמל  פועלחשמל קיים )בין מאותה טכנולוגיה בה  יצרן ידי על חדשות

סעיף ראו  ,הריכוזיות מתווהאודות  לפרטיםהקיים ובין בטכנולוגיה חדשה(. 

 .לעיל 2.3.1

 למכור המיועדות כוח לתחנות ביחס למעט - פרטיים לקוחות עם התקשרות .8.2.13.6

 כדאיות שתהיה מנת עללחח"י,  ידיהן על המיוצר החשמל רוב או כל את

חיצוני לצורך  מימון לגייס יכולת זה ובכלל, כוח תחנת הקמת של כלכלית

                                                      

 החליטה הרשות להמליץ על אישור תכנית הפיתוח כמפורט בהחלטה. 547במסגרת החלטה מישיבה  2018בספטמבר  3ביום   87
88  https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219. 

https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219
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הקמת התחנה, יצרן החשמל נדרש להתקשר עם לקוחות פרטיים בהיקף 

משמעותי ביחס ליכולת הייצור של התחנה. לאור כמות יצרני החשמל 

שראל הקיימים בשוק ולאור ההתקשרויות הקיימות של לקוחות גדולים בי

עם יצרנים אלו, הרי שהתקשרות עם לקוחות חדשים עשויה להוות חסם 

 כניסה לתחום. 

הינו הצורך בקבלת אישורים של צדדים שלישיים להעברת  היציאה המרכזי בתחום םחס

שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור, מכוח מערכת ההסכמים של החברה וחברות הפרויקט 

אות הדין והרישיונות. כמו כן, מציאת קונה בעל )לרבות הסכמי המימון( ומכוח הור

 איתנות פיננסית עשויה להוות חסם יציאה נוסף. 

 תחום ושינויים החלים בהםב החברהתחליפים למוצרי  .8.2.14

לחשמל המיוצר על ידי החברה קיימים מקורות אנרגיה חלופיים, וביניהם גז טבעי, 

ם זאת, למועד הדוח, לא קיים יחד ע .אנרגיה סולארית ודלקים שונים המשמשים לחימום

ומיזוג אוויר.  תעשייתיות מכונותוביניהם  מכשיריםהפעלת  לצורך לחשמל מעשיתחליף 

לא קיים תחליף לקיטור כחומר גלם )על אף שקיימים תחליפים  הדוח למועד נכון, כן כמו

 הלקוחלאופן ייצור הקיטור על ידי החברה, אשר העיקרי שבהם הוא ייצור עצמי על ידי 

  של הקיטור(. הפרטי

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום תחרותה מבנה .8.2.15

 במשק תחרות לאפשר הינה המוצהרת, מדיניות הממשלה לעיל 7.8 בסעיף כאמור

החשמל, לעודד כניסת יצרנים פרטיים לשוק ולהגדיל את כמות החשמל המיוצרת על ידי 

כניסה של יצרני חשמל  2013משנת , החלה יצרני חשמל פרטיים. לאור המדיניות האמורה

-, כ2018לשנת פרטיים נוספים לשוק, וביניהם יצרנים בעלי כושר ייצור משמעותי. נכון 

מיוצר על ידי יצרנים  32%-וכ החשמל בישראל מיוצר על ידי חח"י מכלל ייצור 68%

  89.פרטיים

 סעיף ראו ,בתחוםהעיקריים של החברה  ומתחריהמבנה התחרות  אודותנוספים  לפרטים

 .להלן 8.8

 מוצרים ושירותים  .8.3

וכחלק  מהותית שאינה במידהוכן, , בייצור ואספקת חשמל במסגרת תחום הפעילותפועלת  החברה

 . פרטיים ללקוחותמפעילות ייצור החשמל, בייצור ואספקת קיטור 

 הפעילותפילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום  .8.4

מהווה  2018בדצמבר  31ליום להלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים, ששיעורן 

 : ()באלפי ש"ח או יותר מסך ההכנסות בדוחותיה המאוחדים של החברה 10%

 כירתמ
  חשמל

2016 2017 2018 

 *הכנסות
שיעור 

מהכנסות 
 החברה

 *הכנסות
שיעור 

מהכנסות 
 החברה

 הכנסות
שיעור 

מהכנסות 
 החברה

1,187,750 95% 1,260,091 96% 1,248,584 96% 

                                                      

 .השנה לשאר החשמל רשות ותחזית 2018 יוני עד בפועל נתונים, 2019חח"י לשנת שימוע לעדכון שנתי לתעריפי   89
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 עסקית צירופי שיטת ויישום קבוצהב מבנהה שינוי לאחר ההכנסות את להציג מנת על הותאם* 

 (.As Pooling) שליטה אותה תחת

 לקוחות  .8.5

 ללקוחות פרטייםלייצור חשמל הפועלות כיום, מכירות של יצרני חשמל פרטיים כוח ביחס לתחנות 

(. למיטב ידיעת PPAבמסגרת הסכמים למכירת חשמל ))קרי, לקוחות שאינם חח"י( מתבצעות 

 החברה מתבצעות מכירות אלה במחירים המבוססים על התעו"ז אשר מפורסם על ידי רשות

 90.החשמל, בהנחה מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור

בוסס על מחירי חשמל שונים רשות החשמל, המהתעו"ז הינו תעריף עומס וזמן שימוש, שקובעת 

. בישראל, מחיר החשמל משתנה היממהבהתאם לעונות השנה ובהתאם לפרקי זמן שונים במהלך 

 91., קרי שעות חיובביקוש )פסגה, גבע, שפל(מקבץ הבהתאם לעונה )קיץ, חורף, מעבר( ול

, יצרן החשמל הפרטי הופך להיות PPAמתקשרים בהסכם  ולקוח פרטיכאשר יצרן חשמל פרטי 

אותו הלקוח )עם זאת יצוין כי לא קיים חיבור פיסי בין היצרן ללקוח אלא הספק הבלעדי עבור 

שהחשמל המיוצר על ידי היצרן מוזרם לרשת של חח"י ואילו זו מספקת ללקוח הפרטי חשמל 

מיצרן פרטי אחר או  לחשמעבור לקוחותיו, הוא רוכש  חשמל. במקרה בו היצרן לא מייצר מהרשת(

 .חח"י לצורך מכירתו ללקוח הפרטימ

ארוכי טווח והסכמי  PPAהחברה מתקשרת בשני סוגים עיקריים של הסכמים עם לקוחות: הסכמי 

PPA  .קצרי טווח, המקנים גמישות לחברה במכירת חשמל ללקוחות אלו 

חות של רותם וחדרה עם הלקו PPA-ה הסכמי חיי משך יתרת של המשוקלל הממוצע ,הדוח למועד

 בהתאמה. שנים 14-וכ 6-כלהלן( עומד על  8.5.1.2 -ו 8.5.1.1 בסעיף)המפורטים 

עם  PPA-, בתנאים מסוימים, יש להביא חלק מהסכמי הוחדרה רותם של המימון להסכמי בהתאם

 לקוחות לאישור הגורמים המממנים.

 פרטיים לקוחותעם  PPA הסכמי .8.5.1

 רותם .8.5.1.1

ביאור  ראולפרטים אודות הסכמי מכירת החשמל של רותם עם לקוחותיה, 

  .הכספיים לדוחות )א( 25

 שאינם)קרי,  פרטיים לקוחות 23-, רותם מספקת חשמל להדוחלמועד  נכון

לקוחותיה של  בין. 92טווח ארוכי( PPA) "י(, על פי הסכמי רכישת חשמלחח

האוניברסיטה העברית בירושלים, ישקר בע"מ, קבוצת  רותם ניתן למנות את

ים בע"מ, -איי די בע"מ, אבן קיסר שדות 2עזריאלי בע"מ, אמרז בע"מ, אייץ' 

כימיקלים  חיפה"מ, בע פרמצבטיקה ישראל פריגומ, "בע תפעול הים דרך

 דרום בע"מ וחיפה כימיקלים בע"מ.

                                                      

חלוקה, רכיב  תשתיתהולכה,  תשתיתתעריף החשמל אשר מפורסם על ידי רשות החשמל כולל מספר רכיבים, ובין היתר,   90
בהנחה מסוימת ונותר אצל יצרני  כלל רךלמעט רכיב הייצור )אשר נגבה בדידיעת החברה,  למיטברכיב ייצור. ו מערכתיות

החשמל הפרטיים באותו שיעור אשר מפורסם על ידי רשות החשמל  החשמל הפרטיים(, כל יתר הרכיבים נגבים על ידי יצרני
  ומועברים ישירות לחח"י.

 .https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspxלתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל, ראו:   91
 .שנים 5 על העולה לתקופה הסכמים הינם טווח ארוכי הסכמים  92

https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspx
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 מחשמל החברה הכנסות סך מתוך פרטיים ללקוחות החשמל מכירותשיעור 

  93.לאשתקד בדומה, 99%-כבתקופת הדוח עמד על 

  חדרה .8.5.1.2

בשני הסכמים עם נייר חדרה: )א( הסכם  חדרההתקשרה , 2015בשנת 

 למפעליבאופן בלעדי חשמל וקיטור  חדרהאספקה לטווח ארוך, לפיו תספק 

המסחרית של תחנת הכוח  ההפעלהממועד  שנים 18חדרה לתקופה של  נייר

ההסכמים  קבוצתכחלק מתיקון ל ,2019 בינואר 10 ביום כאשר, חדרה

 ממועד שנים 25-שנחתמו בין חדרה לנייר חדרה הוארכה תקופת ההסכם ל

ממועד תחילת )ב( הסכם אספקה לטווח הקצר, לפיו  ;המסחרית ההפעלה

עד למועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח מכירת החשמל והקיטור ו

 חדרהתספק  של הסכם האספקה הארוך, חדרה, בד בבד עם כניסתו לתוקף

, היושב בחצר מפעלי נייר חדרה 94מלוא החשמל המיוצר במרכז האנרגיה,את 

  .לנייר חדרההמיוצר במרכז האנרגיה, הקיטור ואת מלוא 

לאורך  הייד ידי נייר חדרה, בתמורה לחשמל שיירכש על התעריף שישולם על

חס לרכיב הייצור, בדומה בימבוסס על התעו"ז עם הנחה , תקופת ההסכמים

 בהתאם, כי יצוין. סטנדרטיים של החברה כמתואר לעיל PPAלהסכמי 

 בהתאם, חדרה הכוח לתחנת ביחס חדרה נייר של המיקום ולאור, לרגולציה

חלוקה בין מרכיב  הכולל 2019בינואר  1לתוקף ביום  שנכנסלתעריף הרשת 

 יירתשלום קבוע לרשת גם על מתקני חצר, נ ומטילמשתנה ומרכיב קבוע 

 למועד נכוןהקבוע של הולכת החשמל.  המרכיבלשלם עבור  תידרשחדרה 

 החשמל הזרמת עבור המערכת למנהל בתשלומים, חדרה אינה נדרשת הדוח

 על חדרה נייר עםהחשמל הקצר  אספקת להסכם בהתאם אולם, חדרה לנייר

למנהל  םוהתשל בגין 2019פברואר  מחודש החל חדרהחדרה לשפות את נייר 

בגין הצריכה של נייר חדרה עבור עלויות רכיב הרשת המשתנות המערכת 

  .חדרה של המסחרית ההפעלה למועד עד וזאת רותם עם מההסכם

, החליטה רשות החשמל, במסגרת הליך התייעצות, 2018במרץ  22ביום 

לתחנת הכוח לתמוך בבקשת הפטור של חדרה משימוש בשירותי תשתית 

בכפוף למתן הפטור על ידי  ( לתקנות הקוגנרציה1ו)13 עיףס חדרה מכוח

( 1ו)13השר. היות וטרם מתן הפטור על ידי השר חלו שינויי דין בסעיף 

לחוק משק החשמל באופן המעמיד בספק את  3לתקנות הקוגנרציה ובסעיף 

פטית עצם הצורך בקבלת אישור השר או הרשות, מצוי הנושא בבחינה מש

מול רשות החשמל. יובהר, כי בכל מקרה לא יהיה במתן הפטור כדי לפטור 

צרכן המחובר לרשת החשמל של ספק שירות חיוני מתשלום תעריפים בגין 

 לרשת, לרבות התעריף בגין הרכיב הקבוע.  החיבור

 בעיקר צמוד אשר, הקיטור מחיר את קובעים האמורים ההסכמים, בנוסף

 בהתאם ונקבע מתמר לחדרה גז אספקת בהסכם קבועכ חדרה של הגז למחיר

                                                      

 הינו בגין מכירות למנהל המערכת )חח"י(. 100%ההפרש בין שיעור המכירות לעיל לבין שיעור של   93
 .חדרה מנייר האנרגיה מרכז ציוד את חדרה רכשה זה הסכם במסגרת, בנוסף  94
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(. בהתאם להלן 8.13.4סעיף  ראו) חדרה נייר של השנתית הקיטור לצריכת

 שלמינימלית  שנתיתלשלם עבור כמות  מחוייבתחדרה  ניירלהסכמים, 

ותצרוך בפועל כמות  במידהלהתאמות הקבועות בהסכם, גם  הכפופה, קיטור

צריכת הקיטור  ,8201בשנת  95(.Take or Payנמוכה יותר )קרי, מנגנון 

טון והכנסות חדרה בשנת  87-השעתית הממוצעת של נייר חדרה עמדה על כ

 .ש"ח מיליון 58-על כממכירת קיטור לנייר חדרה עמדו  2018

מחויבת לזמינות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור )למעט היעדר  חדרה

שאינם מסוימים הקבועים בהסכם זמינות שנגרמה עקב אירועים 

חשופה כלפי מפעלי נייר חדרה לקנסות במקרה של  חדרהבשליטתה(. כמו כן, 

בגובה רכיב של תחנת הכוח חדרה עיכובים בתחילת הפעלתה המסחרית 

 שאינן מנסיבות נבעבמקרה שעיכוב כאמור  למעט) המשתנה ההולכה

החברה לפי כל האחריות של  מגבלת(. בהסכם המפורטות חדרה בשליטת

אחד מהסכמי החשמל והקיטור עם נייר חדרה המתוארים לעיל הינה בסך 

הסכמים ה קבוצתבמסגרת תיקון ל ,2019 בינואר 10 ביוםון דולר. ילימ 2של 

בקשר עם העבודות להקמת התשתית הנדרשת לצורך אספקת , לעיל כאמור

החיבור החשמל, הקיטור ומי העיבוי מהקיטור מתחנת הכוח ועד לנקודת 

, בין היתר, במסגרתוהאספקה לטווח ארוך  הסכםתוקן "( התשתיות גשר)"

 מוגבל אינו שיפויחדרה לנייר חדרה, כך שה שתשלם השיפוי מגבלתהוסרה 

 בסכום. 

 16, על הדוח למועד נכוןחתמה, עם נייר חדרה, חדרה  PPA-להסכם הבנוסף 

 במהותם דומים אלו הסכמים. אחרים פרטיים לקוחותעם  PPA הסכמי

 PPAלעיל(. בהסכמי  8.5.1.1 בסעיף המתואריםשל רותם ) PPA-ה להסכמי

אלה, ללקוחות קיימת זכות יציאה כפי שמוגדרת בהסכם, עם זכות סירוב 

לצורך התמודדות עם סיכון ההקמה של תחנת הכוח חדרה )ראו  של חדרה.

 את לסיים ללקוחות מאפשרים ההסכמים מרבית( להלן 8.14.1 סעיף

חודשים ממועד ההפעלה הנקוב  9-במקרה של איחור של יותר מ ההתקשרות

בהסכמים עימם )למועד הדוח, על פי מרבית ההסכמים תשעת החודשים 

 למועד עד או זו תקופה מהלך(. ב2020ינואר  – 2019יסתיימו בדצמבר 

 ההנחהאת ללקוח  משלמת חדרה( ביניהם המוקדם)לפי  המסחרית ההפעלה

 9להמשיך לשמר את הלקוח גם לאחר תום  כולהוי הייצור לרכיב ביחס

 למועד. חודשים 12 לפחות של לתקופהההנחה האמורה  מתןהחודשים תוך 

בגין עיכוב בהפעלה  ההנחהבגין סעיפי  בתשלומים לשאת חדרה צפויההדוח 

 בין, ההתקשרות אתמאפשרים ההסכמים לחדרה לסיים  כןכמו . כאמור

 .המסחריתשל דחייה משמעותית במועד ההפעלה  במקרההיתר, 

עם  בקשרההקמה של חדרה  קבלן עם שגובשו להסכמות בהמשךכי  יצוין

( לדוח 8.14.1 בסעיף כאמור) 2017"י בשנת חח שביתת עקב עליון לכוחטענתו 

                                                      

למנגנון במסגרתו מתחייב הלקוח לשלם עבור כמות מינימלית מסוימת שנקבעת מראש, גם אם  כינויהוא  Take or Payמנגנון   95
 ירכוש או יצרוך בפועל כמות נמוכה יותר. 
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 הקבועים במועדיםימים  60 בתללקוחות חדרה הודעות על דחיה  נמסרו

 מרבית עם להסכמות החברה הגיעה ,הדוח למועד. עימם בהסכמים

 כדחיה האמורה התקופה מתוךימים  30 של בתקופה הכרה בדבר לקוחותיה

 במועדים שאינה מחייבת פיצוי מהחברה. 

מידע  בנוגע לצריכת החשמל השנתית של הלקוחות הינןהחברה  הערכת

צריכת צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס בין היתר על 

 או להתממש שלא עשויה זו הערכה. ההיסטורית של הלקוחות החשמל

 בחברה תלויות שאינן מסיבות שנצפה מכפי מהותית שונה באופן להתממש

 .טיב פעילות הלקוחותבובכללן שינוי בהיקף ו

 מהותיים בלקוחות תלות .8.5.2

מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר  לחדרה ורותם

הייצור. הכנסותיה של החברה מייצור חשמל רגישות במידה גבוהה לצריכה של לקוחות 

ומכאן שמצב בו לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי מהותיים, 

בהכנסותיה של החברה. נכון לשנת , עשוי לפגוע באופן משמעותי לקוחתשלום מצד אותו 

מהכנסות  75%-כעל  עומד החברההמהותיים של  לקוחותיה חמשת, חלקם של 2018

 10%החברה אינו עולה על חלקו של כל אחד מיתר לקוחותיה של  96.החברה מייצור חשמל

 חשמל. מייצור החברה מהכנסות

מהפעלה מסחרית של  לתוקפה החל סהנכנ האמוריםהלקוחות  חמשת עם ההתקשרות

כאשר הסכמי  ,(2014)למעט ההתקשרות עם נייר חדרה, שהחלה בשנת  רותםתחנת הכוח 

 נכוןהינם בעלי מאפיינים זהים לכלל הסכמי החברה.  אלו לקוחות עםמכירת החשמל 

 לבעלתקשורות  הנחשבתחברות  קבוצת ועודנו היהביותר  הגדוללשנת הדוח, הלקוח 

אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת שהוגשה על  לפרטים. ן"בזקבוצת  – בחברה השליטה

  .לדוח 8.16.3 סעיף"ן בקשר עם התקשרות בהסכם עם רותם ראו בבזידי בעל מניות 

אשר היוותה  קשורה לחברה, הנחשבתקבוצת כי"ל, חברה  ,2018 ינואר חודש תוםהחל מ

חשמל  אינה רוכשתל החברה, ( את אחד הלקוחות המהותיים ש2017בעבר )לרבות בשנת 

בדצמבר  31)מכירת החשמל למפעלי ים המלח מקבוצת כי"ל באה לידי סיום ביום  רותםמ

מסחרית של תחנת ההפעלה ה(. לאור 2018בינואר  31ויתר העסקאות הסתיימו ביום  2017

חידוש מכירת החשמל הסבירות ל ,2018בחודש אוגוסט  הכוח החדשה במפעלי ים המלח

, כך והתקשרה בהסכמים חלופייםמבעוד מועד החברה נערכה לכך  נמוכה. כי"ללקבוצת 

  .כאמורמסיום אספקת החשמל  כתוצאה החברה בהכנסות מהותי שינוי חל שלא

להלן פרטים אודות מכירות החברה ללקוחות המהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה 

  :8201 שנת)באלפי ש"ח( לוקיטור ממכירת חשמל 

 

 

                                                      

 69%-, חלקם של לקוחותיה המהותיים של רותם עומד על כ2018הינם לקוחות מהותיים של רותם. נכון לשנת  4-1לקוח   96
 מהכנסותיה.  10%יתר לקוחותיה של רותם אינו עולה על מהכנסותיה, כאשר חלקו של כל אחד מ
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 לקוח
2018 

 חשמל ממכירתהחברה מהכנסות  שיעור חשמל ממכירת הכנסות סך
 20.42% 266,759 "ן(בז)קבוצת  1 לקוח
 16.97% 221,711 2 לקוח
 15.08% 197,033 3 לקוח
 11.73% 153,211  4 לקוח
 10.84% 141,632 (חדרה נייר) 5 לקוח

 חדרה נייר .8.5.2.1

לעיל, לחדרה תלות בנייר חדרה המהווה כיום צרכן  8.5.2 כאמור בסעיף

עיקרי של חשמל וקיטור המיוצרים במרכז האנרגיה, ואשר תהיה הצרכן 

הבלעדי של קיטור וצרכן מהותי של חשמל, אשר ייוצרו בתחנת הכוח חדרה 

 לאחר הפעלתה המסחרית. 

אובדן נייר חדרה כלקוח חשמל וקיטור עשוי להשפיע על החברה במספר 

( הפסקת החלת הסדרי 2( אובדן הכנסות מחשמל וקיטור; )1שורים: )מי

הקוגנרציה על תחנת הכוח חדרה כתוצאה מאובדן נייר חדרה כצרכן עוגן של 

, אשר נכון יםקיטור, וכיוצא בזאת החלת הסדרים תעריפיים קונבנציונלי

למועד הדוח, כוללים תעריפים נמוכים יותר במכירת חשמל למנהל המערכת 

)רק לאחר הפעלה מסחרית של  קוגנרציהשל  התעריפיים ההסדריםל למו

מתחנת  ללקוחותנמוכה יותר ( מכירת כמות חשמל 3) (;תחנת הכוח חדרה

 8.12.3 בסעיף ארכמתו. לרשת אנרגיה הזרמת ממגבלת כתוצאההכוח חדרה 

 הרישיון במסגרתידי תחנת הכוח חדרה  עלאנרגיה לרשת  הזרמת, להלן

 הערכות לפי אשר, טכנית מגבלה להסרת)עד  וואט מגה 120-ל תוגבל הקבוע

 ככל אך(, 2023 שנתמוסרת ב להיות צפויהפה,  לבע לחברה שנמסרו"י חח

לחדרה מכירת כמות גבוהה יותר  מתאפשרת, חשמל צורכת חדרה שנייר

 חדרה הכוח תחנת של הפיזית סמיכותה לאור זאת, האמורה מהכמות

בהזרמה ישירה כך שהחשמל הנצרך על  מכירה דהיינו) חדרה נייר למתקני

 חדרה נייר של אובדן( 4)-ו(; לרשת המוזרם כחשמלנמנה  אינוחדרה  ניירידי 

 לפגוע עשויחדרה  הכוח תחנת הקמת תקופת במהלךחשמל וקיטור  כלקוח

וכיוצא בזה בהקמת תחנת הכוח חדרה  חדרה הכוח תחנת הקמת במימון

  (.עילל 8.5.1.2עיף למידע נוסף ראו ס) עצמה

 עברחובות  גביית .8.5.3

התחשבנות עם לקוחות רותם מבוצעת בהתבסס על מידע שוטף המתקבל מחח"י. מידע 

נתוני צריכה לכל לקוח ומידע נוסף כגון כמות האנרגיה שנרכשה  ,זה כולל, בין היתר

 2015בנובמבר  1יום מחח"י לפי תעריפים שונים. החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד ל

נקטו עובדי חח"י עיצומים כנגד רותם, וכחלק מהעיצומים לא העבירו לרותם את המידע 

נתונים הדרושים לצורך ביצוע ההועברו לרותם  ,2017 יוליבחודש . דרש האמור לעילהנ

ין התקופה האמורה. בהתאם להסכמי גהתחשבנות עם לקוחותיה הפרטיים ועם חח"י ב

לבצע התחשבנות זו עם  2017בשנת  חלההעם לקוחותיה הפרטיים, רותם  PPA-ה

( )יא25ראו ביאור  ,אודות החיובים שהוציאה רותם ללקוחותיה לפרטיםלקוחותיה. 

  .לדוחות הכספיים
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 שיווק  .8.6

הוצאות השיווק של  .החברה יוזמת פנייה ללקוחות פוטנציאליים באמצעות מקורותיה העצמיים

 החברה אינן מהותיות. 

 צבר הזמנות  .8.7

על פי ביקושים  ללקוחות פרטייםמטבעה מתבססת על מכירות חשמל ן של רותם וחדרה פעילות

 הלקוחות של בפועל החשמל לצריכתהחברה משתנות בהתאם  של הכנסותיהלמועד הדוח, בפועל. 

למועד הדוח  בהתאם לאמור לעיל. )אשר אינם בשליטתה של החברה( ובהתאם לשינויים בתעריף

  .ותי קבוע וידוע מראשכמ לחברה אין צבר הזמנות

  תחרות .8.8

מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל, הינה עידוד התחרות במשק החשמל תוך הגדלת כושר 

 , ורשותהאנרגיה משרד ישראל,ייצור החשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים. בהתאם לכך ממשלת 

החשמל נוקטים בצעדים שונים, וביניהם שינויי חקיקה, התקנת תקנות וקבלת החלטות, שמטרתם 

לעודד כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק החשמל ובכך להגביר את התחרות במקטע הייצור, כך 

למשל, ספר אמות המידה המסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י ללקוחותיה, והמתעדכן על ידי רשות 

ת לעת, מסדיר בין היתר כדלקמן: )א( אפשרות היצרנים הפרטיים למכור אנרגיה למנהל החשמל מע

המערכת או למספקים על מנת לספק חשמל ללקוחות הפרטיים באמצעות רשת ההולכה של חח"י, 

 במסגרת שירותי תשתיות; )ב( אופן פעילותם של יצרני חשמל פרטיים במשק החשמל בישראל.

 97בנושא הסדרי תעריפים תומכי מימון ליצרנים פרטיים, 2009ולי בנוסף, בהתאם להחלטה מי

עדכנה רשות  2013הוענקו הגנות ינוקא ליצרני חשמל פרטיים. בהחלטת רשות החשמל מחודש יוני 

החשמל את ההסדרים האמורים וקבעה מכסות עבור טכנולוגיות ייצור שונות עליהן יוחלו 

  98ההסדרים בהתאם לתנאים הקבועים בהם.

אודות שימוע בעניין תיקון  לפרטים. לדוח 7.8.3 סעיף ראו ,החשמלפרטים אודות הרפורמה במשק ל

 . לדוח 14.2.6.2 סעיףראו  ,אמות המידה לשמירת מקום ברשת

  וקוגנרציה קונבנציונליחשמל  ייצור .8.8.1

למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של החברה הינם חח"י וכן יצרני חשמל 

 בין. רותם הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה מועד לאחר לשוק שנכנסו פרטיים

 ומקימים מפעילים אשר המרכזיים הפרטיים היצרנים, כאמור החברה של המתחרים

 99:הם החברה מתחרה בהם כוח תחנות

 

 

 

 

 

                                                      

 בנושא "הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים". 2009ביולי  19מיום  268מישיבה  1החלטת רשות החשמל מס'   97
פיים תומכי מימון בנושא "עדכון החלטות בנוגע להסדרים תערי 2013ביוני  3מיום  403מישיבה  9החלטת רשות החשמל מספר   98

 ליצרני חשמל פרטיים".
 .https://pua.gov.il/Licenses/Documents/rishyono_kevuhim0718.pdfראו אתר רשות החשמל בכתובת   99

https://pua.gov.il/Licenses/Documents/rishyono_kevuhim0718.pdf
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 מסחרית הפעלה מועד (וואט)מגה  קיבולת טכנולוגיית תחנת הכוח שם
 2014 מאי 860-כ קונבנציונלי דוראד
 2014 אפריל 120-כ קונבנציונלי *משאב

 2015 יולי 450-כ קונבנציונלי 1100יחידה  - דליה
 2015 ספטמבר 450-כ קונבנציונלי 2101יחידה  - דליה

 2015 אוקטובר 60-כ קוגנרציה *אנרגיה אשדוד
 2016 ינואר 120-כ קוגנרציה *אנרגיה נגב רמת
 בהקמה 70-כ קוגנרציה *סוגת
 בהקמה 70-כ קוגרנציה *תבור אלון
 בהקמה 70-כ קוגנרציה *גבריאל רמת

 2013 יולי 100-כ קוגנרציה *אשדוד פז
 2017 אוגוסט 140-כ קונבציונלי *שורק דלק

 2018אוגוסט  230-כ קוגנרציה *המלח ים מפעלי
אי.פי.אמ באר 

 בהקמה 450 -כ קונבנציונלי טוביה

 דלק.פי.די אי
 2009 פברואר  87-כ  קוגנרציה *אשקלון

)*( למיטב ידיעת החברה, חלק מהקיבולת המיוצרת על ידי יצרנים אלו מיועד לצרכן חצר 

 או צריכה עצמית. 

נכון למועד הדוח, כושר הייצור המותקן של תחנת הכוח רותם כפי שמופיע ברישיון 

 הינו האנרגיה מרכז של המותקןמגה וואט וכושר הייצור  466-הייצור של רותם הינו כ

 נכוןיחד,  המייצגים 102,האנרגיה מרכז של הייצור ברישיון שמופיע כפי, וואט מגה 17.9

 11%-וכ המותקן בישראל החשמל ייצור כושר מסך 2.6%-כ 2017 בדצמבר 31 ליום

 103מכושר הייצור המותקן של יצרני חשמל פרטיים בישראל )כולל אנרגיות מתחדשות(.

 מגה אלף 3,299 על עמדהתחנת הכוח רותם  ידיעל האנרגיה שיוצרה בפועל  2018בשנת 

 מהאנרגיה 14.0%-וכ בישראל שיוצרה האנרגיה מסך 4.7%-כ המהוויםשעה,  וואט

. 104)כולל אנרגיות מתחדשות( שנה באותה בישראל פרטיים חשמל יצרני ידי על שיוצרה

 וואט מגה אלף 84 האנרגיה עמדה על מרכזידי  עלשיוצרה בפועל  האנרגיה 2018בשנת 

 על שיוצרה מהאנרגיה 0.4%-וכ בישראל שיוצרה האנרגיה מסך 0.1%-כ המהוויםשעה, 

 . )כולל אנרגיות מתחדשות( שנה באותה בישראל פרטיים חשמל יצרני ידי

 וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל ייצור .8.8.2

וולטאית מתאפיין בתחרותיות גבוהה, בין היתר מכיוון -חשמל בטכנולוגיה פוטו ייצור

מבנקים ומגופים מוסדיים זמין ונגיש, וזאת  המימון וכןשחסמי הכניסה נמוכים מאוד 

להערכת הליכים מכרזיים תחרותיים. והמבוסס על מכסות מוגבלות  שוקבמסגרת 

וכחברות הקמה  ותהפועלות כיזמי ותבשוק הישראלי פועלות כיום עשרות חברהחברה, 

, רובן מתמקדות במתקני גגות קטנים המחוברים לרשת המתח פרויקטים סולאריים של

אשר מחוברים  קרקעייםוולטאים ה-, בתחום המתקנים הפוטוהחברה להערכת. הנמוך

בשל חסמי חברות,  6 - 5-ומונה כההולכה, מספר המתחרים נמוך יותר החלוקה ולרשת 

, חוסן הסטטוטוריות בדרישות העומד בשטח בקרקע הצורך זה ובכללגבוהים, הכניסה ה

  פיננסי משמעותי ויכולת להשיג מימון ולהגיע לסגירה פיננסית.

                                                      

 . פרטיים ללקוחותוהיתר מוקצה  ,"ילחח מוקצה( 2 ויחידה 1)יחידה  דליה של חלק מהקיבולת, החברה ידיעת למיטב  100
 . לעיל 100שוליים  הערת ראו  101
 .פעילה אינה אשר, וואט מגה 7 של מותקן בהספק ייצור רישיון ניתן בגינה הנוספת הטורבינה ללא הנם כאמור הנתונים  102
 .2017 על פי דוח מצב משק החשמל לשנת   103
 .https://pua.gov.il/hearings/documents/idkun_n_n).pdfראו בכתובת  2018לשנת  חח"ישימוע לעדכון שנתי לתעריפי   104

https://pua.gov.il/hearings/documents/idkun_n_n).pdf
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 קיטור .8.8.3

חדרה התקשרה בהסכם ארוך טווח עם נייר חדרה לאספקת קיטור לייצור קיטור,  ביחס

ממרכז האנרגיה ומתחנת הכוח שעתידה לקום. הסכם זה מחייב וכולל התחייבות לצריכה 

 ( של חדרה. Take or Payמינימאלית )מנגנון 

  החברה של התחרותי מעמדה על המשפיעים ושליליים חיובים גורמים .8.8.4

הכוח  תחנתל מעמדה התחרותי של החברה הם: )א( ע המשפיעים החיובייםהגורמים 

 ,רותם של והאמינות הזמינות שיעור על)למידע  גבוהה ואמינות בזמינות מתאפיינת רותם

 שנכנס בארץ הראשון הגדול הפרטי החשמל יצרן היא החברה( (; )בןלהל 8.10 סעיףראו 

צברה החברה ידע וניסיון  ,. בעקבות כךמסחרית כשנה לפני המתחרה העיקרי להפעלה

ים יעם לקוחות תעשיית לטווח ארוך PPAבהסכמי  החברה התקשרה מסחרי רב. כמו כן,

ידע ונסיון מוכח בהקמת תחנת כוח; ; )ג( גדולים עם פרופיל צריכה מתאים לתחנת הכוח

 )ד( מימון פרויקטלי לטווח ארוך. 

 כללי מכוח: )א( הם החברה של התחרותי מעמדה על המשפיעיםהגורמים השליליים 

ייצור נוספים  שיונותיר קבלתכפופה להם, עשויות להיות מגבלות על  שהחברההריכוזיות 

(; )ב( פעילותה של רותם כפופה להסדרה ייחודית לעיל 7.4-ו 7.3 סעיפיםראו  ,)למידע נוסף

הנפרדת מההסדרה החלה על יצרני חשמל קונבנציונליים )למידע נוסף על ההסדרה 

 בעודפי סוחרת אינה רותם, הדוחלמועד  נכון(; )ג( להלן 14.3 סעיףראו  ,של רותם פרדתהנ

 .אחרים פרטיים חשמל יצרני מול חשמל

 התמודדות החברה עם התחרות .8.8.5

לטווח ארוך עם  PPAמנת להתמודד עם התחרות בתחום מתקשרת החברה בהסכמי  על

גדולים, בעלי איתנות פיננסית ופוטנציאל צריכת חשמל קבוע  יםיתעשייתלקוחות 

 מסוג הכוח תחנת בתחום גם פעילותה את לפתח פועלת החברה, כן כמוומשמעותי. 

 החברה של הלקוחות תמהיל את שיגוון באופן"י, לחח זמינותתעמיד  אשרפתוח  מחזור

לת התמודדת . בנוסף, החברה שוקהחברה על לקוחות פרטיים הישענותאת  ויאזן

כי תחנות  יצויןזה  ובהקשר"י הנמכרים במסגרת הרפורמה, חחבמכרזים למכירת אתרי 

כוח שיימכרו במסגרת הרפורמה יעמידו את כל ההספק הזמין שלהן לרשות מנהל 

 המערכת.

 עונתיות .8.9

ידי רשות ומושפעות משוני ברכיבי התעו"ז המפורסם על  ותעונתי ההכנסות מייצור חשמל .8.9.1

החודשים  –השנה מתפלגים לשלוש עונות כמפורט להלן: )א( עונת הקיץ  חודשי. החשמל

 –החודשים דצמבר, ינואר ופברואר; )ג( עונות המעבר  –יולי ואוגוסט; )ב( עונת החורף 

 החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר. 
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מקבצי שעות ביקוש לפי עונות ו דוח,למועד ה המשוקלל הייצור רכיבתעריפי  לוח להלן .8.9.2

  שמל:"( המפורסם על ידי רשות החמש"בזה: " בסעיף)

)אגורות  המשוקלל הייצור תעריף "במש עונה
 לקווט"ש( 

 חורף
 21.47 שפל
 41.65 גבע

 72.71 פסגה

 מעבר
 18.34 שפל
 23.44 גבע

 30.19 פסגה

 קיץ
 18.12 שפל
 29.40 גבע

 76.25 פסגה
 29.09 משוקלל תעריף

 

: החשמל חברת של המלא התעריפים מספר"ז תעו לפי המחויב לצרכן"בים המש מקבץ

 

 9201:105 משוקלל לפי מקבצי שעות הביקוש לשנת ממוצע רכיב ייצור רבעונילהלן 

 רבעון
 2019רכיב ייצור לשנת 

 )אגורות לקילו וואט(

1 30.07 

2 23.79 

3 29.67 

4 26.80 
 

  

                                                      

 .8.9.2 בסעיףהמופיעות  הטבלאותהתעריף אינו מפורסם לציבור וחושב על ידי החברה באמצעות   105
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 היות. )באלפי ש"ח( עונתי, בפילוח חשמל ממכירותלהלן פירוט הכנסות החברה 

אינה זהה לתקופת הרבעונים של הדוחות  החברה פעילותשהעונתיות המאפיינת את 

 . הכספיים, לא מדובר בנתונים מבוקרים או סקורים

 2017 2018 
 241,925 252,919 (חודשים 2) קיץ

 351,656 356,136 (חודשים 3) חורף
 655,003 651,036 (חודשים 7) מעבר עונות

 1,248,584 1,260,091 שנתיסה"כ 
 

 רכישת עלותהחשמל בקיץ ובחורף גבוהים יותר מאלה של עונת המעבר.  תעריפיכלל, כ .8.9.3

, לפיכך"ז. התעו מעונתיות מושפעת אינה, החברה של העיקרית העלות את המהווה, הגז

הקיץ והחורף  בחודשייותר  גבוהה, וחדרה רותם וביניהם, החשמל יצרני רווחיות

 בהשוואה ליתר חודשי השנה. 

יחולקו לתשלום בעבור זמינות צומת, ההכנסות מהפרויקט אם וככל שיושלם פרויקט  .8.9.4

ובעבור אנרגיה. תעריף הזמינות מגלם החזר בגין עלויות ההון הנדרשות להקמת המתקן 

תר לעומת הספק זמין החורף והקיץ, מתוגמל בי -אולם הספק זמין בעונות שיא הביקוש 

 בעונות המעבר. 

 , זמינות ואמינות כושר ייצור .8.10

 להלן פירוט אודות כושר הייצור של רותם וחדרה. 

 
2018 2017 

)ג'יגה  נטו אנרגיה ייצור
 שעה(-וואט

 זמינות אחוז
)%( 

 נטו אנרגיה ייצור
 )%( זמינות אחוז שעה(-וואט)ג'יגה 

 94 3,576 87 3,299 רותם
 89 79 94 84 חדרה

 .לעיל 8.5.1.2 ,סעיף ראו* לפרטים אודות צריכת הקיטור והזמינות של הקיטור 

 הכוח תחנתאנרגיה הנצרכת לשימוש עצמי של  בניכויהשנה  במהלךנטו הינו הייצור ברוטו  הייצור

כולל  חשמל לייצור זמינה יתההי רותם הכוח תחנת בו הזמן פרק הינו הזמינות אחוז. רותם

  מתוכננות ולא מתוכננות. תחזוקות

 לדוחות)ה( 25בביאור תחזוקת תחנת הכוח רותם, המתואר עם מיצובישי ל סכםהה במסגרת

-שעות עבודה )כ 12,000כל  רותם הכוח בתחנתלוח זמנים לביצוע עבודות תחזוקה  נקבעהכספיים, 

 המעברלך עונת חודשים(. נכון למועד דוח זה, התחזוקה הבאה מסוג זה מתוכננת להתבצע במה 18

 הפעלת היקף היתר וביןעשוי להשתנות כתוצאה מגורמים שונים  האמורהזמנים  לוח. 2020 קיץ לפני

. פעילות התחנה בזמן התחזוקה מושבתת וכתוצאה מכך משפיעה לרעה על תוצאות הכוח תחנת

  .הפעילות של החברה בזמן התחזוקה

 אחתאשר מתקיימת   Major Overhaulתחזוקה מתוכננת ראשונה מסוג מההתקיי ,2018שנת  במהלך

 הגז בטורבינות ובמיוחד הכוח תחנת במערכות נרחבות תחזוקה עבודות כללה זו תחזוקה. שנים 6-ל

, השלימה החברה את עבודת התחזוקה כמתוכנן 2018בנובמבר  10ביום  .והגנרטור הקיטור

 ביצועוץ הופסקה פעילות התחנה וייצור האנרגיה מכוחה. תקופת השיפ במהלך"(. תקופת השיפוץ)"

 על השפיעה, מכוחה האנרגיה ייצור פעילותו התחנה פעילות והפסקת כאמור התחזוקה עבודת
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. 2018 לשנת הרביעי ברבעון הייתה העיקרית והשפעתה השיפוץ בתקופת החברה פעילות תוצאות

 . החברה של הדירקטוריון דוח ראו נוספים לפרטים

בעת אספקת  74.5%-, צפויה להיות כההקמה קבלן הערכתנצילות תחנת הכוח חדרה, בהתבסס על 

שונה  עשויה להיותבפועל  הנצילות , כייובהר .לא מיוצר קיטורש ככל 54.5%-קיטור לנייר חדרה וכ

 מההערכה האמורה לעיל ותתברר באופן סופי רק לאחר הפעלת תחנת הכוח חדרה.

 ומתקנים רכוש קבוע, מקרקעין  .8.11

ראו  ,יתרות הרכוש הקבוע שמחזיקה החברה במסגרת תחום הפעילות אודותלפרטים  .8.11.1

 הכספיים. לדוחות 10 אוריב

החברה , שבהם פועלת החברההמקרקעין העיקריים המצויים בבעלות או בחכירה של  .8.11.2

 , הם כדלקמן:במסגרת תחום הפעילות

 ראו סעיף שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
 מקרקעין המוחזקים באמצעות רותם

מקרקעין עליהם 
הוקמה תחנת 

 הכוח רותם
 8.11.3 דונם 55-כ חכירה מישור רותם

 החברה משרדי
עד ליום 
1.5.2018106 

 8.11.9.1 "רמ 659-כ שכירות אביב תל, 19 הארבעה

 משרדי החברה

מרכז עזריאלי שרונה 
 להסכם)חלופי 

ירות ברחוב השכ
 הארבעה(

 8.11.9.2 מ"ר 1,144-כ שכירות

 מקרקעין המוחזקים באמצעות חדרה
מרכז האנרגיה 
וכן המקרקעין 
עליהם מוקמת 

תחנת הכוח 
 חדרה

 שכירות חדרה
דונם )תחנת  30-כ

הכוח ומרכז 
 האנרגיה(

8.11.4 

שטח התארגנות 
בקרקע הסמוכה 

לשטח עליו 
מוקמת תחנת 

 הכוח חדרה 

 8.11.5 דונם 27-כ שכירות חדרה

 החברה ידי על המוחזקים )לרבות אופציות למקרקעין( מקרקעין
הסמוכה  קרקע

לשטח עליו 
 תחנת מוקמת

  חדרה הכוח

 אופציה חדרה
 8.11.6 דונם 68-כ לשכירות

 עבור חירום דרך
 הכוח תחנת
 חדרה

 8.11.4.1 דונם 1-כ שכירות חדרה

 AGSהסכם מקרקעין של 

 הסמוכה קרקע
 עליו לשטח

 תחנת הוקמה
 רותם הכוח

 8.11.7 דונם 55-כ חכירה רותם מישור

 צומת ידי על המוחזקים )לרבות אופציות למקרקעין( מקרקעין
 עליהם מקרקעין

 אופציה פלוגות צומת צומת תוקם
 8.17.3 דונם 50-90-כ לשכירות

                                                      

 .2018במאי  1רותם הודיעה למשכיר על סיום מוקדם של הסכם השכירות, באופן שהסכם השכירות הסתיים ביום   106
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ראו  ,ההבנות של גרינדיי בנוגע לשכירת מקרקעין ומזכריאודות הסכמי האופציה  לפרטים

. לפרטים אודות הסכם שכירות לכיתת הדרכה בחדרה, ראו סעיף להלן 8.11.8סעיף 

 להלן.  8.11.4.3

 רותםהכוח  תחנת של החכירה הסכם .8.11.3

)כיום רשות מקרקעי  נהל מקרקעי ישראליחתמה רותם עם מ ,2013 באוגוסט 28 ביום

"(, על הסכם לחכירת המחכיר"בסעיף זה: וקרן קיימת לישראל ), רשות הפיתוח ישראל(

תקופת החכירה  .דונם במישור רותם, עליו הוקמה תחנת הכוח רותם 55מגרש בשטח של 

"(. תקופת החכירה"בסעיף זה: ) 2010בנובמבר  4שנים החל מיום  49 נהעל פי ההסכם הי

  107:להלן תנאים מרכזיים מתוך הסכם החכירה

שאית להעביר זכויות מכוח הסכם החכירה, ובכלל זה להחכיר, להשכיר או רותם אינה ר

 רשאית אינה וכן, החכירה םלמסור את החזקה במגרש לתקופה העולה על האמור בהסכ

 מראש המחכיר בהסכמת אלא, החכירה הסכם מכוח כלשהן זכויות או המגרש את לשעבד

 בתנאים כאמור זכויות להעברת הסכמתו מתן את להתנות רשאי המחכיר. ובכתב

 זר לנתין זכויות להעברת כלל להסכים שלא רשאי וכן, החכירה בהסכם המפורטים

 .החכירה להסכם במבוא ויסודי מוקדם תנאי מקיים שאינו למי או( בהסכם)כהגדרתו 

שנים, בכפוף להודעה  49בת  אחת נוספת לתקופה החכירהתקופת  להארכת זכאית רותם

תקופת החכירה,  הלךבכל מקרה של שינוי בייעוד הקרקע במ. מראש כמפורט בהסכם

 .המחכיר לא יהיה חייב להאריך את תקופת החכירה

יהיה רשאי לבטל את הסכם החכירה במקרים שהוגדרו כהפרה יסודית,  המחכיר

וביניהם: )א( העברת זכויות בניגוד להוראות הסכם החכירה; )ב( ביצוע שינויים בייעוד 

 החוכרבנייה או חלוקת המגרש בניגוד להוראות הסכם החכירה; )ג( המגרש ובקיבולת ה

 .החכירה במטרת שינוי)ד( ; זר נתין הוא בשבילו פועל שהחוכר מי או)רותם( 

  הסכמי השכירות של חדרה .8.11.4

, עם נייר 2015בהסכם שכירות, שתוקן בחודש אוגוסט  חדרה התקשרה ,2015 יוני בחודש

 ובכל) חדרהשנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח  20חדרה בתוקף עד לתום 

, נחתם 2018דצמבר  ובחודש( חתימתו ממועדיום אחד  פחות שנים 25-מ יותר לא מקרה

חודשים  11-שנים ו 24תיקון להסכם זה הקובע כי ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של 

 :התיקון חתימת ממועד

דונם, עליו תוקם תחנת  26.8להשכרת שטח של  הסכם - חדרה הכוח תחנת .8.11.4.1

 (. כמולמדד צמוד"ח )ש אלפי 107-כשכירות חודשיים של  בדמי חדרה הכוח

כן, במסגרת תיקון להסכם, החברה החלה לשכור מנייר חדרה החל מחודש 

דרך חירום של תחנת הכוח בדמי  לצורךדונם  1שטח נוסף של  2018 דצמבר

ההסכם  במסגרת"ח בחודש )צמוד למדד(. שאלפי  10שכירות חודשיים של 

התחייבה חדרה, בין היתר, שלא לעשות שימוש או להתיר שימוש במושכר 

כוח חדרה. בהסכם נקבעה תקרת הלכל מטרה אחרת מלבד הקמת תחנת 

נה החולפת. אחריות שנתית לחדרה בגובה דמי השכירות ששילמה בש

                                                      

 .1999בנובמבר  4מיום  4818ם מספר ליתר תנאי החכירה ראו ילקוט פרסומי  107
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ההסכם מקנה לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות פירעון שונים שנקבעו, 

וכן מעניק לנייר חדרה זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה, 

 45 תוך תוקנה שלא ככל, שכירותובכלל זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי 

 . ימים

וך מפעל נייר מ"ר, בת 3,490להשכרת שטח של  הסכם - האנרגיה מרכז .8.11.4.2

 21-כשל  חודשייםממוקם ציוד מרכז האנרגיה בדמי שכירות  חדרה, עליו

חודשים  6שישולמו החל ממועד מסירת החזקה ועד  צמוד למדד() "חש אלפי

 המועדלאחר מועד הפסקת מצב מוכנות חם כהגדרתו בהסכם המכר )"

. במסגרת הסכם זה התחייבה חדרה, בין "(השכירות דמי לתשלום האחרון

היתר, לנקוט באמצעי זהירות ובטיחות הנהוגים בשטח נייר חדרה ולשמור 

על כלליה. בנוסף, התחייבה חדרה שלא להשתמש או להתיר שימוש במושכר 

ההסכם מקנה לכל מטרה אחרת מלבד הפעלת מרכז האנרגיה ותחזוקתו. 

 , ההסכםכןכמו  .עון שונים שנקבעולצדדים זכות ביטול באירועי חדלות פיר

ובכלל  מעניק לנייר חדרה זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה,

ימים, או  45זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי שכירות, שלא תוקנה תוך 

איזה מהסכמי אספקת החשמל והקיטור עם נייר חדרה,  במקרה שבו

לאחר הפעלה  לתנאיו. בנוסף, לעיל, יבוטל בהתאם 8.5.1.2המתוארים בסעיף 

מסחרית של תחנת הכוח חדרה, נייר חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא 

מעוניינת בפירוק הציוד של מרכז האנרגיה ובגריטתו, שאז יסכימו הצדדים 

 על מועד פירוק הציוד וביטול ההסכם.

, נחתם הסכם שכירות למרכז 2018בחודש יוני  - הדרכה כיתתשכירות  הסכם .8.11.4.3

הסכם השכירות הינו לשנה אחת עם  רכה לעובדי תחנת הכוח חדרה.הד

חודשים נוספים. דמי השכירות  6-אופציה לחברת התפעול חדרה להאריכו ב

  שנקבעו עומדים על סכום שאינו מהותי לחברה.

 הסכם שכירות לשטח התארגנות .8.11.5

פריל בא 1, התקשרה חדרה עם נייר חדרה בהסכם, שתוקפו מיום 2016במאי  29ביום 

דונם לצורך שטח התארגנות להקמת תחנת הכוח בחדרה  27-כ , להשכרת שטח של2016

 12חודשים, עם אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה של עד  30לתקופה של 

 מיליון 2של  סך עלחודשים נוספים. התמורה הכוללת בגין כל תקופת השכירות עומדת 

או להתיר שימוש  שימוש לעשות שלא, היתר בין, חדרה התחייבה ההסכם במסגרתש"ח. 

התארגנות. ההסכם מעניק לנייר חדרה במושכר לכל מטרה אחרת מלבד שימושו כשטח 

זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית שלא תוקנה במועד שנקבע, ובכלל זה אי תשלום 

דמי שכירות, וכן במקרה של ביטול הסכם שכירות הקרקע עליה מוקמת תחנת הכוח 

לעיל(. כמו כן, לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות  8.11.4.1דרה )המתואר בסעיף ח

 .2019במאי  31הצדדים הסכימו על הארכת ההסכם עד ליום  פירעון שונים.

 חדרה מניירנוסף  מגרש השכרתל אופציה הסכם .8.11.6

 68-הסכם אופציה עם נייר חדרה בנוגע להשכרת שטח של כעל  2017שנת חתמה ב החברה

במועד חתימת ההסכם  לתחנת הכוח חדרה. תקופת האופציה החלה צמודדונם ב



 

65 

 

מחולקת לשלוש תקופות בגינן ישולמו דמי  היאו 2022דצמבר ב 31ותסתיים ביום 

 מדמי"ח ש מיליון 1 של סך יקוזז האופציה את תממש שחדרה ככל כאשר, האופציה

, נחתם תיקון להסכם 2019בחודש ינואר  108.שנה בכל חדרה לנייר שישולמו השכירות

, כאשר 2019הארכת תקופת האופציה לשנת  עלהאופציה עם נייר חדרה במסגרתו הוסכם 

ה סך התיקון קובע כי על אף האמור בהסכם האופציה המקורי, תשלם החברה לנייר חדר

ובמקרה בו תממש החברה את האופציה וייחתם  2019"ח עבור שנת שמיליון  2.2של 

 ביחס מממן גורם עם פיננסית סגירה במועד חדרה לנייר תשלם החברההסכם שכירות, 

ולא יקוזז מדמי השכירות בגין  ח"ש אלפי 800 של נוסף סך, חדרה הכוח תחנת להקמת

התיקון להסכם האופציה קובע כי . מיליון ש"ח כאמור לעיל 1בלבד הסך של  2019שנת 

 ,לפרטיםוהתשלום בגינן.  2022 - 2020לא חל שינוי לגבי תקופות האופציה בגין השנים 

 .הכספיים לדוחות (י)25 ביאור ראו

 AGSחכירה  הסכם .8.11.7

 . דונם 55-במכרז לחכירת מגרשים בשטח כולל של כ AGSזכתה  ,2014 בשנת

  , התקבל בחברה הסכם החכירה חתום על ידי רשות מקרקעי ישראל.2018בחודש אוגוסט 

 הסכמי קרקע גרינדיי .8.11.8

 מספרעם  מזכרי הבנות מספר וכןמספר הסכמי אופציה על קרקעות  גרינדיי חתומה על

 עלוולטאית -ר חשמל בטכנולוגיה פוטוהקמה של מתקן או מתקנים לייצול ביחס, מושבים

למכירת  מזכר הבנותאודות התקשרות ב לפרטים. השטח הרלוונטי והפעלתם המסחרית

 .עילל 2.3.2 סעיף ראו 2019בחודש מרץ  בגרינדיי סולאר.פי.סי אומניותיה של 

 החברה משרדישכירות  .8.11.9

  הארבעה רחוב שכירות הסכם .8.11.9.1

השקעות ברדן בע"מ בהסכם , התקשרה רותם עם 2012בינואר  17ביום 

 חודשים 30לתקופה של  שכירות למשרדי החברה ברחוב הארבעה בתל אביב,

ם חודשי 36עם שתי אופציות הארכה לתקופה בת  2010ביולי  15החל מיום 

חברה למשק וכלכלה הוסב הסכם השכירות ל 2013. בחודש יולי כל אחת

בהסכם ובין היתר השתנה , נערך שינוי 2015בפברואר  10. ביום נכסים בע"מ

רותם הודיעה למשכיר על סיום מוקדם  מ"ר. 659שטח המושכר לשטח של 

 . 2018במאי  1של הסכם השכירות, באופן שהסכם השכירות הסתיים ביום 

 שרונה עזריאלי מגדל שכירות הסכם .8.11.9.2

 בהסכםעם קבוצת עזריאלי בע"מ  תםרו, התקשרה 2017פברואר חודש ב

 של לתקופה, שרונה עזריאלי במרכזר "מ 1,144 לש בשטח משרדים להשכרת

 השכירות דמי. נוספות שנים 5 של לתקופה להארכה אופציה עם שנים 10

  .(למדד צמוד"ח )ש אלפי 109-כ של סך על עומדים החודשיים

                                                      

 מהשנים אחת כל בגין"ח ש אלפי 3,000 של וסך"ח ש אלפי ,5001 של סך 2018 שנת עבור"ח, ש אלפי 500 של סך 2017 שנת עבור  108
  (.כולל) 2022 עד 2019
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, הועתקו משרדי החברה לכתובתה הרשומה החדשה 2018במאי  1ביום 

 במגדל עזריאלי שרונה.

  נכסים לא מוחשיים .8.12

להלן יובא פירוט הנכסים הלא מוחשיים של החברה. הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים בגין 

 11 ביאור ראו, "חש מיליון 5-של כ בסךלחברה ומסתכמים  מהותיים אינםהנכסים הלא מוחשיים 

 לדוחות הכספיים.

  רותם של החשמל ייצור רישיון .8.12.1

 2011במרץ  21יום מיונלית, רותם מחזיקה ברישיון לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנצ

 :להלן עיקרי תנאיו, ש"(החשמל ייצור רישיון"בסעיף זה: )

ביולי  6שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית ) 30הרישיון ניתן לתקופה בת  .8.12.1.1

מגה וואט. על פי  466-כ(, לצורך ייצור חשמל בהספק מותקן של 2013

גז טבעי ותשתמש בסולר כדלק  באמצעותהרישיון תחנת הכוח רותם תופעל 

 רשאיתהרגולציה החלה עליה  ויתרחלופי. כמו כן, מכוח הרישיון האמור 

 .חשמל למכור רותם

 שרבעלות בתחנת הכוח רותם ושינויי מבנה ברותם כפופים לאישור  העברת .8.12.1.2

מימון הקמת תחנת הכוח לצורך ניתן לשעבד את תחנת הכוח, . האנרגיה

 .ותפעולה

, רשות החשמל רשאית, נהי הרישיון אשר לא תוקתנא הפרת של במקרה .8.12.1.3

 מבלי. הרישיון את לתקן או לותגיה, לבטל, להתהאנר שרבכפוף לאישור 

שאית לבטל את הרישיון גם בכל אחד ר החשמל רשות, לעיל מהאמור לגרוע

עמידה בתנאים לקבלת רישיון במהלך תקופת -מהמקרים הבאים: )א( אי

"ר רשות החשמל; )ג( יו אוהאנרגיה  שרציות להוראות -הרישיון; )ב( אי

ליכי חדלות ה; )ד( ימים 90 למשךהשהיית פעילותה המסחרית של רותם 

משרה בעברה שיש עמה קלון  פירעון המפורטים ברישיון; )ה( הרשעת נושא

תשלום איזה -הרישיון; )ו( איאו בעברה שהייתה מונעת את קבלת 

 מהתשלומים המוטלים על רותם על פי דין.

ותקן, המ הספקאיסור לשנות את ה לרבותהוראות ומגבלות נוספות,  .8.12.1.4

ביצוע בדיקה כוללת של תחנת ו אבטחההתחייבות ליישום נהלי בטיחות ו

 .חודשים 12-הכוח לפחות אחת ל

רותם  ל כל הפרה של התנאים בהם מחויבתע לחברה ידוע לא, זה למועד נכון .8.12.1.5

 .רותם של השוטפתפגוע בפעילותה מכוח רישיון ייצור החשמל, אשר עלולה ל

 רישיון אספקה .8.12.2

 ספקה, או סחר בחשמלאייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה, פעילות  .8.12.2.1

 מחייבת רישיון לפי חוק משק החשמל. 

של רותם עם חח"י וכן רישיון הייצור שהוענק לרותם,  PPA-ה הסכם .8.12.2.2

מאפשרים לרותם לייצר חשמל ולמכור את החשמל שיוצר בהתאם להוראות 
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נפרדים  רישיונותהדין. למיטב ידיעת החברה, למתחרותיה העיקריות יש שני 

המתייחס  אספקה ורישיון, יהןרישיון ייצור המתייחס לייצור חשמל על יד -

נפרד מרישיון  אספקה רישיון לרותםאין  הדוח למועד נכוןחשמל.  למכירת

הרישיון  לתנאי"י, חחשל רותם עם  PPA-ה להסכם בהתאם, אך הייצור

 109לפעול גם במישור האספקה. , רותם רשאיתהחשמל רשות ולעמדת

לרשות החשמל , פנתה רותם 2017בנובמבר  6, ביום הטוב הסדר למען

לרישיונות שהוענקו למתחריה  בהתאםבבקשה לקבל רישיון אספקת חשמל 

, התקבלה תגובת רשות החשמל לפיה 2018בפברואר  5ביום העיקריים. 

רותם נדרשת לקבל רישיון אספקה להמשך ביצוע פעילות מכירת חשמל 

לצרכנים ורישיון זה לא ישנה את תנאי ההסכם בין רותם לבין חח"י ולא 

 כללי אתתשקול יגרע מזכויות רותם על פיו. עוד הוסיפה רשות החשמל כי 

שיוענק, לאחר שתוסדר באופן רוחבי סוגיית הסחר  שיון האספקהיר תנאי

 לגבי ודאות איןלאמור, נכון למועד הדוח,  בהתאם בחשמל במשק הישראלי.

  .שיינתן ככל ותנאיו האספקה שיוןיר קבלת עצם

החשמל, לרותם רישיונות והיתרים נוספים הנדרשים בנוסף לרישיון ייצור  .8.12.2.3

היתרים בתחום איכות הסביבה,  מעת לעת לצורך פעילותה השוטפת, כגון

 . רישיון עסק, וכדומה

 חדרה מותנה רישיון .8.12.3

חדרה מחזיקה ברישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה, 

הרישיון "בסעיף זה: ) 2016באוגוסט  29ביום  כפי שתוקןו 2012באוקטובר  17יום מ

 להלן עיקרי תנאיו: , אשר"(המותנה

של בהספק  בטכנולוגיית קוגנרציההרישיון המותנה ניתן להקמת תחנת כוח  .8.12.3.1

מגה וואט )ללא  148.5-קיטור לנייר חדרה( ו אספקתמגה וואט )בזמן  130.5

רה. תוקפו של אספקת קיטור לנייר חדרה(, בסמוך למפעלי חברת נייר חד

והוא ניתן  (2019 בספטמבר 19 ליום)עד חודשים  83 הרישיון המותנה הינו

 לעמידה ובכפוף, האנרגיה שרלהארכה על ידי רשות החשמל, באישור 

 במועד שיוענק הקבוע הייצור רישיון. הקוגנרציה תקנותב שנקבעו בתנאים

 ניתנת אשר, שנים 20 בת לתקופה יינתן, שיוענק ככל, המסחרית ההפעלה

 שר ובאישור החשמל רשות ידי על שנים 10 של נוספת לתקופה להארכה

 . האנרגיה

רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את הרישיון המותנה בכל אחד  .8.12.3.2

מהמקרים הבאים: )א( סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים 

אי קיום הוראות הדין או -)ב( אי ;שנדרש לגלותם או מסירת מידע כוזב

עמידה בתנאי הרישיון או בתנאי הכשירות לקבלתו; )ג( מינוי כונס נכסים או 

                                                      

קיבלה את הודעת רותם אודות תחילת ההפעלה המסחרית  החשמל רשותצוין כי , 2013ביולי  10במכתב מרשות החשמל מיום   109
וכי  ,ל ידי רותםשל תחנת הכוח רותם והודעה זו אינה פוטרת את רותם מקבלת רישיון אספקה קבוע, בהתאם לבקשה שהוגשה ע

רישיון האספקה, לכשיינתן, יחול על פעילות רותם ויחייב אותה בנוסף למסמכי המכרז על פיהם פועלת רותם גם במישור 
 .האספקה
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העמדת -מפרק זמני, מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; )ד( אי

תשלום אגרה כנדרש; )ה( קיום סייגים למתן רישיון לפי -ערבויות או אי

 .הוראות הדין

תנאי הרישיון  , לשנות אתשר האנרגיהרשות החשמל רשאית, באישור  .8.12.3.3

המותנה, במקרים הבאים: )א( חל שינוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון 

לעמידה בתנאים או לביצוע הפעולות והשירותים נשוא הרישיון המותנה, 

שאינו מצדיק ביטול הרישיון; )ב( שינויים במשק החשמל; )ג( להבטחת רמת 

 .השירותים שיינתנו לפי הרישיון הקבוע

מראש אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור  הרישיון המותנה .8.12.3.4

 .האנרגיה שרשל 

איסור על מכירה, השכרה או שעבוד של הנכסים המשמשים לביצוע  קיים .8.12.3.5

. בנוסף, שינוי, ארגון מחדש או האנרגיה שרהרישיון המותנה, ללא אישור 

 110.האנרגיה שרהעברת שליטה בחדרה טעונים אישור 

ההספק המותקן או  מיקום המתקן,כל חריגה מתוכנית המתקן, שינוי  .8.12.3.6

 שר האנרגיה.אישור רשות החשמל ומותנית בטכנולוגיית הייצור, 

כאשר יינתן רישיון הייצור הקבוע, מתקן הייצור לא יורשה להזרים אנרגיה  .8.12.3.7

 אישור של ראש ההנדסה ברשותעד למגה וואט  120לרשת בהספק העולה על 

, קיימת מגבלת הזרמת אנרגיה 2016 נובמברמפי סקר החיבור על . החשמל

קו נוסף  – מגה וואט עד להקמת קו הולכה "קיסריה תנובות" 120לרשת מעל 

 . ק"מ 26בקוי המסירה באורך 

מגה וואט  130.5-מוגבל לפי הרישיון בכייצור החשמל של מתקן האנרגיה  .8.12.3.8

)ללא אספקת קיטור  מגה וואט 148.5-)בזמן אספקת קיטור לנייר חדרה( ו

 בכל מקרה לנייר חדרה(. בניכוי צריכת החשמל של נייר חדרה, מתקן הייצור

. למידע בנוגע לתלות בנייר מגה וואט 100-לא צפוי להזרים לרשת מעבר ל

 לעיל. 8.5.2.1חדרה הנובעת, בין היתר, מהמגבלה האמורה ראו סעיף 

הולכה בהספק כולל לשמירת מקום במערכת ה יםחיבור מחייב יסקר לחדרה .8.12.3.9

מגה וואט  120חדרה )אחד בעבור מגה וואט עבור תחנת הכוח  148.5של 

הינו עד לפקיעת  ים. תוקף הסקרמגה וואט( 28.5ואחד בעבור תוספת של 

ו אושר החיבור יתוקף הרישיון המותנה בהתאם לאמות המידה. סקר

)ביחס  2016 ובנובמבר מגה וואט( 120)ביחס להספק של  2013בדצמבר 

 מגה וואט(.  28.5להספק הנוסף של 

הרישיון המותנה מחיל על חדרה התחייבויות נוספות, וביניהן, העמדת  .8.12.3.10

ערבות כדין, העמדת הון עצמי, עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה 

כנית לניהול והפיזית של המתקן, עמידה בדרישות ביטוחיות והכנת ת

 . סיכונים

                                                      

 .החשמל משק לחוק 13 'מס תיקון במסגרת החשמל לרשות עברה נוספות ופעולות שליטה העברת לאשר הסמכות  110
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 תעריפי חדרה  אישור .8.12.4

קיבלה חדרה אישור תעריפי לתחנת הכוח חדרה, האישור , 2017בפברואר  22 ביום

התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחנת הכוח חדרה בגין מכירת חשמל למנהל 

המערכת )בהתאם להחלטות רשות החשמל הרלוונטיות( וכן את המועדים והכמויות בהם 

 הקוגנרציהלתקנות  בהתאם בעל הרישיון יהיה רשאי למכור חשמל למנהל המערכת

. תוקף האישור התעריפי הינו מיום כניסת הרישיון לעיל( 8.2.4 )למידע נוסף ראו סעיף

  .שנה מאותו יום 18הקבוע ועד 

 24.1-ל 21.4שנקבע יהיה בטווח שבין  התעריף הדוח, פרסום במועד לפרמטרים בהתאם

 האנרגיה לכמות בהתאם יהיה בפועל השנתישעה, כאשר התעריף  וואט לקילו אגורות

 24.1 -שעה ג'יגה וואט  90: )א( עד להלן כמפורט והגבע הפסגה בשעות לרשת שנמכרה

 אגורות לקילו וואט 21.4-24.1 –שעה ג'יגה וואט  90-230; )ב( שעה אגורות לקילו וואט

התעריפים האמורים  .שעה אגורות לקילו וואט 21.4 –שעה ג'יגה וואט  230; )ג( מעל שעה

 ,נוספים לפרטים. התעריפיבהתאם לתנאים האמורים באישור  להשתנותיל עשויים לע

 לעיל. 8.2.4 סעיףראו 

 מרכז האנרגיה -הייצור  רישיון .8.12.5

בסעיף זה: ) 2015בדצמבר  31יום מלחדרה רישיון לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה 

, כי רישיון הייצור הקיים וכן יתר הרישיונות המפורטים צויןי"(. רישיון הייצור הקיים"

הכוח  תחנתלהלן, יבוטלו במועד ההפעלה המסחרית של  8.12.7-ו 8.12.6 בסעיפים

 :הקיים הייצור רישיון של תנאיו עיקרי להלן 111.חדרה

 27)עד ליום  האנרגיה שרשנים מיום אישור  17.5-ניתן לתקופה בת כ הרישיון .8.12.5.1

מגה וואט. המתקן  17.9רך ייצור חשמל בהספק מותקן של ( לצו2033באפריל 

 .חלופיכדלק  ישמשו ומזוטהקיים יופעל על ידי גז טבעי וסולר 

 רישיון הייצור הקיים במקרים החשמל רשאית לבטל או להתלות את רשות .8.12.5.2

הבאים: )א( סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים שנדרש לגלותם 

ורשות החשמל; )ג(  שר האנרגיהקיום החלטות -או מסירת מידע כוזב; )ב( אי

מינוי כונס נכסים או מפרק זמני, מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; 

מתן רישיון תשלום אגרה; )ה( קיום סייגים ל-העמדת ערבויות או אי-)ד( אי

 .לפי הוראות הדין

, לשנות את תנאי רישיון הייצור שר האנרגיהרשות החשמל רשאית, באישור  .8.12.5.3

הקיים, במקרים הבאים: )א( חל שינוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון 

, שאינו על פי הרישיוןלעמידה בתנאים או לביצוע הפעולות והשירותים 

)ג( הבטחת תחרות במשק ; )ב( שינויים במשק החשמל; ומצדיק ביטול

החשמל; )ד( הבטחת רמת השירותים שיינתנו לפי רישיון הייצור הקיים; )ה( 

 .שינויים במתקן או בטכנולוגיה נשוא רישיון הייצור הקיים

                                                      

 .2016בפברואר  14מיום  483רשות החשמל מישיבה ( של 1030)3בהתאם להחלטה מספר   111
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רישיון הייצור הקיים אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור  .8.12.5.4

השכרה או שעבוד . כמו כן, קיים איסור על מכירה, שר האנרגיהמראש של 

שר של הנכסים המשמשים לביצוע רישיון הייצור הקיים, ללא אישור 

 האנרגיה.

, שר האנרגיהשינוי, ארגון מחדש או העברת שליטה בחדרה טעונים אישור  .8.12.5.5

ובנוסף, קיים איסור להעביר או לשעבד אמצעי שליטה בחדרה, באופן 

שר לא אישור שההעברה או מימוש השעבוד כאמור יהוו שינוי בחדרה, ל

 האנרגיה.

רישיון הייצור הקיים מחיל על חדרה הוראות נוספות, וביניהן, העמדת  .8.12.5.6

ערבות כדין, עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה הפיזית של המתקן 

 .על פי הרישיוןהמשמשים לפעילות ביטוח המתקנים והנכסים ו

 האנרגיה למרכז נוסף ייצור רישיון .8.12.6

. רישיון 2015בדצמבר  31יום מחשמל בטכנולוגיית קוגנרציה,  לחדרה רישיון נוסף לייצור

(, לצורך ייצור חשמל בהספק 2031בדצמבר  28שנים )עד ליום  16-זה ניתן לתקופה בת כ

 הקיים הייצור רישיון של לאלה זהים זה רישיון של תנאיו עיקריוואט.  מגה 7מותקן של 

 הייצור לרישיון הרלוונטית הטורבינה, דוח(. נכון למועד הלעיל 8.12.5כהגדרתו בסעיף )

 .שמישה אינה הנוסף

 מרכז האנרגיה אספקה רישיון .8.12.7

בסעיף ) 2015בדצמבר  31יום באמצעות מרכז האנרגיה מלחדרה רישיון לאספקת חשמל 

 :להלן תנאיו העיקרייםש ,"(רישיון האספקה"זה: 

שר אישור מתן שנים מיום  18.5-רישיון האספקה ניתן לתקופה של כ .8.12.7.1

( או עד מועד ההפעלה המסחרית של 2033באפריל  27האנרגיה )עד ליום 

המוקדם מביניהם. בהתאם לרישיון  ,ייצור רישיון וקבלתתחנת הכוח חדרה 

 להספק עדמרכז האנרגיה  באמצעותחשמל  האספקה רשאית חדרה למכור

 .וואט מגה 17.9 של כולל

ה במקרים החשמל רשאית לבטל או להתלות את רישיון האספק רשות .8.12.7.2

האספקה  שיוןיר, וכן לשנות את תנאי לעיל 8.12.5.2 בסעיף המפורטים

 .לעיל 8.12.5.3במקרים המנויים בסעיף 

של אמצעי שליטה, באופן שעבוד העברה ולל שר האנרגיהנדרש אישור  .8.12.7.3

 עניין בבעלי 5% עלהעולה  שיעורב שינוייהוו  השעבודשהעברה או מימוש 

 השליטה והעברת השליטה לשעבוד האנרגיהכמו כן נדרש אישור שר  .בחדרה

 שליטה העברת כדי העולה בחדרה העניין בעלי בזהות לשינוי או בחדרה

  .אחר רישיון בבעל השליטה באמצעי שינוי כדי או בחדרה

 שר האנרגיה.החזקת אמצעי שליטה כלשהם בבעל רישיון אחר טעונה אישור  .8.12.7.4

מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדינת ישראל באמצעות רשת חשמל ישראלית  .8.12.7.5

 שר האנרגיה.תהיה טעונה אישור 
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 של ההתקשרות בהסכמי לכלול שיש ותנאים נתונים קובע האספקה רישיון .8.12.7.6

 חדרה עללאספקת חשמל באמצעות מרכז האנרגיה.  לקוחותיה עם חדרה

 מחויבים בו נוסף יובח וכל לה שישולם החשמל מחיר את, היתר בין, לכלול

 באשר, כן כמו. התשלום ביצוע אופן ואת התשלום תנאי את, הצרכנים

 המחוברים צרכנים)עם  2015 ביולי 1 יום לאחר שנחתמו התקשרות להסכמי

 ממועד שנים מחמש יאוחר לא יציאה זכות לכלול יש(, הגבוה המתח לרשת

  .אחר נלווה תנאי קביעת או בתשלום חיוב ללא, החשמל אספקת תחילת

מחיל על חדרה הוראות נוספות, וביניהן, של מרכז האנרגיה רישיון האספקה  .8.12.7.7

העמדת ערבויות כדין, ביטוח בעל הרישיון )לרבות עובדיו וקבלניו( נגד נזק או 

חובות דיווח ו , מגבלה על מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדינת ישראלאובדן

 .לחח"י

 חומרי גלם וספקים .8.13

עלות החברה נכון למועד הדוח, מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם סולר תחנות הכוח אשר בב

  .והסולרומזוט כגיבוי. להלן פרטים אודות התקשרויות החברה עם ספקי ומוליכי הגז הטבעי 

נוכח היותה של קבוצת תמר הספק הפעיל היחיד של גז טבעי, ונוכח היותה של נתג"ז הגורם היחיד 

 . להלן 19.2.4 בסעיףאלו כמפורט  בספקים תלות לחברההמוליך את הגז הטבעי, 

זה קיימת לה  ובכלל, וחדרה רותם הכוח תחנות של והתחזוקה ההקמה בקבלניכמו כן לחברה תלות 

, להלן 8.14.2.1 בסעיף כמפורט, רותם הכוח תחנתספק הציוד וקבלן התחזוקה של במיצובישי,  תלות

, חדרההמשמשים )בהתאמה( כקבלני ההקמה והתחזוקה של תחנת הכוח  GE-וב IDOM-ב ותלות

 ראו ,. לפרטים אודות התלות בספקים כגורם סיכוןלהלן 8.14.2.3-ו 8.14.1בסעיפים  כמפורט

  להלן. 19.3.3-ו 19.2.4סעיפים 

 תמר - לרותם טבעי גז אספקת הסכם .8.13.1

לאספקת גז טבעי לתחנת קבוצת תמר בהסכם עם  רותםהתקשרה  ,2012נובמבר חודש ב

את הכמות החוזית היומית  להקטין האפשרות לרותם"(. תמר הסכם)" רותםח והכ

שהיקף הצריכה המינימלית  כך, 2022 – 2020 השנים ביןמסוים )כקבוע בהסכם(  לשיעור

ברותם בשלוש השנים שקדמו להודעה על  הממוצעת הגז מצריכת 50%מתמר תהווה 

מול קבוצת תמר בקשר עם  והמחלוקתהסכם תמר  אודות לפרטיםמימוש האופציה. 

 לדוחות (ז)25 ביאורראו  ,על ידי תמר בוררותההסכם והגשת בקשה לפתיחה בהליך 

 לן.לה 19.3.8-ו 8.16.2 סעיפים וכןהכספיים, 

את הטיפול  ותהמסדיר ,שעת חירוםתקנות משק הגז  פורסמו ,2017 אפריל בחודש

 באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי.

 בין יחסי באופן תתבצע ההקצאה, טבעי בגז מחסור של במקרה התקנות פי על, ככלל

, הממוצעת לצריכתם בהתאם חשמל יצרני שאינם צרכנים לבין חשמל יצרני צרכנים

 מחסור של מיוחדים במצבים כי יצוין .חלוקה לצרכני המשוריינות גז כמויות ניכוי לאחרו

שר מיכות את מס התקנות, החשמל משק של הסדירה בפעילות נרחב באופן הפוגע

 רשות מנהל עם התייעצות לאחר, בתקנות הקבועה ההקצאהלהורות על חריגה מ האנרגיה

כמהלך משלים להתקנת התקנות האמורות, בחודש יוני  .החשמל רשות ומנהל הטבעי הגז
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 תוכניתלמימוש  בדלקיםלהסדרת השימוש החלטה ביחס רשות החשמל  פרסמה 2017

(. לעיל 7.6 סעיף ראו ,125 מידה אמתהעמסה כלכלית במשק החשמל )למידע נוסף אודות 

  .להלן 19.2.2סעיף  ראותקינה  דלקיםלמידע נוסף אודות כשל זמני או מתמשך באספקת 

  לרותם טבעי גז הולכת הסכם .8.13.2

גז טבעי מספק הגז לתחנת הכוח רותם מתבצעת באמצעות מערכת הולכת הגז  הולכת

, חברה בבעלות ממשלתית המחזיקה ברישיון להעברת גז נתג"זידי  הטבעי שנבנתה על

 וה. בלחץ גב

, התקשרה רותם בהסכם להולכת גז עם חברת נתג"ז )כפי שתוקן ביום 2010ביולי  13ביום 

, או עד לביטולו המוקדם 2029ביולי  31(. תקופת ההסכם הינה עד ליום 2011באפריל  4

שנים נוספות בהודעה מראש, בתנאים  5כמפורט בהסכם, והוא כולל אופציה להארכה של 

עבור שירותי ההולכה, בהם תתקשר נתג"ז באותה עת. סטנדרטיים בהסכמי הולכת גז 

ידי רשות הגז הטבעי, הכולל  נתג"ז גובה מצרכני גז )ובכלל זה מרותם( תעריף שנקבע על

 (. הולכת גז בפועלדמי ההולכה )המשולם עבור  ורכיב)רכיב קבוע( רכיב קיבולת 

 בועל נתג"ז מהמועד על פי ההסכם, הסיכון ביחס לאובדן או נזק ביחס לגז הטבעי מוטל 

 אירוע לכל אחראית אינה"ז נתג. רותם לרשות העמדתו למועד ועד לה נמסר הגז

בהתאם להסכם,  .ידיה על מסירתו אחרי או קבלתו לפני, הטבעי לגז בקשר, המתרחש

לקבל את החלק היחסי  ההולכה, רותם תהא זכאית במקרה של מחסור בקיבולת מערכת

יה, מתוך ההספק המצטבר שהוזמן על ידי צרכני גז. של ההספק כפי שהוזמן על יד

במסגרת ההסכם, רותם התחייבה לשפות את נתג"ז ככל שייגרמו על ידי רותם נזקים 

 שונים כמפורט בהסכם.

ההסכם קובע מספר מקרים בהם נתג"ז רשאית להפסיק את שירותי ההולכה, וביניהם אי 

פגעים בלתי סבירים שנגרמים תשלום, הפרות שלא תוקנו בתוך פרק זמן שנקבע ומ

כתוצאה ממתקני הגז של רותם. לנתג"ז זכות ביטול במקרה של אי העמדת בטחונות 

להוראות ההסכם למשך פרקי כנדרש במועד שנקבע לכך, ושל אי העמדת גז טבעי בהתאם 

לבטל את ההסכם במקרה של אי העמדת שירותי ההולכה על  זמן שנקבעו. רותם רשאית

ורט בהסכם. כמו כן, ההסכם מעניק זכות ביטול לצדדים במקרה של ידי נתג"ז כמפ

 אירועי חדלות פירעון שונים.

רותם נדרשת להעמיד ערבות לטובת נתג"ז או לבחור בחלופת פיקדון,  ההסכם במסגרת

העלות השנתית של  .ח"ש מיליון 2-כ של בסך פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ובמסגרת זו

 .מיליון ש"ח 24-, הסתכמה לסך של כ8201בשנת לרותם הולכת הגז הסכם 

 חח"י –הסכם זמני למכירת כמויות גז רותם  .8.13.3

בהסכם מחייב למכירת כמויות גז. מכירת  ח"י, התקשרה רותם, עם ח2018בחודש מאי 

 .2018נובמבר  -ברותם, בחודשים ספטמבר השיפוץ הגז התבצעה במהלך תקופת 

 תמר - לחדרה טבעי גז אספקת הסכם .8.13.4

עם קבוצת תמר לאספקת גז טבעי. במסגרת רכישת  2012 משנת הסכם חדרהלנייר 

  .זה הסכם לחדרה הומחה 2015 בשנת ,מניותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח
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)אפריל  תמר ממאגר האספקה התחלת מיום שנה 15הסכם אספקת הגז יסתיים לאחר 

 .מביניהם המוקדם, הכוללת החוזית הכמות צריכת בסוף או( 2013

או עד לצריכת מלוא הכמות לשני הצדדים אופציה להאריך את ההסכם בשנתיים 

טרם נצרכה על ידי חדרה להסכם  14-החוזית, המוקדם מביניהם, במקרה שבתום השנה ה

 לממוצע צמודו נקוב בדולר הגז מחיר .מהכמות החוזית 91.5%-כמות גז השווה ל

. מינימלי מחיר כולל והוא ,החשמל רשותדי י על המפורסם הייצור רכיב של המשוקלל

(, ובהתאם קיימת התחייבות Tier Aבהתאם להסכם, חדרה מוגדרת כלקוח "רמה א'" )

של  Take or Pay התחייבותשל תמר לאספקת מלוא הכמויות הכלולות בהסכם וכן מנגד 

ניתנה האופציה להקטין את  חדרהלגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי. לחדרה 

כך שהיקף הצריכה המינימלית )כקבוע בהסכם(  מסויםלשיעור הכמות היומית החוזית 

בשלוש השנים במרכז האנרגיה ובחדרה מצריכת הגז הממוצעת  50%מתמר תהווה 

אם תופחת  שקדמו להודעה על מימוש אופציה זו, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם.

ת יופחתו בהתאם. האופציה הכמות החוזית היומית, הכמות השנתית והכמות הכולל

ניתנת למימוש בתקופה המתחילה בשנה החמישית לאחר תחילת האספקה ממאגר תמר 

)המאוחר מביניהם(, ועד סוף השנה השביעית לאחר תחילת האספקה  2018או בינואר 

כי כמות הגז  קובעים ההסכם תנאי(. מביניהם)המאוחר  2020או עד סוף שנת  כאמור

 נדרשת החברהת תחנת הכוח חדרה. עד להקמת תחנת הכוח הנרכשת תגדל עם הקמ

יצוין, כי חדרה התקשרה בהסכם להגדיל את צריכת הגז בהתאם להוראות ההסכם. 

בפרק הרביעי )פרטים  22למכירת עודפי הגז הנרכשים על ידיה לבז"ן )כמפורט בתקנה 

 ת הגז כאמור.הסכימו החברה ובז"ן על סיום מכיר 2018נוספים((, כאשר בחודש אפריל 

בהסכם למכירת כמויות גז עודפות  ח"יהתקשרה חדרה עם ח ,2018בחודש אפריל 

 31 ליום ועד 2018 במאי 1 שמיום לתקופה, שסופקו על פי ההסכם עם שותפי תמר

ם זכות ביטול מוקדמת לשני הצדדים, בתנאים המפורטים בהסכם. ע 2018 באוקטובר

"י בהסכם למכירת כמויות גז עודפות התקשרה חדרה עם חח 2018בחודש דצמבר 

ועד למוקדם  2019לינואר  1שסופקו לה על פי ההסכם עם שותפי תמר, לתקופה שמיום 

. ההסכם כולל זכות ביטול 2019באוקטובר  1מבין ההפעלה המסחרית בחדרה או יום 

 מוקדמת לשני הצדדים, בתנאים המפורטים בהסכם. 

 .קשוריםודפי גז עם צדדים שלישיים בלתי לחדרה הסכמי מסגרת נוספים למכירת ע

'יאן המתוארת אנרג'יאן ונוכח עסקת אנרגצופה כי עם תחילת הזרמת הגז על ידי  החברה

להלן, כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר תקטן באופן משמעותי.  8.13.7בסעיף 

  .'יאןאנרג ידי על המאגרים הקמת הושלמה טרםכי  יצוין

 -ת בסך כולל של כות בנקאייותמר ערבו קבוצתלטובת  חדרההסכם העמידה הבמסגרת 

 אשר, כי ערבויות אלו, צוין. יזהתחת הסכם  חדרהבקשר עם התחייבות  ,מיליון ש"ח 23

ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי  על הוחלפו, פיתוח אסיההוצאו במקור על ידי 

 חדרה. 

  לחדרה נוסף גז אספקת הסכם .8.13.5

התקשרה חדרה בהסכם נוסף לאספקת גז עם קבוצת תמר.  ,2016בספטמבר  6ביום 

או עד תום  של חדרה שנים מיום תחילת ההפעלה המסחרית 15עד  תוקפו של ההסכם
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צריכת הכמות החוזית, המוקדם מביניהם. לשני הצדדים אופציה להאריך את ההסכם, 

מהכמות  93%-גז השווה ל שנים טרם נצרכה על ידי חדרה כמות 14במקרה שבתום 

 .שנים או עד לצריכת הכמות החוזית 3החוזית. הארכה כאמור תהיה לתקופה של 

המפורסם על ידי רשות הייצור  צמוד לממוצע המשוקלל של רכיבנקוב בדולר ומחיר הגז 

  , והוא כולל מחיר מינימלי.החשמל

ר קבוצת תמר לא תהיה , כלומInterruptibleאספקת הגז, בהתאם להסכם, תהיה על בסיס 

. יחד עם זאת, קבוצת תמר רשאית אחראית לכשלים באספקת כמות הגז המבוקשת

-Nonלהחליט במהלך ההתקשרות, על פי שיקול דעתה, שהאספקה תהיה על בסיס 

interruptible  שהשינוי)ובלבד  חדרה ידיותחייב אותה לאספקת הכמויות המבוקשות על 

"(. במקרה של האספקה מנגנון שינויזה: " בסעיף) 2019 בינואר 1 יום לאחר יתבצע

 Take orכפופה להתחייבות  החלטה כאמור וממועד שינוי מנגנון האספקה, חדרה תהיה

Pay  ,לגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. כמו כן

לחדרה האופציה לסיים את ההתקשרות בהסכם הגז האמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ד שנים לאחר מוע 3חודשים אשר תחל  36בת  תקופה למשך תקפה תהיהאופציה זו 

 העמידה ההסכם במסגרת (.2016 דצמבר) ותנין כרישהעברת הזכויות של המאגרים 

  "ח.ש ליוןימ 3-כ של כולל בסך בנקאיות ערבויות תמר קבוצת לטובת חדרה

  הולכת גז לחדרה הסכם .8.13.6

. 2007 ביולי 11 מיוםהאנרגיה  למרכז"ז להולכת גז טבעי נתגחדרה הסכם עם  לנייר

לחדרה  הומחה, 2015רכישת מניותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח בשנת  במסגרת

 הסכם זה. 

של הסכם הולכת הגז של חדרה דומים במהותם לתנאיו של הסכם הולכת הגז של  תנאיו

 לחדרה. להערכת החברה, עלות הסכם הולכת הגז לעיל 8.13.2רותם כמפורט בסעיף 

  ש"ח בשנה. מיליון 8.5-כתסתכם ל

כאמור כוללת מידע צופה  בדבר העלות השנתית של הסכם הולכת הגז הערכת החברה

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכת החדרה בדבר כמויות הגז 

שתירכשנה על ידי חדרה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

מהותית מכפי שנצפה מסיבות שונות, ובכלל זה שינוי בזמינות התחנה בפועל ופגיעה 

 באספקת הגז לתחנה.

הולכת אשר מאפשר , למרכז האנרגיהלהסכם ההולכה תיקון  נחתם ,2015בחודש דצמבר 

( PRMS), באמצעות הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה חדרה )החדשה(הגז לתחנת הכוח 

, וכולל תנאים מסחריים נוספים. התיקון האריך את תקופת בסמוך לתחנת חדרה חדשה

מתאריך ההפעלה המסחרית של תחנת שנים  16( 1עד המוקדם מבין: ) החוזה כך שיימשך

( סיום 3(; או )2034באוגוסט  1)נכון למועד הדוח,  "זנתג רישיון פקיעתPRMS( ;2 )-ה

 5ת תקופת ההסכם בעד אופציה להארכ ההסכם בהתאם לתנאיו. כמו כן, לחדרה קיימת

בחודש מאי  החדשה PRMS-ה תחנתנתג"ז הקימה וחיברה את , התיקון פי על. שנים

מהתחייבויותיה על פי הסכם  . כמו כן, הפסקת השירותים לא תשחרר את חדרה2018

ההסכם  במסגרת. ההולכה, לרבות התחייבויות רלוונטיות ביחס לתשלום כמפורט בתיקון
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 כמו. חייבויותיהבקשר להתצמוד מדד ש"ח  פיאל 295ערבות בנקאית בסך  הוציאה חדרה

  ."ח צמוד מדדש מיליון 3.9-כהעמידה ערבות חברה בסך  החברהכן, 

  טבעיגז  ה שלאספקרכישה ולעסקת אנרג'יאן  .8.13.7

, התקשרו רותם 2017בדצמבר  6, ביום 2017באוגוסט  8בהמשך למזכר ההבנות מיום 

בעלת החזקות בשדות הגז הטבעי "כריש" ו"תנין", , עם אנרג'יאןוחדרה, כי"ל ובז"ן, 

. ההסכמים ביחס לכל אחת "('יאןאנרג עסקת)" בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן

ובכלל  ובלתי תלויים בהסכמים של יתר החברות, הינם נפרדים ועצמאייםהנ"ל  מהחברות

חברות הלא ישפיע על יתר הסכמי  הנ"ל, חברותהזה הפרה או סיום של איזה מהסכמי 

 .הנ"ל

וש, אותה צפויות החברות הבנות לרכ הטבעי, כמות הגז בהסכמיםפי התנאים שנקבעו  על

)בסעיף  האספקה תקופת כל בגיןחדרה  עבור BCM 3.7-וכ רותם עבור BCM 5.3-הינה כ

במסגרתו " Take or Pay" מנגנון כולל, בין היתר, ההסכם"(. הכמות החוזית הכוללתזה: "

לשלם עבור כמות מינימלית של גז טבעי, אף אם לא עשו  חברות רותם וחדרה,תתחייבנה 

 .בו שימוש

הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז  בהסכמים נכללו בנוסף,

טבעי, לרבות לעניין תחזוקה, איכות הגז, הגבלת אחריות, בטחונות הקונה והמוכר, 

 .המחאות ושעבודים, יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול

השלמת עסקת אנרג'יאן הותנתה בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמפורט בסעיף 

וח עסקת אנרג'יאן, ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של לד 3.7

וקבלת אישורים מאת הממונה, וקונסורציום  2018בינואר  14החברה, אשר התקבל ביום 

, )בהתאמה(, נחתם 2018במאי  31-ו 2018במאי  30בימים  .של רותם ושל חדרה מניםמהמ

התיקונים להסכמי מימון של חדרה )יחדיו: "תיקון להסכם המימון של רותם ולהסכם ה

"(. במסגרת התיקונים להסכמי המימון בוצעו, בין היתר, התאמות המתייחסות המימון

להסכמי הגז של רותם וחדרה )לפי העניין( ובכלל כך תוקנו הוראות הנוגעות לזכויות 

ים מסוימות של רותם או חדרה )לפי העניין( הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמ

המממנים וכן זכויות מסוימות שהגורמים המממנים רשאים לחייב את רותם או חדרה 

התיקון להסכם המימון של  במסגרת, כן כמו (.Reserved discretion)לפי העניין( להפעילן )

 אשר, Reserved discretion נספח עלפרק זמן מסוים  בתוךחדרה, נקבע כי הצדדים יחתמו 

המממנים של רותם ושל חדרה  אישור. והצדדים פועלים לחתימתו נחתם טרם זה למועד

 טרם זה למועד אשר'יאן, אנרגמותנה בחתימה על הסכם ישיר בין נציג המממנים לבין 

 .נחתם

התקיים התנאי הודיעה החברה כי עם חתימת התיקונים להסכמי המימון כאמור, 

אישור קונסורציום  'אן שעניינו קבלתמאנרגיגז טבעי  לרכישתהמתלה בהסכמים 

המממנים בהסכמי הגז של כל אחת מרותם וחדרה, המהווה אחד התנאים המתלים 

 .לדוח 10.1 סעיף ראו נוספיםלהתקיימותם. לפרטים 

, הסכימו הצדדים להסכמים לרכישת גז טבעי מאנרגי'אן כי התקיים 2018ביוני  15ביום 

 .התחרותהתנאי המתלה הנוגע לאישור רשות 
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, הודיעה אנרג'יאן לחדרה ולרותם על התקיימות התנאי המתלה 2018בנובמבר  27ביום 

כפי שנקבע בהסכמים ביחס לסגירה הפיננסית של אנרג'יאן, ולפיכך התקיימו כלל 

 התנאים המתלים להסכמים.

 2021.112הפעלה מסחרית של מאגר כריש צפוי להיות בשנת  ,'יאןאנרג פרסומי פי על

החוזית  תאו עד להשלמת אספקת הכמו שנים 15שך ההסכמים יעמדו בתוקפם למ

ן השניים , המוקדם מבי)רותם וחדרה( הכוללת מאנרג'יאן לכל אחת מהחברות הבנות

כאשר מועד התחלת ההסכם יהיה לא יאוחר  "(,הראשונה ההסכם תקופת)בסעיף זה: "

 .("של כריש המסחרית ההפעלה מועד"חודשים ממועד הזרמת הגז של אנרג'יאן ) 12-מ

ת של שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרי 14לפי כל אחד מההסכמים, במידה וכעבור 

 ,מהכמות החוזית הכוללת 90% -החברה המתקשרת לא לקחה כמות השווה ל כריש,

אשר תחל  ,בכפוף להודעה מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת

השלמת צריכת  (1)ועד למוקדם מבין: , של כריש שנה ממועד ההפעלה המסחרית 15בתום 

 תקופת ההסכם הראשונה. שנים נוספות מתום  3למשך  (2)הכמות החוזית הכוללת; או 

נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא את ההסכם  יםללום כמיהסכה, כי יצוין

 ת ההסכם הראשונה )או תקופת ההסכם הנוספת(,תום תקופללסיומו קודם  הרלוונטי

 . ת ועודבבטחונות במקרים של אי אספקה ממושכת, פגיעה לרבו

מבוסס על נוסחה שהוסכמה, צמוד לרכיב ו בדולר נקובלתמורה, מחיר הגז הטבעי  באשר

 0.8-, עשוי להגיע לכההסכמים שלההיקף הכספי  .יייצור החשמל וכולל מחיר מינימאל

עבור חדרה )בהנחה של צריכת הכמות  דולר מיליארד 0.5-וכרותם  עבורדולר  מיליארד

המקסימלית על פי ההסכמים, ובהתאם לנוסחת מחיר הגז למועד דוח זה(, והוא תלוי 

 ובהיקף צריכת הגז.  בעיקר ברכיב ייצור החשמל

חדרה התקשרה עם צד ג' בלתי קשור בהסכם למכירת כמויות גז עודפות יצוין כי 

 שיסופקו לה מכוח עסקת אנרג'יאן.

נוספים על עסקת אנרג'יאן ותנאיה, לרבות על נוסחת התמורה, ראו דוח מיידי  לפרטים

 2מתקן של החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, מיום 

 עסקת דוח(, המובא על דרך ההפניה )"2018-01-000841)אסמכתא מס':  2018בינואר 

  113"(.'יאןאנרג

 גז עודפי למכירתהסכם  .8.13.8

, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות חדרה עם צד שלישי 2018פברואר ב 26ביום 

 הילהתחייבויות'יאן בהתאם מאנרגחדרה  שתרכושלמכירת עודפי הגז  בהסכםבלתי תלוי 

חתמה על  חדרה. שייווצרו וככל אם(, לעיל 8.13.7בסעיף  כאמור'יאן )אנרגבעסקת 

 .2018 למרץ 28ההסכם ביום 

  

                                                      

 .6, עמוד bannerless1.pdf-https://www.energean.com/media/2508/368894aclראו בכתובת:   112
מיליארד דולר עם ארבעה תנאים מתלים  1.275מימון פיננסי בהיקף של עד הודיעה אנרג'יאן על חתימת הסכם  2018בחודש מרץ   113

( FIDלמימון פיתוח פרויקט כריש, על הצלחת הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בלונדון ועל החלטת השקעה סופית )
press-fid-energean-content/uploads/2018/07/2018-https://homelandguards.org/wp-על פרויקט גז כריש ותנין, ראו בכתובת: 

release.pdf .)הודעות לעיתונות( 

https://www.energean.com/media/2508/368894acl-bannerless1.pdf
https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
https://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press-release.pdf
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 מהותיים בתחום הפעילותהסכמים  .8.14

 .בתחום הפעילות החברה של המהותיים הסכמיםלהלן יובאו 

 הסכם להקמת תחנת הכוח חדרה .8.14.1

להקמת תחנת הכוח  IDOMחברת  עם, בהסכםחדרה  התקשרה ,2016בחודש ינואר 

 שינוי הוראות במסגרתמספר פעמים חדרה, תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה )כפי שתוקן 

למועד הדוח  נכון בגינו 114המוערכת ההוצאה אשר( להלןבסעיף זה  ורהאמ עדכוןכולל 

  מיליון ש"ח. 636-כעומדת על 

 התשלום עבור ההקמה מבוסס על התקדמות הבנייה ומתבצע בהתאם לאבני דרך שנקבעו

עמידה בתנאים -במקרה של עיכוב או של אי חדרההתחייבה לפצות את  IDOM. בהסכם

, וכן העמידה ערבויות חברת אם וערבויות בקשר לביצועי התחנה שנקבעו בהסכם

 .בנקאיות כדי להבטיח את התחייבויותיה בקשר להסכם

להבטיח את  כדי IDOM לטובתדולרית ערבות חברה  החברה העמידהכמו כן, 

 10.5 של לסכום מוגבלת הערבות הדוח למועד נכון 115התחייבויות חדרה בקשר להסכם.

)ובמקרה  להלן 10.2בסעיף  המתואר חדרה הלוואת, ובלבד שלא בוטל הסכם דולר מיליון

 (.דולר מיליון 30-כאמור תוגבל הערבות ל

עבור תחנת הכוח  אום הטכנייהסכם הת על חדרה וחח"יחתמו  ,2017באוגוסט  27ביום 

לקבוע מסגרת מחייבת בין תחנת הכוח ומנהל המערכת, הכוללת את נועד ש, בחדרה

קשרות, לוחות הזמנים, אחריות הצדדים והפעילויות הנדרשות לחיבור תיאום ההת

זה נדחתה הסכם התחנה לרשת החשמל עד לשלב ההפעלה המסחרית. יצוין כי חתימת 

 .(2017יולי  - עקב עיצומים שנקטו עובדי חח"י )בחודשים יוניבמספר חודשים 

מציינת כי שביתת חח"י מכתב לחדרה בו היא  IDOM, נשלח על ידי 2017ביוני  19ביום 

יימשך. מהווה אירוע כוח עליון על פי הסכם ההקמה, וכי אין ביכולתה להעריך כמה זמן 

השפיע על ביצוע ההתחייבויות שלה על פי ההסכם  כי המצב האמור IDOMבנוסף, ציינה 

נוקטת בכל המאמצים הסבירים על מנת  IDOMרכיבים מסוימים וכי  לאספקת יחסב

 בחודשעה )ככל שתהיה( על עבודות ההקמה. לעמוד בהתחייבויותיה ולמזער השפ להמשיך

 לפיה"( להסכם התוספת: "זה בסעיף) ההקמה להסכם תוספת נחתמה, 2018 נובמבר

 21.5-כ של תשלומים בשני, נוספים ח"ש מיליון 43-בכ חדרה לשלם שעשויה הסכום עודכן

 עד חדרה הכוח תחנת הקמת בסיום הותנה השני התשלום כאשר, אחד כל ח"ש מיליון

 בסיום איחור, להסכם לתוספת בהתאם (.התקיים שלא תנאי) 2019 בפברואר 16 ליום

 במסגרת, כן כמו. בהסכם שנקבע המנגנון לפי ל"הנ התשלום את מקטין העבודות

. 2018 אוקטוברל עד עבר טענות ויתור על, היתר בין, הצדדים הסכימו להסכם התוספת

 נתנו אשר, המלווים לאישור להסכם התוספת הועברה, חדרה של המימון להסכם בהתאם

 באופן להשפיע כדי להסכם בתוספת אין החברה להערכת כי, יצוין. אישורם את לכך

                                                      

 הכוללת התמורה סך של כההער הינו לעיל המפורט הסכום. רותמורת ההסכם נקובה בחלקה בדולר, בחלקה בש"ח ובחלקה באי  114
 .שקל במטבע

 הוסבה הערבות לחברה. 2018הערבות הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ובחודש מרץ   115
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 מיליארד 1-בכ חדרה הכוח תחנת הקמת עלות להיקף באשר החברה הערכות על מהותי

 . ח"ש

החברה מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה  להערכת, עילל 3בסעיף  כאמור

 במהלך שחלו בעיכובים בהתחשב, וזאת 2019 שנתשל  השלישי הרבעון במהלךצפוי לחול 

 לוחות עקבשל תחנת הכוח, ובכלל זה  והפעלתה להשלמתה הנדרשות ובפעולות ההקמה

וכאמור בהתאם להסכם  הפעלה בדיקות במסגרת שהתגלה פגום רכיב להחלפת הזמנים

 אודות לפרטים בגין עיכוב בסיום ההקמה. IDOM-מ מסויםההקמה זכאית חדרה לפיצוי 

אודות גורמי סיכון הכרוכים  לפרטים .הלןל 8.18 סעיף ראו, לחדרה ביטוחי כיסוי

  .הלןל 19.3.10 סעיףבהקמה, ראו  בפרויקטים

, לרבות הערכות החברה בקשר עם היקף עלות ההקמה של תחנת הכוח של לעיל האמור

מידע צופה פני  כוללחדרה והמועד הצפוי להפעלה המסחרית של תחנת הכוח של חדרה, 

עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך אשר אין וודאות באשר להתממשותו. בפועל עלויות 

 של ועד ההפעלה המסחריתהכוח חדרה עשויות להיות גבוהות יותר, ומ תחנתהקמת 

, שלישייםשל גורמים  מפעולותתחנת הכוח עשוי להתעכב, וזאת בין היתר כתוצאה 

 פיצוי תקבל החברה כי וודאות אין, כן כמו .באלה וכיוצא נוספות עלויות, טכניות תקלות

 או רווחים אובדן בגין כגוןלה עקב העיכוב בהפעלה כאמור  ייגרמוש הנזקים מלוא בגין

 .המסחרית ההפעלה במועד עיכוב עקב ללקוחות לשלם שתידרש פיצוי

 ותפעול תחזוקה הסכמי .8.14.2

  רותם הכוח תחנת תחזוקת םהסכ .8.14.2.1

 Mitsubishiעם חברת בהסכם תחזוקה התקשרה רותם  ,2010ביוני  27ביום 

Heavy Industries Ltd.  ( שלה בנות לחברות בהמשך שהומחה)כפי

 לדוחות הכספיים.  ()ה25 ביאורראו  ,לפרטים"(. מיצובישי)"

מי שהיתה  שלערבות חברה  להעמידהתחייבות  קיימת, ההסכם במסגרת

 להבטחתמיצובישי,  לטובתבמועד חתימת ההסכם  החברה של האם חברת

 הדוח. יצוין, כי נכון למועד התחזוקה הסכם פי על רותם התחייבות מלוא

 ערבות זו טרם הועמדה. 

 .להלן 19.3.3סיכון בסעיף ראו גורם  ,בנוגע לתלות החברה במיצובישי למידע

 רותם התפעול חברת באמצעות רותם הכוחתפעול תחנת  הסכם .8.14.2.2

הוסכם כי התפעול והתחזוקה השוטפים  רותםבמסגרת הסכם בעלי המניות ב

 . ידי חברת התפעול רותם על ויבוצע רותם של תחנת הכוח

וחברת התפעול רותם על הסכם תפעול  רותם חתמו ,2010דצמבר חודש ב

שנה ממועד הפעלת תחנת  20תחנת הכוח על ידי חברת התפעול, לתקופה של 

 תחנת ותפעולממועד חתימתו  החליושם בפועל  אינוהסכם  .רותם הכוח

הסכם  בוטל, 2019בחודש ינואר . בעצמה רותם ידי על נעשה בפועל הכוח

 ,עמדה בקשר עם הסכם התפעולערבות שהו אודותהתפעול הנ"ל. לפרטים 

  הכספיים. לדוחות (3()א)24ביאור  ראו
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  חדרה הכוח תחנת תחזוקה הסכם .8.14.2.3

 General Electric, בהסכם עם 2016ביוני  27חדרה התקשרה ביום 

International, Inc.  ועםGE Global Parts and Products GMBH (יחדב: 

"GE)"  התחזוקה הסכם)" חדרהלתחזוקה ארוכת טווח של תחנת הכוח 

. בהתאם (צמוד למדדים שונים) דולר מיליון 42-כ של כוללת בעלות"( חדרה

עבודות תחזוקה ברכיבים המרכזיים של  תבצע GEלהסכם התחזוקה חדרה, 

ציוד חלק מה, הכוללים את טורבינות הגז, הגנרטורים וחדרהתחנת הכוח 

 25וקדם מבין: )א( הנלווה אליהם, החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד למ

שנה מיום ההתקשרות בהסכם תחזוקה חדרה; )ב( המועד בו כל היחידות 

( תגענה לתאריך סיום הפעילות Covered Unitsהמכוסות על פי ההסכם )

בהתאם לתנאי הסכם התחזוקה חדרה, חדרה  שלהן )כהגדרתו בהסכם(.

על תקופת ההסכם, בהתבסס  עבור עבודות התחזוקה, במהלך GE-תשלם ל

 .הנוסחה שנקבעה בהסכם

בקשר עם ביצועי  GEהסכם התחזוקה חדרה כולל התחייבויות שונות של 

עמידה -התחייבה לפצות את חדרה במקרה של אי GE. חדרהתחנת הכוח 

 GE-בהתחייבויות כאמור, ואילו חדרה התחייבה לשלם סכומי בונוס ל

מעבודות הנובעים  חדרהבמקרה של ביצועים משופרים של תחנת הכוח 

והכל עד לסכום מקסימלי שאינו מהותי )ביחס להיקף הכולל של  ,התחזוקה

 אודותההסכם( ביחס לכל תקופת בדיקה כפי שנקבע בהסכם. לפרטים 

 )ה(25ביאור  ראו, חדרה חזוקהערבות שהועמדה בקשר עם הסכם הת

  הכספיים. לדוחות

 חדרה הכוח תחנת תפעול הסכם .8.14.2.4

 לתפעול חברת התפעול חדרה עםהתקשרה חדרה בהסכם , 2016 ביולי 4 ביום

שנים ממועד  20, לתקופה של חדרה הכוח תחנת של שוטפים ותחזוקה

צמוד למדדים )ש"ח  מיליון 27.4-כבעלות שנתית של  המסחרית ההפעלה

ההתקשרות חברת התפעול חדרה התחייבה להעניק  גרת. במס(שונים

מפורט בהסכם וכן להיות לתחנת הכוח חדרה בשלב ההקמה כ שירותים

לאחר הפעלתה  חדרה של תחנת הכוח פיםאחראית לתפעול והתחזוקה השוט

התפעול חדרה  חברת. שאושר השנתי לתקציב בהתאם והכלהמסחרית, 

 התחייבה וכן שנקבעו לסטנדרטים בהתאם השירותים את לבצעהתחייבה 

. אחריותה חדרה הכוח תחנת פעילות הפסקת של זמינות מינימאלי לשיעור

מיליון  20.5על פי ההסכם מוגבלת לסכום שנתי של חדרה של חברת התפעול 

 ש"ח.

 אתלשירותים שיסופקו על פי ההסכם, חדרה התחייבה לשלם  בתמורה

שאושר,  לתקציב בהתאם, ההקמה בתקופתבגין השירותים  שנצברו העלויות

ומים בתשל בתקציב שנקבע השנתי הסכום אתולאחר תקופת ההקמה לשלם 

 לדאוגעל עצמה מספר התחייבויות, ובכלל זה  נטלהכן, חדרה  כמוחודשיים. 
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הנדרשים לתחנת הכוח, להמציא  ודלקיםגז  אספקתלהתקשרות בהסכמי 

את המסמכים והמידע הנדרשים לה וכן לספק מלאי  חדרה לחברת התפעול

, הצדדים רשאים לסיים להסכם בהתאם .הצדדים בין שיוסכם כפיראשוני 

ההתקשרות בכפוף להודעה מראש במספר מקרים וביניהם אי תשלום,  את

. כמו כן, לחדרה זכות לסיים את ההסכם פירעון וחדלותהפרה מהותית 

 עמידה ואימהתקציב השנתי  חריגות כגוןבמקרים נוספים שנקבעו, 

 לתקופותמקסימלי של הפסקת פעילות התחנה בהתאם  לשיעור בהתחייבות

 שנקבעו.

 והסכמי הזרמת ההון ושעבוד הלוואה הסכמי .8.14.3

 .להלן 10.5-ו 10.2 בסעיפים מתוארים מכוחם והשעבודיםההלוואה  מיהסכ

 סעיפיםראו  ,של רותם והסכם הזרמת ההון של חדרה ההוןלפירוט על הסכם הזרמת 

 . בהתאמה 10.3.1.3-ו 10.3.1.2

 "י חחעם  PPA הסכמי .8.14.4

 רותם .8.14.4.1

 20עם חח"י, לתקופה בת  PPAבהסכם  רותם התקשרה ,2009בחודש נובמבר 

)קרי, עד  רותםשנה החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח 

באחת משתי הדרכים הבאות  לפעולרשאית  רותםעל פי ההסכם,  (.2033שנת 

 )או שילוב של שתיהן במגבלות מסוימות הקבועות בהסכם(:

את כושר רותם מחויבת להקצות  - ייצור ואנרגיה לחח"י כושר .8.14.4.1.1

חודשי עבור הייצור לחח"י, ובתמורה חח"י תשלם לה תשלום 

 בהתאםקבועה(, כל מגה וואט זמין )קרי, תשלומי זמינות 

 43-כ( על הדוח מועדוהעומד )נכון ל PPA-באשר נקבע  לתעריף

 בעלו 116"ח למגה וואט שעה )צמוד למדד המחירים לצרכן(,ש

מהתעריף אשר מקבלת  משמעותיתכלכלית נמוכה כדאיות 

כאמור בסעיף החברה ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים )

מייצרת  רותם הכוח שתחנת ככל, בנוסף(. להלן 8.14.4.1.2

משתנה המבוסס על עלות הדלק  חשמל, חח"י תשלם תשלום

ויעילות התחנה. תשלום זה יכסה את העלות המשתנה הנובעת 

 . החשמל יצורוי רותם הכוח תמהפעלת תחנ

רותם רשאית להקצות, באופן  - פרטיים ללקוחותחשמל  ירתמכ .8.14.4.1.2

מלא או חלקי, כושר ייצור ולמכור אנרגיה ללקוחות. במקרה 

זה, חח"י תהיה רשאית לקנות את עודפי האנרגיה המיוצרת על 

רותם בהתאם לעלות הדלק של רותם ונצילות  הכוח תחנתידי 

 12. רותם רשאית, בכפוף להודעה של ת הכוח רותםתחנ

                                                      

לספר התעריפים )תעריף עבור רכישת יכולת זמינה קבועה או משתנה מיצרן  1-6.5לשם השוואה ביחס לתעריף ראו לוח   116
 ליחידה במחזור פתוח או סגור המחוברת לרשת ההולכה המופעלת בגז טבעי(. יקונבנציונל
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חודשים מראש, לשוב ולהקצות לחח"י את כושר הייצור 

 שהוחרג. 

הודיעה לחח"י, כנדרש על פי ההסכם, על החרגת מלוא  רותם

, 2013יולי חודש כושר הייצור של תחנת הכוח רותם, והחל מ

מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח רותם מוקצה ללקוחות 

עם חח"י,  של רותם PPA-ה , כי בהתאם להסכםפרטיים. יצוין

רותם יכולה לכלול מחדש את כושר הייצור שהוחרג ולמכור 

לחח"י במקום ללקוחות פרטיים. עם זאת, על מנת שרותם 

רכיב הייצור צריך  ,, ככלללקוחותיהתוכל לבטל הסכמים עם 

-ה על פי הסכם. לרדת מתחת לרף מינימלי שנקבע בהסכמים

PPA ם חח"י, במקרה של הפרה, הצד המפר עשוי ע של רותם

לשלם פיצוי מוסכם המחושב לפי מנגנון המפורט בהסכם, 

הסכום צמוד למדד )ש"ח מיליון  82בכפוף למגבלת אחריות של 

 ראו ,נוספים לפרטים (.2000בדצמבר  1-המחירים לצרכן החל מ

 .הכספיים לדוחות )א(25 ביאור

 עם חח"י כולל גם נספח הולכה וגיבוי של רותם PPA-ה הסכם

מחייב את חח"י לספק שירותי אשר, בין היתר,  (O)נספח 

ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות פרטיות  רותםהולכה וגיבוי ל

 את התעריפים שישולמו על מסדיר ללקוחותיה, וכן רותםבין 

מסדיר  Oכמו כן, נספח  לחח"י עבור שירותים אלה. רותם ידי

פי אנרגיה לחח"י )למידע נוסף על מכירות אנרגיה מכירות עוד

ורכישות חשמל מהרשת על ידי  (להלן 14.3.2 סעיףראו  ,"ילחח

יתרה מכך,  תחנת הכוח רותם, וכן את התעריפים הרלוונטיים.

עם צרכן מסוים, רותם הופכת  PPAעם ההתקשרות בהסכם 

לספק החשמל הבלעדי עבור אותו לקוח, כאשר חח"י נדרשת 

לספק לו חשמל במקרים בהם רותם אינה מסוגלת לעשות זאת 

 (. הרלוונטיים)בתמורה לתשלום מרותם בהתאם לתעריפים 

 במסגרת במפורש שהוחלו מסוימות מידה אמות חלות רותם על

 ידי על שנקבע כפי נוספות המיד אמות וכן, PPA-ל Oנספח 

ועדכוני רשות החשמל מעת  להחלטות ובהתאם החשמל רשות

 לעת.

התחייבה להעמיד לחח"י  רותםפי הוראות הדין,  כנדרש על

ערבות בנקאית, להבטחת התשלום עבור שירותי תשתית 

עם של רותם  PPA-פי הסכם ה ידי חח"י בנוסף, על הניתנים על

התחייבה להעמיד ערבויות בנקאיות להבטחת  רותם חח"י,

. רותם חוהתחייבויותיה לחח"י בתקופת הפעלתה של תחנת הכ

 לחברה והועברוידי אסיה פיתוח בעבר על ערבויות אלה סופקו 

 PPA-ה הסכם כי יצוין(. להלן 10.6.1נוסף ראו סעיף  לפירוט)
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רותם בקשר לזמינות  "י כולל התחייבות שלחחשל רותם עם 

נה, והערבויות שהועמדו מכסות, בין היתר, גם הפרות התח

  .האמורה להתחייבות בקשר

 המסחרית ההפעלה מועד כי רותם התחייבה, ההסכם במסגרת

 עבודות הקדמת לאור. 2014 מרץ לחודש עד יחול התחנה של

המסחרית  הפעלתה הקדמת"י על לחח רותם הודיעה, ההקמה

ואולם בפועל הפעלתה , 2013 מרץ לחודששל תחנת הכוח רותם 

. בחודש מרץ 2013המסחרית של התחנה החלה בחודש יולי 

"י לרותם, בו נטען להפרה יסודית של מחחנשלח מכתב  2013

ההסכם מצד רותם כתוצאה מהאיחור במועד ההפעלה 

 נכוןאת הטענה. דחתה . רותם 2013המסחרית ביחס למרץ 

 "י. חח ידי על כספי פיצוי נדרש, לא דוחלמועד ה

 אשר לתעריף בנוגע"י חח לבין רותם בין מחלוקת בדבר לפרטים

 בקשר, מהרשת רכשה אשר חשמל בגין"י לחח לשלם רותם על

 לדוחות )ג(25 ראו ביאור ,חשמל ללקוחות פרטיים תמכיר עם

  .הכספיים

, במהלך פרק הזמן שחלף ממועד ההפעלה המסחרית ועד בנוסף

-לפרשנות ההסכם הבנוגע מחלוקות מספר היו  דוחמועד הל

PPA  של רותם עם חח"י הכוללות, בין היתר, טענות בקשר עם

 אנרגיה מכירות בגין התעריף ועםהסולר להתחשבנות  היקף

 החזר החברה קיבלה 2018 בדצמבר 31 ליום נכון"י. לחח

 אשר מהסכום חלק המהווה"ח ש ליוןימ 8-כ של בסכום

מיליון ש"ח בגין  3-ובנוסף התקבל אצלה סכום של כ במחלוקת

 נוספים סכומים ישנם זה דוח למועד נכון .פרמיית ביטוח

 לעמדת החברה רותם זכאית להם. ש

 חדרה .8.14.4.2

חתמה חדרה על הסכם עם חח"י לרכישת אנרגיה  ,2016 ספטמברבחודש 

(. במסגרת ההסכם החברה התחייבה למכור PPAומתן שירותי תשתית )

וכן חח"י התחייבה למכור לחברה את  אנרגיה ושירותים נלווים,לחח"י 

שירותי התשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל, לרבות שירותי גיבוי, והכל 

בהתאם להוראות ההסכם, הוראות הדין ואמות המידה. התחייבויות אלה 

וחובות התשלום בגינן מוסדרות במסגרת הוראות ההסכם. ההסכם יעמוד 

 ם התקופה בה רשאית החברה למכור חשמל לצרכנים פרטייםלתו דבתוקף ע

, ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת, בהתאם לקבוע ברישיון האספקה

 המערכתועד לתום התקופה בה רשאית החברה למכור אנרגיה למנהל 

שנים ממועד ההפעלה  20בהתאם לקבוע ברישיון הייצור )קרי, עד לתום 

 והשירותים האנרגיה לרכישת ביחס(, לעיל 8.12.3 סעיףהמסחרית, ראו 

חדרה  הכוח תחנת חיבור את המסדירות הוראות גם כולל ההסכם. נלווים
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לרשת החשמל, וכן הוראות המסדירות את התכנון, ההקמה, התפעול 

והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה. בין היתר, נקבע כי מנהל המערכת יהיה 

ל ככל שלא תמלא אחר רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמ

בטיחותית של מנהל המערכת  הוראההוראות הבטיחות הקבועות בדין או 

 בדרישות לעמוד התחייבה חדרהאשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב. כמו כן, 

-, ולשלם עבור איהמידה ובאמות ברישיונה הקבועות והאמינות הזמינות

 עמידה בהן בהתאם לקבוע באמות המידה. 

 ובגז בין רותם לחדרה בחשמל לסחר מסגרת מיהסכ .8.14.5

 לפרק הרביעי )פרטים נוספים(. 22לפרטים, ראו תקנה 

 הסכמים עם ספקים .8.14.6

 לעיל. 8.13לפרטים, ראו ההסכמים המפורטים בסעיף 

 פעולה שיתוף הסכמי .8.15

  סולאראו.פי.סי  הסכמי .8.15.1

י גרינדי, התקשרה או.פי.סי סולאר בשני הסכמים עם חברת ל.י.ר. 2017בינואר  1ביום 

 בעלי יתרמוחזק על ידי  יה"(, אשר מלוא הון מניותלירזה: " בסעיףהחזקות בע"מ )

  .גרינדייב המניות

 תמסגר הסכם .8.15.1.1

בהסכם המסגרת התחייבו הצדדים לשתף פעולה לאיתור ופיתוח פרויקטים 

וולטאים פוטנציאליים, לצורך הגשת הצעות במכרזים המפורסמים על -פוטו

החלוקה. כל פרויקט יתבצע במסגרת חברת פרויקט ידי רשות החשמל לרשת 

 15%-ממניותיה תוחזקנה על ידי או.פי.סי סולאר ו 85%ייעודית, אשר 

 "(. פרויקט רתחבממניותיה תוחזקנה על ידי ליר )בסעיף זה: "

ההסכם מעניק אופצית מכירה לליר ואופציית רכישה לאו.פי.סי סולאר 

, בהתאם לנוסחת תמורה שנקבעה בקשר עם החזקות ליר בכל חברת פרויקט

 בהסכם.

במסגרת ההסכם נקבע כי או.פי.סי סולאר תספק את מלוא ההון הנדרש 

מבעלי המניות בכל חברת פרויקט בדרך של הלוואות בעלים, בהתאם 

 לתקציב שייקבע.

 בהסכמת,2018ביולי  1החל מיום  לביטולויישאר בתוקף עד  המסגרתהסכם 

 ההסכםכן,  כמו. מהצדדים מי ידי על יום 30 של מראש בהודעה אוהצדדים 

-אי, יום 60 תוך תוקנו שלא הפרות של במקרים ביטול זכות לצדדים מעניק

 של מצגים והליכי חדלות פירעון. מהותיתנכונות 

יצוין כי עד לביטולו של הסכם המסגרת כאמור להלן לא הוקמו חברות 

 פרויקט והפעילות בוצעה במסגרת גרינדיי.
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 שירותים הסכם .8.15.1.2

ליר התחייבה להעניק שירותים מסוימים לאו.פי.סי סולאר ולחברות 

"(, במסגרת קידום חהלקוהפרויקט שתצטרפנה כצד להסכם )בסעיף זה: "

 וולטאים.-ההקמה והפיתוח של פרויקטים פוטו

בתמורה לשירותים ישלם הלקוח סכום חודשי קבוע שנקבע בהסכם, אשר 

  .לטאיםוו-יגדל עם זכיה במכרזים פוטו

, כאשר ביטול על ידי או.פי. סי סולאר לא כל לקוח רשאי לבטל את ההסכם

, וליר תהא ימים 60 בהודעה מראש של, וזאת 2018ביולי  1יהיה לפני יום 

ליר רשאית . 2018ביולי  1זכאית לקבל מלוא תמורת השירותים עד ליום 

 להודעה וףבכפ, 2018 ביולי 1יום לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא החל מ

 הפרה את ההסכם במקרה של בטלל כל צד זכאי, בנוסף. ימים 60 של מראש

בחלופת  .שונים פירעון חדלות אירועיבו ימים 30 תוך תוקנה שלא מהותית

, טענה ליר כי או.פי.סי 2018ושנת  2017מכתבים בין הצדדים במהלך שנת 

והוצאה לפועל לפיתוח סולאר אינה ממלאת את התחייבויותיה ההסכמיות 

וולטאיים ואו.פי.סי סולאר דחתה טענות אלו. החברה -של פרויקטים פוטו

 מעריכה כי אין לאירועים אלה השפעה מהותית על עסקיה.

, הודיעה או.פי.סי סולאר לליר על סיום שני ההסכמים בתום 2018חודש מאי  בראשית

הסיום התגלעו מחלוקות הודעת ל בהמשך "(.הודעת הסיום)בסעיף זה: " 2018חודש יוני 

בין או.פי.סי סולאר לבין ליר ובעלי המניות בגרינדיי שבאו לידי ביטוי בתכתובות 

 עלהפ החברהבהמשך לאמור  .2019ושנת  2018שהוחלפו בין הצדדים במהלך שנת 

  .להסדרת היפרדות עסקית וליישוב מחלוקות מול ליר ויתר בעלי המניות בגרינדיי

 הבנות במזכר סולאר.פי.סי או התקשרה 2019במרץ  21 ביוםעיל, ל 2.3.2בסעיף  כאמור

ייצור  פעילות, אשר מרכזת כאמור את בגרינדיי והחזקותיה מניותיה כללמכירת  מחייב

)בסעיף  בע"מ לסולגריןשל החברה נכון למועד הדוח,  וולטאית-פוטו בטכנולוגיה חשמל

בתשלומים  תבוצע, התמורה לחברה ההבנות מזכר. בהתאם לתנאי "(סולגריןזה: "

 1.5-כ של סכום לחברה ישולם המניות העברת במועד כאשרוחלקה מותנה באבני דרך, 

 תהיה סולאר.פי.סי או, ההבנות במזכר ולהתקיימות התנאים שנקבע בכפוף"ח. ש מיליון

 .כפי שהוגדר במזכר מיליון ש"ח ולתמורה בגין הצלחה 1.25-סכום נוסף של כל זכאית

להערכת החברה, סך התמורה המקסימלי שאו.פי.סי סולאר תהיה זכאית לו בגין עסקה 

 ןמיליו 8.3ת(, לא יעלה על סך של זו )בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים במזכר ההבנו

כן נקבעו בין הצדדים  כמו .זה מקסימלי לסכום הגעה בדבר ודאות אין כאשרש"ח, 

וי מוגבל של החברה בנסיבות מסוימות. יצוין, כי הסדרים נוספים ובהם, בין היתר, שיפ

בהם קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית  לתנאיםהשלמת העסקה כפופה 

 "(הממונה אישור)בסעיף זה: " לרכישת החזקות או.פי.סי סולאר בגרינדיי על ידי הרוכש

בעלים  ותבהלוואאו בקבלת אישור כי אין צורך בקבלת אישור כאמור וכן להסבת זכויות 

בתוך כך ועל רקע התקשרות או.פי.סי סולאר במזכר, בחודש  .ההבנות במזכרכפי שנקבע 

ידי גרינדיי, ליר ובעלי המניות הנוספים בגרינדיי כתב ויתור וסילוק -נחתם על 2019 ץמר

ידי או.פי.סי סולאר כתב -בלתי חוזר כלפי או.פי.סי סולאר וכלפי החברה, וכן נחתם על
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ויתור וסילוק בלתי חוזר כלפי ליר וכלפי בעלי המניות הנוספים בגרינדיי. כתבי הויתור 

הנ"ל יכנסו לתוקף אך ורק במועד בו יתקבל אישור הממונה או, במועד קבלת אישור 

ידי סולגרין לפיו אינו צורך בקבלת אישור -ידי או.פי.סי סולאר ועל-בכתב חתום על

מידע צופה פני  הינוהצפוי לחברה מהעסקה המתוארת  יודגש כי סכום התמורההממונה. 

, אשר אין ודאות להתממשותו בפועל, והאמור תלוי, בין עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 .היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה

  משפטיים הליכים .8.16

  פיתוח היטלי לביטול מנהלית עתירה .8.16.1

 כבית)בשבתו  בחיפה המחוזי המשפט ביתהגישה חדרה עתירה ל ,2016 ספטמברחודש ב

ש"ח  מיליון 6-ביטול דרישות תשלום בסכום כולל של כל( מנהליים לעניינים משפט

שנשלחו לה על ידי עיריית חדרה, בגין היטלי פיתוח בקשר עם הקמת תחנת כוח חדרה 

  "(.העתירהזה: " בסעיף)

כאמור חדרה שילמה את הסכום  ,2016באוקטובר  30יום ד בבד עם ניהול העתירה, בב

ביום בצירוף הפרשי הצמדה ופרעה את חוב ההיטלים שנדרשו ממנה בדרישות התשלום. 

 30הגישה עיריית חדרה בקשה למחיקת העתירה. בהחלטה מיום  ,2016בנובמבר  6

 21ביום הדיון בעתירה יימשך. כי  דחה בית המשפט את הבקשה וקבע 2016בנובמבר 

המבטל את החיוב במלואו אך מתיר לעירייה לשלוח  פסק דין בעתירהן נית 2017בדצמבר 

 את לחדרה להשיב חדרה עיריית על וכי, חיוב חדש, בהתאם להוראות הדין ופסק הדין

 2017בדצמבר  28"ח. ביום ש מיליון 6-כ של בסך לעיל כאמור ידה על ששולם הסכום

 שנדרשו להיטלים נוספים היטלים בתוכו הכולל, מתוקן חיוב חדרה עיריית הוציאה

 האריך בית המשפט מעת לעתחדרה לפניות  בהתאםמיליון ש"ח.  6.3-, בסך של כבמקור

נוכח קיומם של הליכי משא ומתן בין  החדש החיוב בגיןאת המועד להגשת עתירה 

  הצדדים בנוגע לדרישה.

  תמר קבוצת מול מחלוקת .8.16.2

 -ה בפני רותם נגדבקשה לפתיחת הליך בוררות  תמר קבוצת ההגיש ,2017 ביוני 21ביום 

.(London Court of International Arbitration) LCIA  בסיס המחלוקת הינו אופן הצמדת

האספקה של רותם בשל פיצול תעריפי החשמל נוסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם 

 נקבעח ש"מבוסס על מחיר בסיס בש. מחיר הגז בהסכם אספקת הגז 2013בחודש יולי 

ז, "במועד חתימת ההסכם, בהצמדה לשינויים בתעריף רכיב הייצור, המהווה חלק מהתעו

 החשמל פרסמה רשות 2013בחודש יולי לשער החליפין היציג של הדולר.  (30%)ובחלקו 

-שעה ל ש"ח למגה וואט 333.2ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל, הנעים בין 

 ,2015 ינוארלף התעריף היחיד שהיה נהוג בעבר. בחודש שעה, ח ש"ח למגה וואט 386

בחודש  .10%-תעריפים חדשים, המשקפים הפחתה של כשני  החשמל פרסמה רשות

בנוגע  , פרסמה רשות החשמל תעריף ייצור אחד כפי שהיה נהוג בעבר.2015ספטמבר 

תמר,  קבוצתלאופן הצמדת נוסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם האספקה בין רותם ל

 מהתעריפים שפורסמו על ידי רשות לשאלה לאיזההתגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר 

יחולו על ההסכם האמור, ובאופן דומה גם ביחס לתעריפים  2013בחודש יולי  החשמל

  .2015 פברואר שפורסמו בחודש
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דולר )סכום  מיליון 25-, דרשה שותפות תמר מרותם לשלם סך של כ2017בחודש פברואר 

ולל ריבית שנצברה( או להפקיד את הסכום האמור בחשבון נאמנות בגין הסכסוך הכ

מיליון דולר בחשבון נאמנות  22-, הפקידה רותם סכום של כ2017במאי  25ביום . האמור

 בגין המחלוקת האמורה )הסכום שהתבקש בניכוי ריבית(.

 תוספתדולר ב מיליון 33-כ שלישולם לה סכום  כיבמסגרת הליך הבוררות דורשת תמר 

, מיליון דולר( 5-)אשר לטענת תמר נכון למועד הגשת הבקשה עומדת על סך של כ ריבית

בנוסף, ככל שלא תתקבל דרישה  .שעה ש"ח למגה וואט 386 של תעריף על המבוסס סכום

כמו זו, טענה תמר במסגרת ההליך טענות חלופיות המבוססות על תעריפים נמוכים יותר. 

תמר לקבוע כי רותם הפרה את הסכם אספקת הגז בכך שלא הפקידה כן, דורשת קבוצת 

 מלוא הסכומים שבמחלוקת. את

, הגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך בוררות, במסגרתה 2017ביולי  20ביום 

דחתה רותם את טענות תמר, וביקשה שייקבע כי התעריף הרלוונטי בקשר עם מחיר הגז 

, כי הסכום אשר הופקד בנאמנות שעה ש"ח למגה וואט 333.2בתקופת המחלוקת הינו 

ישוחרר מיידית לידי רותם בתוספת הפירות אשר נצברו בגינו, וכן כי תמר תישא 

   וצאות הבוררות של רותם.בה

תמר כתב תביעה מפורט במסגרתו חזרו על הטענות  קבוצת, הגישה 2018בחודש פברואר 

 תמר. וצתקבהמתוארות לעיל. החברה דוחה את טענות 

, הוגש כתב ההגנה המפורט מטעם רותם במסגרת הבוררות מול קבוצת 2018ביוני  8ביום 

תמר. במסגרת זו דחתה רותם את כל הטענות שהועלו על ידי קבוצת תמר במסגרת כתב 

בחודש דצמבר  .תמר מטעםלכתב ההגנה תגובה  הוגשה ,2018התביעה. בחודש אוקטובר 

דיון בפני  התקיים ,2019פברואר חודש  בסוף. הסופית הגישה רותם את תגובתה 2018

בהתאם להודעה שהתקבלה אצל החברה הוא אמור . פסק הבוררות טרם ניתן והטריבונל

 ביאור ראו ,האמורה המחלוקת אודות נוספים יםלפרט. 2019במאי  31להתקבל עד ליום 

  הכספיים. לדוחות (ז)25

שעמדת רותם תתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה  ,להערכת רותם, סביר יותר מאשר לא

זאת להערכת החברה סכום החשיפה בגין  עם, בדוחות הכספיים בגין הסכסוך האמור

)לא כולל הוצאות משפטיות(. יובהר כי אין  דולר מיליון 41-ההליך האמור לא יעלה על כ

במלואן או בחלקן, וככל שלא יתקבלו טענות רותם  יתקבלו רותם של שטענותיה ודאות

  .למחלוקת עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על החברה

 בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בז"ן ואח' בנושא הסכם החשמל בין בז"ן ורותם  .8.16.3

יפו )המחלקה הכלכלית( -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל ,2017 נובמברב 29ביום 

 חברי, רותם, ן"בז נגד יות בז"ן,על ידי בעל מנ נגזרת ביעהעה כתבקשה לאישור תבי

  אל.והחברה לישר (2011ביולי  7 ליום) ן"בז דירקטוריון

 משנת בעסקה, רותם עם ן"בז של ההתקשרות הוא בטענת המבקש כי של הבקשה העניינ

 קיבלה לא אשר ן"בז עבור חריגה עניין בעלי עסקת, כביכול, הינה חשמל לרכישת 2011

 . הרלוונטיים במועדים"ן בז של המניות בעלי אסיפתאישור  את

תגובתה לבקשה. החברה דחתה את הטענות  את, הגישה החברה 2018בחודש יולי 

 לגופה./הסף על הבקשההמופיעות בבקשה וביקשה את דחיית 
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 .2019בחודש מאי  על הסף נדחתה ונקבע מועד לקדם משפט הבקשהבז"ן לדחיית  בקשת

רכת החברה, ובהתבסס על יועציה המשפטיים, סביר יותר מאשר לא, כי הבקשה לא להע

 תתקבל על ידי בית המשפט ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.

 גזבנושא הסכמי נגד בז"ן ואח' נגזרת בקשה לאישור תביעה  .8.16.4

, )המחלקה הכלכלית( יפו-אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 2018בינואר  10ביום 

 בבז"ן בעברבז"ן, כנגד דירקטורים ביות בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי בעל מנ

ובעלי השליטה בה,  וכן כנגד החברה לישראל ,חדרההחברה, רותם וכי"ל, , ובהווה

-לרבות ההיבטים הביןהאמורות, בעסקאות לרכישת גז של חברות הקבוצה  שעניינה

ף סעי)עסקת אנרג'יאן ( בלעיל 8.13.3-ו 8.13.1 פיםסעימר )בעסקת ת, חברתיים שלהן

  .לפרק הרביעי )פרטים נוספים(( 22ה )תקנ ( ובעסקת מכירת עודפי הגז לבז"ןלעיל 8.13.7

, הגישה החברה את תגובתה לבקשה. החברה דחתה את הטענות 2018בחודש אוגוסט 

. דיון קדם משפט קבוע לחודש יוני הסף עלהמופיעות בבקשה וביקשה את דחיית הבקשה 

2019 . 

-2018 )אסמכתא מס': 2018בינואר  11לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 .הפניהה דרך על המובא, (01-003711

להערכת החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים, סביר יותר מאשר לא, כי הבקשה לא 

 תתקבל על ידי בית המשפט ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.

 55בנושא הקלה מתת"ל  מנהלית בעתירה ערעור .8.16.5

ערעור אשר הוגש על ידי עיריית קרית גת העליון , דחה בית המשפט 2019בחודש פברואר 

על פסק הדין בעתירה המנהלית שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע 

  .להלן 8.17.5סעיף ראו  . לפרטים,55בנושא הקלה מתת"ל 

 צומתברכישת השליטה  .8.17

. צומת של ן המניותמהו 95%לרכישת  עסקתהושלמה  ,2018במרץ  7 ביום לעיל 2.3.1כאמור בסעיף 

התקשרה החברה בהסכם לרכישת יתרת הון המניות של צומת, אשר יירכשו  ,2019ינואר  בחודש

 לשיעורים ובכפוף להתקיימות אבני דרך בקשר עם פרויקט צומת. 

נכון למועד הדוח, טרם החל שלב הקמת תחנת הכוח, והקמת תחנת הכוח כפופה בין היתר, לקבלת 

 רישיון חדש. 

 כללי .8.17.1

 בטכנולוגיהבאמצעות גז טבעי  המונעתכוח  תחנתפרויקט להקמת  מקדמתצומת 

 בהתאםבסמוך לצומת פלוגות.  מגה וואט 396-כ של בהספקפתוח  במחזור קונבנציונלית

 8.2.1.2בסעיף  מתוארתה) 2017במאי  15 מיום החשמל רשות בהחלטת שנקבעה להסדרה

תחנת  תוקם. ככל שפתוח במחזור כתחנה קםתוחנת הכוח שתוקם על ידי צומת ( תלעיל

למנהל מערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא  התחנה הספק מלוא יוקצההכוח, 

תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל עד לעדכון כללי 

 ליצירת או כאמור הכללים לעדכון באשר וודאות אין, הדוחלמועד  נכוןהסחר בחשמל. 

חשמל ללקוחות פרטיים  למכורשתאפשר לתחנות כוח במחזור פתוח  כלשהי הסדרה

  בעתיד.
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 8.2.1.2כאמור בסעיף  אשר, 914מהסדרה  חלק תחתלהיות  מתוכננתהתחנה שתוקם 

 נוכח(. פיקרמגה וואט למתקנים במחזור פתוח ) 650קובעת מכסה מוגבלת של עד  לעיל

לפני שהמכסה  פיננסית לסגירה להגיע החברה על צומת פרויקט הקמת שלצורך הרי, כך

בינואר  1שהינו יום  914מוצתה ולפני תאריך היעד הנקוב בהסדרה  914על פי הסדרה 

יובהר, כי אי התקיימותה של סגירה פיננסית טרם מועד זה עלולה להוביל לביטולו . 2020

, הרי 914 היות שלחברה קיימים מתחרים בנוגע למכסה הקבועה בהסדרהשל הפרויקט. 

 .שאין וודאות כי יתקיים האמור לעיל

גת  קרית, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש על ידי עיריית 2019 פברואר בחודש

הוצאת היתרי בניה לפרויקט צומת נמצא  והליך( לעיל 8.16.5)ראו סעיף  55"ל לתתבנוגע 

 לטובתצומת פלוגות לבסמוך "ה הלנתיב  לקיבוץ הליך הקצאת הקרקע כי יצויןבעיצומו. 

ככל שיושלם אזי צפויה החברה לשאת בדמי היוון בגין ההשבחה  .הושלם טרם הפרויקט

 לצורך השימוש בקרקע לטובת פרויקט צומת.

יובהר, כי השלמת פרויקט צומת כפופה להתקיימותם של תנאים מקדימים שונים, אשר 

החשמל למתן רישיון, למועד זה טרם התקיימו, הכוללים, בעיקרם, את אישור רשות 

יכולת הוצאת חשמל מהאתר כאמור להלן. בנוסף, כאמור, השלמת הפרויקט כפופה 

 , ואין ודאות כי יתקיים האמור לעיל.117להשלמת סגירה פיננסית במועד הדרוש

החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים המקדימים כאמור לעיל 

במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית, ולביצוע פעילויות נוספות וזאת 

אולם אין ודאות כי פרויקט צומת יושלם, והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם 

 118בשליטת החברה.

 וסקר היתכנותחדש לצומת  שיוןיר קבלת .8.17.2

, הגישה צומת בקשה לרישיון חדש לצומת. במסגרת זו הגישה החברה 2017במאי  16ביום 

)לפרטים אודות השלמת העסקה ומתווה הריכוזיות  לצומתהתחייבות להעמדת הון עצמי 

 .לעיל( 2.3.1ראו סעיף 

 ההולכה לרשת המתקן לחיבור היתכנות סקר תוצאות התקבלו, 2018 ספטמבר בחודש

 אינו להשלמתם הזמנים לוח אשרשל מספר פרויקטים מערכתיים, בהקמתם  המותנה

 רישיון לקבל צומתעל יכולתה של  להשפיע עשויים ואשר, החברה בשליטת ואינו ודאי

 בפעולות ממשיכה החברה ,זה למועד. 914בלוחות הזמנים הנדרשים לפי הסדרה  חדש

כי  יצוין. הסקר תוצאות עם בנוגע לה העומדות האפשרויות את ובוחנת הפרויקט לקידום

 מחברת חיובי חיבור סקר לקבללצורך שמירת מקום ברשת ההולכה נדרשת צומת 

  .החשמל מרשות הרישיון את לקבל וכן החשמל

לבצע על מנת  ,בין היתר, צומתהשוטפת של  ההחברה להמשיך ולממן את פעילות בכוונת

במטרה לקדם את , וזאת נוספותתכנון הנדסי מקדים, השלמת היתרי בניה ופעילויות 

                                                      

 .2020ינואר  -למועד זה   117
בהתייחס לדוח  , המובא על דרך ההפניה,(108724-01-2018)אסמכתא:  2018בנובמבר  28כאמור בדוח המיידי של החברה מיום   118

חברה, בין היתר, להתקשרות בהסכם הולכה עם נתג"ז לצורך פועלת ההמיידי של נתג"ז במסגרת הפעולות הנוספות כאמור 
"(, אשר צפוי להתבסס )אם וככל שייחתם( על תעריפים הסכם הולכהידי צומת לגז טבעי )"-חיבור תחנת הכוח המוקמת על

היו תנאיו מקובלים החלים בהסכמים עם נתג"ז. יצוין כי בשלב מקדמי זה אין כל וודאות כי יתגבש הסכם הולכה מחייב ומה י
של הסכם כאמור )אם וככל שיחתם(. הסכם ההולכה )אם וככל שיחתם( יהא כפוף לקבלת האישורים הנדרשים ולתנאים 

 מקדימים נוספים.
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זה, החברה מעריכה כי היקף  נכון למועד דוח .סגירה פיננסית לקראתפרויקט צומת 

נו ילמצב אשר יאפשר להגיע לסגירה פיננסית, ה הפרויקטהבאת  לשםידרש יההשקעה ש

יובהר . זה דוח למועד החברה ידי על הושקעו דולר מיליון 12-כ מתוכם, מיליון דולר 14-כ

דרשנה יההשקעות שתשבהערכה ראשונית של סכום ההשקעות הנדרש וייתכן  כי מדובר

בפועל עשויות להיות שונות מהאמור. כמו כן יובהר, כי הסכומים האמורים לעיל אינם 

 כוללים את ההשקעות הנדרשות לצורך ובמסגרת הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת.

ימות סגירה פיננסית במשך בהנחה שיתקבלו כל האישורים הנדרשים, לרבות התקי

, מעריכה החברה כי ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח 2019המחצית השניה של שנת 

 כפי הנורמטיבית לעלותבהתאם . 2022צומת תתקיים במהלך המחצית השניה של שנת 

עלות הקמת תחנת הכוח צומת  ,למתקן גמיש במחזור פתוח החשמל רשות ידי על שנקבעת

ש"ח,  מיליארד 1.25-כ של בסך נאמדת, לעיל כאמורבהתאם להספק שהתבקש ברישיון 

ובצירוף הצמדות ועלויות מימון בתקופת . 914בתוספת הצמדות כקבוע בהסדרה 

 . ש"ח מיליארד 1.45-ההקמה, נכון למועד זה מעריכה את הסכום בסך של כ

פרויקט צומת, המועד הצפוי להפעלה ולעלות הקמת  בנוגע לאפשרות השלמתהמידע 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  תחנת הכוח צומת

. המידע כוח תחנת הקמת שלנורמטיבית  ועלותהחברה ואומדנים שמבצעת הערכות 

ש באופן שונה מכפי שנצפה, לרבות כתוצאה מאו להתמ כאמור עלול שלא להתממש,

אורך היכולת להגיע לסגירה פיננסית במועד, מסיבות שונות שאינן תלויות בחברה כגון 

תקופת ההקמה בפועל, הסכם ההקמה ושינוי במדדים. בכלל זה מועד ההפעלה 

המסחרית של תחנת הכוח צומת, עשוי שלא להתקיים או להתקיים במועד שונה 

ל, וכן עלות הקמת תחנת הכוח צומת עשויה להיות שונה, לרבות באופן מהאמור לעי

בגורמים חיצוניים  תלות, בין היתר נוכח מהותי, מהעלות המוערכת האמורה לעיל

 קבלת, לצומתהחדש  שיוןיכגון אישור רשות החשמל להענקת הרשאינם תלויים בחברה 

 .914של הסדרה ובמועדים ועמידה בתנאים  חיובי היתכנות סקר

 קרקעהסכם אופציה לשכירת  .8.17.3

 ותוקן)אשר הוארך  2010ביוני  16"ה מיום הלהסכם אופציה עם קיבוץ נתיב  מתלצו

בצומת פלוגות שנה  25דונם למשך  90 - 50-של כ שטח להשכרת בנוגע( פעמים מספר

"ה הל נתיבקיבוץ תחנת הכוח. לצורך מימוש האופציה לשכירות כאמור,  להקמת שישמש

 עסקת את להשלים וכןהקרקע  להקצאת ישראל מקרקעי רשותנדרש להשיג את הסכמת 

 קרקע להחכרת ביחסשל מועצת מקרקעי ישראל  ולהחלטות לכללים בהתאם החכירה

 האופציה. חשמל לייצור מיזמים לטובת חקלאיים יישובים במשבצת תעסוקה למטרות

, ההסכם ביטול על מהצדדים מי הודיע אם אלא, 2021 ביוני 14 ליום עד למימוש ניתנת

  .ההסכם להוראות בהתאם

 הסכם להקמת תחנת הכוח צומת .8.17.4

 PW( עם EPC, התקשרה צומת בהסכם תכנון, רכש והקמה )2018בספטמבר  5ביום 

Power Systems LLC"( הקבלן" או "פראט אנד וויטני, שותפות הרשומה בארה"ב ,)"
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חברה  subishi Hitachi Power SystemsMit)בשרשור( על ידי  119המוחזקת במלואה

"(. ההסכם הינו ההסכםאו " "EPC-הסכם ההרשומה ביפן, להקמת פרויקט צומת )"

", במסגרתו התחייבה פראט אנד וויטני להקים את פרויקט Lump Sum Turn-Keyהסכם "

צומת בהתאם למפרט טכני והנדסי שנקבע וכולל התחייבויות של הקבלן לביצועים 

של הפרויקט, כפי שנקבעו בהסכם. הקבלן הינו יצרן טורבינות הגז, ובמסגרת מסוימים 

. SWIFTPAC ®FT4000®ההסכם יספק הקבלן, בין היתר, שלוש יחידות תעופתיות מסוג 

כן התחייב הקבלן לספק שירותי תחזוקה מסוימים בקשר עם הציוד העיקרי של תחנת 

 המסחרית.שנה ממועד הפעלתה  20הכוח, לפרק זמן של 

, התחייב הקבלן להשלים את עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות EPC-על פי הסכם ה

את מבחני הקבלה, בתוך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה 

"(, בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם. ההסכם צו תחילת עבודה( )"NTCמהחברה )

עבודות )" 2018בספטמבר  6אשר החלה בתאריך  כולל תקופת עבודות פיתוח מוקדמות,

"(. עבודות הפיתוח המוקדמות כוללות, בין היתר, תכנון מוקדם הפיתוח המוקדמות

. יצוין, כי החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל אחד משלביו, 120וקבלת היתרי בנייה

 בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם.

ר העבודה הצפוי להערכת החברה, אשר , בהתאם למשט121התמורה הכוללת המוערכת

"( והיא תשולם התמורה הכוללתמיליון דולר )" 300-תשולם במסגרת ההסכם, הינה כ

 בהתאם למועדים ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם.

בנוסף, ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, בהן התחייבויות לפיצוי 

נאים שנקבעו בהסכם לרבות בקשר מוסכם מוגבל בסכום, במקרה של אי עמידה בת

לביצועים מובטחים מסוימים ובגין אי עמידה בלוחות הזמנים בתנאים שנקבעו וכיוצא 

באלה. עוד נקבע בהסכם, כי הקבלן יעמיד ערבויות, לרבות ערבות חברת אם, כמקובל 

 בהסכמים מסוג זה.

באמצעות הון עצמי  EPC-בכוונת החברה וצומת לממן את עבודות ההקמה על פי הסכם ה

 וגיוס חוב.

האמור לעיל, לרבות ביחס להערכות החברה בקשר עם עבודות הקמת הפרויקט,  המידע

התמורה הכוללת של ההסכם, המועדים הרלבנטיים להקמת הפרויקט, השלמתו 

והפעלתו, הסגירה הפיננסית והשלמת המימון, והתקיימות התנאים המקדימים 

ופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע האמור האמורים לעיל, הינו מידע צ

עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, לרבות כתוצאה מסיבות 

 ההקמה תקופת התארכות, במועד פיננסית סגירה השלמת אי כגון בחברה תלויות שאינן

 .נדרשים והיתרים רישיונות קבלת ואי בפועל

  

                                                      

 למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על ידי הקבלן.  119
ש לשם הבאת הפרויקט למצב אשר עלות ההשקעה בגין עבודות הפיתוח המוקדמות, נכללת במסגרת היקף ההשקעה שיידר  120

 יאפשר הגעה לסגירה פיננסית.
תמורת ההסכם נקובה בחלקה בש"ח ובחלקה בדולר ארה"ב. הסכום המפורט לעיל מהווה הערכה של סך התמורה הכוללת   121

 במטבע דולר בהתאם לשער הדולר הידוע בסמוך למועד החתימה.
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 בקשר עם פרויקט צומת  משפטיים הליכים .8.17.5

"( העותרת"בסעיף זה: הוגשה לבג"ץ עתירה של עיריית קרית גת ) ,2016ינואר ב 24ביום 

המייעדת מקרקעין באזור צומת  ,55"ל תתנגד הות"ל ואחרים )וביניהם גם צומת(, בנוגע ל

בהמלצת בית המשפט, עתירה זו  122לייצור חשמל המוסקת בגז טבעי. כוח פלוגות לתחנת

 . 2017בנובמבר  6נמחקה בהסכמה בפסק דין מיום 

, אישרה מליאת הות"ל הקלה בהוראות התוכנית ושינוי 2017באוגוסט  7ביום 

מתחנה במחזור משולב לתחנה במחזור  55קונפיגורציית תחנת הכוח שאושרה בתת"ל 

 "(. ההקלה)בסעיף זה: " הספק התחנהפתוח, ובכך ניתן אישור להגדלת 

ית המשפט המחוזי )בשבתו כבית המשפט לעניינים לב הוגשה, 2017מבר בנוב 26ביום 

נגד הות"ל ואחרים )וביניהם גם צומת(,  העותרתשל מנהלית עתירה מנהליים( בבאר שבע 

 אישור ההקלה.בנוגע ל

טו בקשר עם הליך מתן ההליכים שננק כנגד תקינות טענות של שורההעתירה כוללת 

ביטול החלטת הות"ל  סעד המבוקש בעתירה הינוה, כשלפרויקט 55מתת"ל ההקלה 

 .הקלההבמסגרתה אושרה 

, התקבלה 2018במרץ  22והות"ל הגישו תגובות כי יש לדחות את העתירה. ביום  צומת

בפסק דין עמדת צומת והות"ל והעתירה נדחתה. עיריית קריית גת הגישה ערעור לבית 

 העליון את הערעור.  , דחה בית המשפט2019המשפט העליון ובחודש פברואר 

 ביטוחים .8.18

כולל  רכוש רותם וחדרה מבוטחות, בין היתר, במסגרת הביטוחים הבאים: ביטוחנכון למועד הדוח, 

ביטוח  ,ומלחמה )רכוש ואובדן רווחים( , טרוראובדן רווחים עקב נזק לרכוש המבוטח, שבר מכאני

. לחברה ביטוח הנפקה ונושאי משרהחבות מעבידים וביטוח דירקטורים אחריות צד שלישי, ביטוח 

 (. POSIשל ניירות ערך לציבור )

למועד  אובדן רווחים עקב נזק שנגרם מטרור ומלחמה לפלטפורמת תמר.ביטוח בנוסף, לרותם 

ותחולתה על החברה ראו סעיפים  125לפרטים אודות אמת מידה  הגשת הדוח לא חודש ביטוח זה.

 להלן. 19.2.2-ו 14.4.2

עבודות  רה ביטוחים ספציפיים בקשר עם הקמת תחנת הכוח חדרה, ובין היתר: ביטוחלחד ,כמו כן

רווחים עתידיים בשל עיכוב בהפעלה הנובע מנזק פיזי לעבודות בהקמה, ביטוח  אובדןביטוח  הקמה,

ימי או אווירי ואובדן רווחים עתידיים בשל עיכוב , ביטוח טרור ומלחמה )רכוש ואובדן תוצאתי(

 וביטוח צד ג'.  או אווירי, חבות מעבידים , יבשתיורו בנזק ימיבהפעלה שמק

על הצורך  חדרה של למבטח החברה הודיעה ההקמה של חדרה, קבלן, IDOMבהמשך להודעת 

החלפת הרכיב הפגום צפויה להיות מכוסה  .הפעלה בדיקות במסגרתבהחלפת רכיב פגום שהתגלה 

כמו כן, להערכת החברה  במלואה על ידי הכיסוי הביטוחי ולא צפויה לחדרה עלות בגין החלפה זו.

                                                      

לתשתיות לאומיות, ממשלת ישראל, המועצה הארצית לתכנון ובניה, רשות החשמל, עיריית קרית גת נ' הוועדה  609/16בג"ץ   122
גת, עמותת אדם, טבע ודין, -מחוז דרום, הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית – היועמ"ש, רמ"י, הוועד המחוזי לתכנון ובנייה

 .אגודה חקלאית שתופית בע"מ - רכבת ישראל, חח"י, צומת אנרגיה בע"מ וקיבוץ הל"ה
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נזק מאובדן רווחים בשל עיכוב בהפעלה כתוצאה מהרכיב הפגום, ככל שיהיה, צפוי שיכוסה על ידי 

 123 הביטוח.

 או רותם, החברה כי וודאות ואין, הדוח למועד נכון ינוה לעיל האמור הביטוחים תיאור כי, יובהר

תוכל  החברה כי וודאות אין כן כמו .בעתיד גם לעיל האמורים הביטוחים את לערוך ימשיכו חדרה

 אירוע ביטוחי. בקרותלקבל פיצוי בגין מלוא נזקיה 

 

                                                      

. 1968-"חהתשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד צופה מידע הינןעקב הרכיב הפגום  הביטוחי הכיסוי עם בקשר החברה הערכת 123
  .בקשר עם האמור לחדרה שייגרמו הנזקים מלוא את לכסות שלא עשוי הביטוחי הכיסוי בפועל
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 עניינים הנוגעים לחברה בכללותה  – 4 חלק

 הון אנושי .9

 מבנה ארגוני .9.1

  :להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה

 

 .תחת הפיתוח העסקי ותנכלל 124גרינדייו צומת]*[ פעילות 

 לעובדים והן החברה ידי על המועסקים לעובדים הן מתייחס זה אנושי הון בסעיף התיאורכי , יובהר

 .החברות בין הפרדה ללא ,יחדיו, בנות חברות ידי על המועסקים

 עובדים בחברהמצבת  .9.2

 125.עובדים 97בסה"כ  בקבוצהמועסקים  הדוחהגשת  למועדנכון  .9.2.1

 : מטה החברה ותפעול.עיקריות יחידות שתימבנה הארגוני של החברה כולל ה

 ,תמסחרי מחלקהכספים,  מחלקת"ל, המנכ את כולל החברה מטה: רההחב טהמ

 מחלקת, מידע מערכות מחלקתמשפטית,  מחלקהעסקי,  פיתוח מחלקת מזכירות חברה,

 .אנוש ומשאבי פרויקטיםרגולציה, 

המחולקים  עובדים 56מונה  התפעול חידתחד עם סמנכ"ל התפעול, יי: פעולהת דתייח

 ומנהלים עובדים 33רותם, המונה  הכוחלשתי יחידות, אחת העוסקת בהפעלת תחנת 

ותפעול  בחדרה האנרגיה מרכז בהפעלת העוסקת, והשנייה)המועסקים על ידי רותם(, 

 (.)המועסקים על ידי חברת התפעול חדרה ומנהלים עובדים 22 המונהחדרה, 

 

                                                      

 2.3.2 ףסעיראו  2019לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי בחודש מרץ   124
 .עילל

 לחברה מבקרת פנימית שאינה עובדת החברה.   125



 

94 

 

 היא כדלקמן:  התפלגות העובדים לפי מחלקה או תפקיד, .9.2.2

  2018בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 מחלקה/ תפקיד

 4 4 ומזכירות)מנכ"ל(  הנהלה
 1 - חברה מזכירות

 12 13 כספים
 3 נכללו במחלקת הכספים - 2 מערכות מידע

 4 7 מסחרית
 1 3 ייעוץ משפטי
 4 1 פיתוח עסקי

 - 1 רגולציה
 2 2 אנוש משאבי

 2 1 רכש
 4 4 פרויקטים

 55 51 תפעול
 - 1 ביקורת פנים

 92 88 סה"כ
 

 בתקופת הדוח העובדים במצבת שחלו מהותיים שינויים .9.2.3

 הכוח לתחנת תחנה מנהל חדרה התפעול לחברת נקלט 2018בינואר  21 ביום .9.2.3.1

 מנהלים 24-כ בה יועסקו בחדרה הכוח תחנתהשלמת בניית  עם. בחדרה

 בתחנה התפקידים לתמהיל דומה באפיון, השונים בתפקידים ועובדים

 .ברותם

סיים מר ערן ליטבק את תפקידו כסמנכ"ל הכספים  2018באפריל  30ביום  .9.2.3.2

 של החברה.

סיים מר צחי גושן את כהונתו כדירקטור בחברה,  2018באפריל  12ביום  .9.2.3.3

מכהן מר גושן בתפקיד סמנכ"ל הכספים של  2018במאי  1והחל מיום 

  החברה.

את כהונתה כסמנכ"ל רגולציה  דניאליב' יעל , סיימה הג2018בחודש מאי  .9.2.3.4

 . רגולציה מונתה עו"ד נעמה שויקה כמנהלת 2019בינואר  1בחברה. ביום 

, מונתה עו"ד עירית שדר טוביאס כסמנכ"לית ומזכירת 2018יולי  בחודש .9.2.3.5

 החברה.

 כיועצת משפטיתארז את תפקידה  מורן"ד עוסיימה  ,2018בחודש נובמבר  .9.2.3.6

 .וסמנכ"לית קיימות בחברה

סיים מר עודד ברקוביץ את תפקידו כמבקר הפנימי  2018בדצמבר  31ביום  .9.2.3.7

 של החברה.

מונתה הגב' שוש שידלו כמבקרת הפנימית של  2019בינואר  17ביום  .9.2.3.8

 החברה. 

בחברה של עו"ד גיתית ברגר רוזנפלד  כהונתה החלה 2019במרץ  3ביום  .9.2.3.9

 .של החברה בתפקיד יועצת משפטית
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הודיע יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר יואב דופלט,  2019במרץ  12ביום  .9.2.3.10

על סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה והוא צפוי 

 . 2019לסיים את כהונתו במהלך הרבעון השני של שנת 

 2019הודיעה החברה כי במהלך הרבעון השני של שנת  2019במרץ  12ביום  .9.2.3.11

 פז לכהן כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון.  ראביש צפוי להתחיל מר

 תלות בעובדים .9.3

 . מעובדיה מיב תלות אין לחברה

 באימונים והדרכה  ההשקעות החבר .9.4

הדרכה והכשרה שנתית לעובדי התפעול. לעבודת התפעול והתחזוקה בתחנות הכוח,  תוכנית לחברה

 שנתית הדרכה תוכניתשנה, נבנית  מידינדרשות הסמכות מקצועיות וכן הקניית ידע ומיומנויות. 

 כל עובד, בהתחשב בידע ובמיומנויות הנדרשות לו לביצוע תפקידו.המותאמת עבור 

, אשר מיושמת לאורך השנה, מציבה יעד לשעות הדרכה ולמידה וכוללת הסמכות וריענון התוכנית

חירום, מגישי עזרה  עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף, בטיחות, צוות רענוןכשירויות )לדוגמה: 

ראשונה, מניעת הטרדה מינית( וכן הדרכות מקצועיות לשיפור ולפיתוח כוח אדם מקצועי )לדוגמה: 

 מסיקי דודים, קורס ריתוך, חשמלאי מסויג, הפעלת עגורן(.

 לתפקידם והסמכתם העובדים להכשרותהפעלת תחנת הכוח בחדרה, לחברה תוכנית הדרכה,  לצורך

 . החדשה בתחנה הייעודי

פנימית בניירות ערך עורכת החברה הדרכה אודות התוכנית  אכיפה תוכנית, עם אימוץ בנוסף

  ., מעת לעתנוספות הדרכות וכןלעובדי החברה 

  תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה .9.5

המנהלים ועובדי המטה של החברה מועסקים במסגרת הסכמי העסקה אישיים בהם מוסדרים 

קתם בהתאם לתפקידם, השכלתם, ניסיונם, וכישוריהם. הסכמי ההעסקה כוללים תנאי העס

הוראות לגבי שכר העובד, תנאים סוציאליים )כגון ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, קרן 

(, זכאות לימי חופשה, 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14השתלמות ופיצויים לפי סעיף 

 ה מוקדמת, התחייבות לסודיות, שי לחגים וכדומה. הבראה ומחלה, תקופת הודע

החברה נוהגת מידי שנה, להעניק לעובדים המועסקים בחוזה אישי תוספות או עדכוני שכר, על פי 

שיקול דעתה וכן מענק שנתי שגובהו נע בדרך כלל בין משכורת אחת לשלוש משכורות בממוצע, על 

 ת העסקיות של החברה.פי שיקול דעת, בהתאם לביצוע תפקידם ולתוצאו

ואשר  2015בנובמבר  22מעובדי התפעול בתחנת הכוח רותם מועסקים בהסכם קיבוצי מיום  75%-כ

מוחרג ממנו וכן את  . ההסכם קובע ומסדיר על מי חל ההסכם ומי2019במרץ  31מסתיים ביום 

קליטת  מהלך חייו של העובד בארגון, מקליטתו ועד לסיום עבודתו. ההסכם מגדיר את תנאי

העובדים, תקופת הניסיון, תגמול ושכר התחלתי, שיעורי עדכוני שכר ומענקים שנתיים, זכאויות 

לחופשה, מחלה והבראה, תנאי רווחה, תקנון משמעת וכן תהליך סיום עבודה ומנגנון ליישוב 

חילוקי דעות בין ההנהלה לנציגות העובדים. כמו כן, קובע ההסכם כי עובדי החברה עליהם חל 

ההסכם יקבלו תוספת שכר ומענק שנתי בגין כל שנה קלנדרית בתקופת ההסכם. יצוין כי הוצאות 

באפריל  1. עם פקיעתו של ההסכם הקיבוצי, ביום השכר בגין האמור אינן צפויות להיות מהותיות

 . , הצדדים יחלו במשא ומתן לחידוש ההסכם, בתנאים כפי שיסוכמו בין הצדדים2019
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 הכוחהקיים בתחנת  הסכם קיבוצי במרכז האנרגיה, ברוח ההסכם נחתם 2018במרץ  14ביום 

 הכוח בתחנת לעבודה ייקלטו אשר העובדים על וכן האנרגיה מרכז עובדי על יחולההסכם  .רותם

 . 2022והינו בתוקף עד מרץ  חדרה

 המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברהנושאי ל הניתנים תגמוליםמידע נוסף על  .9.6

. ()כהגדרתם בחוק החברות משרה נושאי 8-מ מורכבת החברה תהנהל, דוחההגשת  למועד נכון

נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים גם הם בהסכמי העסקה אישיים. נושאי המשרה 

 עבור שעות נוספות גלובליות. בחברה זכאים למשכורת חודשית, הכוללת גם תמורה

בנוסף, זכאים נושאי המשרה בחברה לתנאים נלווים כמקובל בחברה, הכוללים הפרשות 

סוציאליות לרבות קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה בהתאם למדיניות החברה, רכב 

, וכדומה. בנוסף זכאים נושאי 13חברה )כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב(, משכורת 

  החברה. התגמול שלי, בהתאם לשיקול דעת החברה ועל פי מדיניות המשרה למענק שנתי חד פעמ

אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  2017ביולי  26-ו 20ם מיבי

מדיניות תגמול. בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, 

שתוארה בתשקיף תיחשב כמדיניות התגמול של החברה, כקבוע , מדיניות התגמול 2013 -תשע"ג

שנים מהמועד בו נרשמו לראשונה  5א לחוק החברות ותהיה טעונה אישור רק בחלוף 267בסעיף 

  המניות למסחר בבורסה.

אישרו, בהתאמה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  2018במאי  17-ו 2018במאי  14בימים 

( ירקטוריון החברהעל ידי ד 2017ביולי  26 ביוםיות של החברה )שאושרה כנית האופצותיקונים לת

( RSU"(, אשר עיקרם הינו הוספת אפשרות להקצאת יחידות מניות חסומות )תוכנית אופציות)"

שניתנות להקצאה מכוח RSU -כנית האופציות, הגדלת כמות האופציות /ואו יחידות הובמסגרת ת

האופציות ותיקון מנגנון התאמה במקרה של שינוי שליטה, והכל בהתאם למדיניות התגמול  כניתות

 של החברה.

כתבי  1,165,625, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה פרטית של 2018ביוני  24ביום 

מנהלים  8-לא סחירות, ל RSUיחידות  241,685-אופציה לא סחירים הניתנים להמרה למניות ו

כנית האופציות, כפי וונושאי משרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ועל פי ת

 לעיל.  כאמור 2018במאי  17שתוקנה ביום 

מניות שתנבענה  1,165,625, התקבל אישור מנכ"ל הבורסה לרישום למסחר של 2018ביולי  4ביום 

, שתוקצינה למנהלים RSU-מניות שתבענה ממימוש יחידות ה 241,685-ממימוש האופציות ו

 ונושאי משרה בחברה. 

הניצעים וחלו שינויים במצבת  8-בוצעו ההקצאות האמורות ל 2018ביולי  10בהתאם לכך, ביום 

 ניירות הערך, בכמות ובמרשמי ניירות הערך של החברה.

כנית ו, ובהתאם לתנאי תעו"ד מורן ארז את כהונתה בחברהסיימה  2018באוקטובר  31ביום 

, בהתאמה(. 20,518-ו 98,958אשר הוקצו לה ) RSU-ציות, פקעו האופציות ויחידות ההאופ

כנית ותהיינה ושפקעו כאמור הוחזרו אל מאגר המניות הכפוף לת RSU-האופציות ויחידות ה

 להקצאה מחדש.ניתנות 

תקנה  ראו המשרה הבכירים בחברה ובעלי העניין, נושאילתנאי העסקתם של  בנוגע נוספים לפרטים

 לפרק הרביעי )פרטים נוספים(. 21
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 עובדים עלויות עם בקשר חברתית בין התחשבנות .9.7

, ואו.פי.סי סולאר חדרה, לרותם גםשירותים  נותנים, הם נושאי המשרהובהחברה,  מעובדי חלק

 המחלקהמ, כספים מחלקתמ םעובדי כגון, רותםעל ידי  המועסקים מהעובדים חלק: היפךלו

 .ה, נותנים שירותים לחברה, לחדרה או לחברת התפעול חדרוכדומה התפעול עובדי, המסחרית

, וקיימת העובד את המעסיקה החברהשל עובדים אלו משולמת במלואה על ידי  עלויות השכר

 התחשבנות בין החברות בהתאם למפתח העמסת עלויות. 

 מימון .10

 כללי  .10.1

הלוואת פיננסי )בסעיף זה: "מוסד מ התקבלהשה הלוואבאמצעות פעילות החברה מומנה בעבר 

, נפרעה במלואה הלוואת 2017במאי  28"( ובאמצעות שטרי הון והלוואות בעלים. ביום הביניים

 הביניים, וזאת מתמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה. 

 לדוחות הכספיים.  (3)ג()14 ביאור ראו, ופירעונהלפרטים אודות הלוואת הביניים 

 קשורה אינה עצמהלגיוס החוב אשר התקבל מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'(, החברה  מעבר

 . אחרים הלוואה בהסכמי

)סדרה א'( של החברה,  החוב אגרות מחזיקי של הכללית האסיפה אישרה, 2018 ביוני 21 ביום

 : "(הנאמנות לשטר התיקון)" , כדלקמן)סדרה א'( תיקונים לשטר הנאמנות של אגרות החוב

"לא  המילים שבמקום כך( פיננסיות מידה באמות לעמידה)התחייבות  7.2.1.1 סעיף תיקון .א

 "1.20:1-מ יפחת"לא  ייכתב" 1.05:1-מ יפחת

 המילים תימחקנה" החברה של"התזרים  המונח שבהגדרת כך)הגדרות(,  7.2.4 סעיף תיקון .ב

 ".השקעה לפעילות ששימשו מזומנים תזרימי"וכן )ה( 

 וריבית קרן לסכומי השווה"סכום  המילים שלאחר כך( החוב לשירות)קרן  7.3.1 סעיף תיקון .ג

 ".חודשים 18" של בתקופה תוחלף" חודשים 12" של התקופה", בגין

"לא  המילים במקום)ג(  קטן שבסעיף כך(, חלוקה על החלות)מגבלות  7.5.1.2 סעיף תיקון .ד

 ".1.40:1-מ יפחת"לא  ייכתב" 1.25:1-מ יפחת

", אושרה השליטה שהעברת"מבלי  המילים שבמקום כך( מיידי)פירעון  11.1.24 סעיף תיקון .ה

 ".אושרה השליטה העברת( 1: )ש: "מבלי ייכתב

 תר הוראות שטר הנאמנות ונספחיו.למעט האמור לעיל, לא חל שינוי בי

 הכולל'( א)סדרה  החוב אגרות של הנאמנות לשטר התיקון נחתם, 2018 יוני בחודש, לכךבהתאם 

 הנאמנות שטר של המלאים והתנאים הנאמנות לשטר התיקון"ל. לפרטים אודות הנ התיקונים את

)אסמכתא:  2018ביוני  25 מיום החברה שלמיידי  דוח ראו החברה של'( א)סדרה  החוב אגרות של

 הנכלל על דרך ההפניה. (,2018-10-060691

כמקובל  מבנק ומוסדות פיננסיים לושקיב באמצעות אשראיפעילותן של רותם וחדרה ממומנת 

( אשר מחזיק במתקן SPCבמימון פרויקטים. מימון פרויקטים מבוסס על הקמת תאגיד ייעודי )

ייצור החשמל וברישיונות הרלוונטיים. התאגיד מוקם לטובת הקמת מתקן ייצור החשמל ומלבד 

זאת לא מתקיימת בו פעילות אחרת. מימון הקמת מתקן ייצור החשמל נעשה על ידי מימון חיצוני 

המשתנה  מימון חיצוני, 80%בשיעור משמעותי מעלויות הקמת הפרויקט )השיעור המקובל הינו 

בהתאם לדרישות הרגולציה ולהסכמות המסחריות בין הצדדים( והיתרה ממומנת על ידי הון עצמי 
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של בעלי המניות. ככלל, המימון החיצוני מועמד כחוב בכיר. מרבית המימון החיצוני אינו נשען על 

ידי  ( אלא על בטוחות אשר הועמדו עלNon-Recourseבטוחות חיצוניות לפרויקט )קרי, מימון 

התאגיד הייעודי )שעבוד קבוע וצף של כלל רכושו( וכן על שעבוד מניות בעלי המניות בתאגיד 

ערבות או התחייבות להזרמת כספים לפרויקט על ידי בעלי הייעודי. בחלק מן המקרים מועמדת 

 . הייעודי התאגיד של תהמניו

 (1()ג)14 ביאורבהתאמה( של רותם והסכם המימון של חדרה ראו ) המימוןלפרטים אודות הסכם 

 זה.  10 סעיףבהמשך  וכןלדוחות הכספיים  (2)ג()14וביאור 

רותם ולהסכם המימון של  של המימון להסכם תיקון נחתם 2018 במאי 31-ו 2018 במאי 30 בימים

עם אנרג'יאן.  בקשר עם ההסכמים לרכישת גז טבעי של כל אחת מרותם וחדרה, בהתאמה, חדרה

להסכמי המימון בוצעו, בין היתר, התאמות המתייחסות להסכמי הגז של רותם במסגרת התיקונים 

וחדרה )לפי העניין( ובכלל כך תוקנו הוראות הנוגעות לזכויות מסוימות של רותם או חדרה )לפי 

העניין( הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות מסוימות שהגורמים 

 אישור(. Reserved discretionם או חדרה )לפי העניין( להפעילן )המממנים רשאים לחייב את רות

'יאן. אנרג לבין המממנים נציג בין ישיר הסכם על בחתימה מותנה חדרה ושלרותם המממנים של 

על נספח פרק זמן מסוים במסגרת התיקון להסכם המימון של חדרה, נקבע כי הצדדים יחתמו בתוך 

Reserved discretion והצדדים פועלים לחתימתו למועד זה טרם נחתם, אשר.  

  שלישיים צדדים עם קשורות החברה, רותם וחדרה בהן הלוואה הסכמי .10.2

קשורות , שבהם ההלוואההסכמי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ואודות להלן פרטים אודות 

 . בהתאמה(" הלוואת חדרה"-" והלוואות רותם)" 2018 דצמברב 31 ליוםנכון  רותם וחדרה
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 ש"ח יועד למסגרת ערבויות. מיליון 6"ח מסגרת הון חוזר, מתוכה עד סך של ש מיליון 21כולל של  בסך נותרו שתי מסגרות זמינות וניתנות לניצול למועד הדוחההסכם כלל כמה סוגי מסגרות אשראי.   126
 עמדה(, רותם הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה מועד טרם ספורים)ימים  2013 ביוני 30 ליום ונכון, זו תקופה שבתום כך, לקרן נצברה ההלוואה ריבית, רותם הכוח תחנת של ההקמה בתקופת  127

 "ח.ש מיליארד 1.6-כ של סך על, עת באותה בגינה הצבורה הריבית כולל, ההלוואה יתרת
ח, וכמו וכהלהקמת תחנת ( DSRA-)כולל מסגרת ה מהעלות הצפויה 80%-המהווה כ, ש"ח מיליון 755חלופיות(: מסגרת הלוואות זמן ארוך בסך הלוואת חדרה כוללת מספר מסגרות אשראי )חלקן   128

מיליון ש"ח ומסגרת  68בסך של  גידור מסגרת"ח, ש יליוןמ 30 בסך חוזר הון מסגרת, מיליון 60 בסך ערבויותמילון ש"ח, מסגרת  33בסך  DSRAמע"מ שתהפוך בסוף ההקמה למסגרת  מסגרתכן 
stand by  מיליון ש"ח. 60בסך של 

 שיעורי הריבית כפופים להגדלה במקרים מסוימים שנקבעו ביחס לירידה בדירוג או באמות המידה הפיננסיות, כמפורט בהסכם.   129

 
 
 

מספר 
 הלוואה

 שם הלווה

מועד נטילת 
 ההלוואה/

 מסגרת האשראי
 

 תקופת ההלוואה/
 מסגרת האשראי

 המסגרתסכום  סוג ההלוואה
 המקורי

כפי ההלוואה סכום 
 שנמשך )קרן(

יתרת ההלוואה 
)לרבות  בספרים

יום ל ריבית לשלם(
31.12.18 

 

תקופת פירעון 
 תנאי ריבית והצמדה קרן ההלוואה

שווי הוגן של 
הלוואות 

החברה סולו 
 31.12.18ליום 

 )מיליון ש"ח(

 עד 2017במאי  18 החברה 1
 2030 דצמבר

 "חש מיליון 320 __ חוב אגרות
"ח שמיליון  294

 ניכוי)לאחר 
 (גיוס הוצאות

פירעון קרן 
וריבית חצי 

 30שנתי ביום 
לחודש אחרון 
של כל חציון 

 קלנדרי

החל  4.45%של  ריבית
 למסחר הרישום ממועד

 בבורסה
304 

 רותם 2

 2011 מינואר החל
 חתימת)מועד 
 יוני ועד( ההסכם

2031 

 לחוב מימון מסגרת
 על שהועמדה בכיר

 ומוסדותידי בנק 
)מימון  פיננסיים

 (פרויקטלי

 מיליון 1,800
 126"חש

מיליון  1,430
המשקף  127ש"ח

-יחס מינוף של כ
 מהעלות 80%

 של הכוללת
 הפרויקט

 ש"ח מיליון 1,260

 קרן פירעון
, רבעוני וריבית

 לחודש 25 ביום
 כל של האחרון

 קלנדרי רבעון

צמודה למדד  ההלוואה
 ונושאתהמחירים לצרכן 

 קבועה שנתית ריבית
-ל 4.9% שביןבשיעורים 

5.4% 

1,453 

 חדרה 3

 2017 ממרץ החל
)מועד הסגירה 

 18 ועדהפיננסית( 
 ממועדשנה 
 המסחרית ההפעלה

 )כהגדרתו בהסכם(

מימון לחוב  מסגרת
בכיר שהועמדה על 
ידי בנק ומוסדות 
פיננסיים )מימון 

 (פרויקטלי

 מיליון 1,006
 128"חש

 הדוחלמועד  נכון
 נמשךהכספי, 

האשראי  ממסגרת
של החוב הבכיר 

 משיכות במספר
 616 של כולל סכום

ש"ח )כאשר  מיליון
 משיכה לכל ביחס

 צמוד מהסכום 2/3
 1/3-ו למדד

 (שקלי מהסכום

"ח ש מיליון 644
 ניכוי לאחר)

 (גיוס הוצאות

 קרן פירעון
, רבעוני וריבית
 6יחל  אשר

חודשים לאחר 
מועד ההקמה 

 25 ביוםויחול 
 האחרון לחודש

 רבעון כל של
)ביחס  קלנדרי
 הלוואות לפירעון
 מסגרת מתוך

 לטווח ההלוואות
-ה ומסגרת ארוך

Stand-by) 

למסגרת הלוואות  ביחס
-Standלזמן ארוך ומסגרת 

by במועד נקבעות הריביות 
בסיס ריבית  עלהמשיכה 

"ח הבסיסית בתוספת האג
 למסגרות וביחס, מרווח

 וההון הערבויות"מ, המע
 ריבית בסיס על החוזר
 129מרווח. בתוספת הפריים

, הדוח למועד נכון
אשר נמשכו עד  ההלוואות

 כה נושאות ריבית של בין
)ביחס  3.9%-לכ 3.1%

הצמודות( ובין  להלוואות
)ביחס  5.4%-לכ 4.7%

 (צמודות שאינן להלוואות

629 
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מספר 
 הלוואה

שם 
  ותנאים מהותיים נוספים cross default  אמות מידה פיננסיות הלווה

 
, שעבודים, בטחונות

 ערבויות

זכות לפירעון 
 מוקדם

זכות חזרה 
ללווה/ללא זכות 

 חזרה ללווה

 ראו סעיף החברה 1
 להלן 10.3.1

 חלוקה ביצוע עלמגבלות 
 .לעיל 5.5 סעיף ראו לפרטים
 וחדרה ברותם שליטה מכירת

חדרה, כפי שיהיו מעת לעת, בהחברה רשאית למכור לצדדים שלישיים אמצעי שליטה ברותם ו
( בשטר הנאמנותכולם או חלקם וכל הקשור בהם, ובלבד שתמורת המכירה הקובעת )כהגדרתה 

בחשבון נאמנות שיתנהל על שם הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישירות על ידי הרוכש תופקד 
מוש )סדרה א'(, וישועבד בשעבוד קבוע ושוטף לטובת הנאמן. החברה תהיה רשאית לעשות שי

המופקדים בחשבון הנאמנות )בניכוי הוצאות ניהול חשבון(  בכספי תמורת המכירה הקובעת
 .לצורך ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(

 מגבלות נוספות
 תכמקובל במסגרת שטרי נאמנות לאגרות חוב, על החברה חלות מגבלות בנוגע להרחבת סדר

רוג אגרות החוב )סדרה א'( ומנגנון התאמת ריבית אגרות אגרות החוב )סדרה א'(, התחייבות לדי
החוב )סדרה א'( בגין ירידת דירוג, וכן עילות שונות אשר בהתקיימותן יהיו רשאים מחזיקי 

בנסיבות הקבועות בשטר  להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי (אגרות החוב )סדרה א'
של החברה ושינוי שליטה בחברה, והכל  , ובכלל זה במקרה של שינוי בתחום פעילותההנאמנות

 .130והתיקון לו כמפורט בשטר הנאמנותבהתאם ובכפוף לתנאים ולנסיבות 

בדבר  לפרטים
בטחונות שהעמידה 
החברה לטובת 

"ח, ראו האג מחזיקי
 לדוח 18סעיף 

 הדירקטוריון

זכות  קיימת
מוקדם  פירעון

בכפוף לתשלום 
עמלת פירעון 
מוקדם או, לפי 
העניין, הסכום 
הגבוה מבין 

הערך 
ההתחייבותי של 
אגרות החוב, או 
יתרת סכומי 
התשלום כשהם 

מהוונים 
בהתאם לאמור 

 בשטר הנאמנות

 קיימת

 רותם 2

(1 )DSCR  שנתי מינימלי
כתלות  1.05-1.1בגובה 

י "חחבאספקת החשמל ל
 12-הן ביחס ל)המחושב 

-ביחס להחודשים שחלפו והן 
( 2; )(החודשים הבאים 12

LLCR  1.05מינימלי בגובה-
כתלות באספקת החשמל  1.1

( שמירה על קרנות 3; )י"חחל
רזרבה בהתאם לתנאי 

לפירוט אופן העמידה  ההסכם.
באמות המידה הפיננסיות ראו 

 להלן 10.3.2 סעיף

( 2שעבודים נוספים; )( מגבלות על יצירת 1מגבלות סטנדרטיות להסכם מסוג זה וביניהן: )
( מגבלות על נטילת חובות פיננסיים נוספים; 3העברה או מכירה של זכויות ונכסים; ) מגבלות על

עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים וכן מגבלות על שינויים בפעילות  מגבלות על (4)
ותיים כגון ( איסור לבצע שינויים מה6השקעות הון ורכישת חברות; ) ( מגבלות על5החברה; )

( מגבלות על התקשרות 7רכישת נכסים שאינה במהלך העסקים הרגיל; ) מיזוג וכן מגבלות על
( קיים סעיף 9( מגבלות על חלוקה; )8)שאינם עומדים בתנאי סף מסוימים(; ) PPAבהסכמי 

cross-default לאירועי הפרה של אלף ש"ח 500-חובות פיננסיים של רותם בהיקף גבוה מל ,
פיננסיים של בעלי המניות ; וכן לחובות להסכמים שבבסיס הפרויקט כמפורט בהסכםצדדים 

היקף ובכלל זה  ברותם או ערבים בפרויקט, ככל שמתקיימים תנאים שונים המפורטים בהסכם
( שינוי שליטה 10) שינוי מהותי לרעה )הכל, בתנאי ההסכם(;וש"ח  מיליון 5 חוב מינימלי של

בתנאים הקבועים בהסכם. כמו כן, כמקובל במימון פרויקטלי, ישנן זכויות מסוימות של רותם 
הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות מסוימות אשר הגורמים 

בנוסף, ההסכם קובע שורה  (.reserved discretionהמממנים רשאים לחייב את רותם להפעילן )
אירועי הפרה וביניהם: אירועי חדלות פירעון שונים והפסקת פעילות של רותם או של יתר של 

החייבים )כהגדרתם בהסכם(, אירועים בעלי השפעה מהותית לרעה )כהגדרת מונח זה בהסכם(, 
, שינויי רגולציה המשפיעים לרעה שנקבעהפרת התחייבויות או מצגים, הורדת דירוג מתחת לסף 

על המימון, אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר לפרויקט, אירועים על הפרויקט או 
 שינוי(, זה 10.2 בסעיףפיננסיים )כמפורט  קובננטיםהמתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת 

. לתיקון להסכם בקשר בהסכם כמפורט הריפוי ולתקופות לתנאים בהתאם והכל; ברותם בעלות
 .לדוח 8.13.7 סעיף'יאן ראו אנרגעם עסקת 

לפרטים בדבר 
בטחונות שהעמידה 

לטובת מממני רותם 
 רותם הלוואת

הנוספים  והבטחונות
שהעמידה החברה, 

 להלן 10.5 סעיף ראו

 זכות קיימת
 מוקדם לפירעון

 לתשלום בכפוף
 פירעון עמלת

 מוקדם

 הלוואה
, עם פרויקטלית

זכויות חזרה 
 לחברהמוגבלות 

 השעבודים)מכוח 
 ערבויותאו ה
 לפי, שהעמידה

 (העניין

                                                      

2018-)אסמכתא: 2019 ביוני 25של החברה מיום  מיידיראו דוח  2018 יונילשטר הנאמנות מחודש  ולתיקון, ההפניהדרך  על ומובא( לעיל 1"ש בה אסמכתאותשטר הנאמנות המלא צורף לתשקיף )ראו   130
 .ההפניה דרך על מובאה ,(10-060691
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מספר 
 הלוואה

שם 
  ותנאים מהותיים נוספים cross default  אמות מידה פיננסיות הלווה

 
, שעבודים, בטחונות

 ערבויות

זכות לפירעון 
 מוקדם

זכות חזרה 
ללווה/ללא זכות 

 חזרה ללווה

3 

חזוי וכן  מינימלי DSCR( 1) חדרה
DSCR לפחות של חזוי ממוצע 
 להלוואות ביחס 1.10:1

 ההפעלה בשלב הטווח ארוכות
( 2) ;הכוח תחנת של המסחרית

LLCR  1.10:1של לפחות 
בשלב ההפעלה המסחרית;** 

 סכומים על( שמירה 3)
 reserve accounts-ב מינימליים

 בהתאם להסכם

 על מגבלות וכן נוספים נכסים לשעבד איסור( 1: )וביניהן זה מסוג להסכם סטנדרטיות מגבלות
 מלבד אחר עיסוק או מיזוג כגון מהותיים שינויים לבצע איסור( 2; )נכסים והעברת מכירת

על הוצאות הוניות;  מגבלות (4; )ערבויות ומתן פיננסיים חובות נטילת על מגבלות( 3; )הפרויקט
הסכמים ב להתקשרות המלווה בהסכמת צורךPPA( ;6 )( תנאים להתקשרות בהסכמי 5)

 cross-default( קיים סעיף 8( מגבלות על חלוקה ועל עסקאות עם בעלי עניין; )7מהותיים; )
מהותיים בפרויקט )כהגדרתם  גורמיםפיננסיים של  חובותלחובות פיננסיים של חדרה וכן ל

 של מינימלי חוב היקף זה ובכלל, בהסכם המפורטים שונים תנאים מתקיימיםבהסכם(, ככל ש
 ישנן, פרויקטלי במימון כמקובל, כן כמולרעה על הפרויקט. והשפעה מהותית  דולר אלפי 100

 זכויות וכן המממנים הגורמים בהסכמת רק למימוש הניתנות חדרה של מסוימות זכויות
(. reserved discretion) להפעילן חדרה את לחייב רשאים המממנים הגורמים אשר מסוימות

 והפסקת שונים פירעון חדלות אירועי: וביניהם הפרה אירועי של שורה קובע ההסכם, בנוסף
 העוסקים אירועים(, בהסכם)כהגדרתם  בפרויקט מהותיים מיםאו של גור חדרה שלפעילות 

(, אירועים בעלי לדוח 8.2.4 סעיףבמועד ההפעלה המסחרית )לפרטים נוספים ראו  בעיכובים
 התחנה הקמתהקשורים להשהיית  אירועיםהשפעה מהותית לרעה )כהגדרת מונח זה בהסכם(, 

 המתקבלים והשירותים"י חח עם בקשר שונים אירועים, שנקבעו תקופות משךל האו פעילות
 כוח אירועיאו מצגים,  התחייבויות הפרתעון ואי תשלום, ובכלל זה אירועי חדלות פיר ממנה
(, שינויי בהסכם)כהגדרתם  הפרויקט מסמכי של ביטול המאפשרים( בהסכם)כהגדרתם  עליון

רגולציה המשפיעים לרעה על הפרויקט או על המימון, אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר 
לפרויקט, אירועים המתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת קובננטים פיננסיים )כמפורט בסעיף 

, רעוןפי חדלות אירועי, אירועים שונים ביחס לנייר חדרה ובכלל זה בחדרה בעלות שינוי(, זה 10.2
 שונים אירועים התקיימות וכן שנקבע לסף מתחת דירוג והורדת חי עסק אזהרת, פעילות הפסקת

 והפסקת פירעון חדלות אירועי זה ובכלל( בהסכם)כהגדרתם  מהותיים פרטיים ללקוחות ביחס
. לתיקון להסכם בקשר עם בהסכם כמפורט הריפוי ולתקופות לתנאים בהתאם והכל; פעילות
  .עילל 8.13.7 סעיף'יאן ראו אנרגעסקת 

 להבטחת
 בקשר התחייבויותיה

 הקמת לפרויקט
, חדרה הכוח תחנת
 על צף שעבוד נרשם

 וכן חדרה נכסי כלל
 שעבודים נרשמו

 נכסיה כל על קבועים

 זכות קיימת
 מוקדם לפירעון

 לתשלום בכפוף
 פירעון עמלת

 מוקדם

 הלוואה
פרויקטלית, עם 
זכויות חזרה 

 לחברהמוגבלות 
 השעבודים)מכוח 

 ערבויותאו ה
 לפי, שהעמידה

 (העניין

 . 1.20:1 לפחות על לעמוד( חזוי ממוצע DSCR-מינימלי חזוי ו LLCR ,DSCR) האמורות המידה מאמות אחת כל על, ההסכם פי על משיכה ביצועל כתנאי כי, יוער** 
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  131ת החברה, רותם וחדרהומידה פיננסיות בהן מחויב אמות .10.3

 החברה .10.3.1

 '(א)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר מכוח מידה אמות

במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב  .10.3.1.1

, יחול האמור בשטר הנאמנות)סדרה א'( במלואן, במועדי הבדיקה המפורטים 

 132כפי שעודכן במסגרת התיקון לשטר הנאמנות: להלן

 לא, הנאמנות בשטר, כהגדרתו ההיסטוריכיסוי החוב  יחס .10.3.1.1.1

  .1.20:1-מ יפחת

 יפחת לא, הנאמנות בשטרשל החברה, כהגדרתו  העצמי ההון .10.3.1.1.2

 "ח.ש מיליון 80 של מסך

 בשטרההון העצמי למאזן של החברה, כהגדרתו  יחס .10.3.1.1.3

 .%12.5-מ יפחת לא, הנאמנות

נפקת אגרות החוב כמו כן, העמידה החברה קרן לשירות החוב, מתוך תמורת ה

קרן אגרות  הראשוןפירעון ה למועדחודשי ריבית עד  12של  בהיקףא'(  סדרה)

 18של  בגובה -קרן אגרות החוב  של הראשוןמועד הפירעון  לאחרוהחוב, 

. תחילת פירעון קרן אגרות החוב מועדחודשי תשלומי קרן וריבית לאחר 

 אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת שועבד הקרן הופקדהחשבון הנאמנות בו 

שירות החוב האמור  בקרןהפיקדון , מסתכם 2018 בדצמבר 31. נכון ליום החוב

  "ח.ש מיליון 46-לסך של כ

 2018 בדצמבר 31באמות המידה האמורות לעיל, נכון ליום  עומדת החברה 

  :להלן כמפורט

 2018 בדצמבר 31 ליום הנאמנות שטר פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות

 יחס כיסוי החוב ההיסטורי
יחס כיסוי החוב ההיסטורי, 

כהגדרתו בשטר הנאמנות, לא יפחת 
 1.20:1-מ

2.12 

 החברה של העצמי ההון
 כהגדרתו, החברה של העצמי ההון

 של מסך יפחת לא, הנאמנות בשטר
 ח"ש מיליון 80

 ח"ש מיליון 678 -כ

 למאזן עצמי הון יחס
, החברה של למאזן העצמי ההון יחס

 יפחת לא, הנאמנות בשטר כהגדרתו
 12.5%-מ

70% 

 הסכם הזרמת ההון בקשר עם רותםאמות מידה מכוח 

 Equity Subscription)על הסכם הזרמת הון  ותחתומורותם החברה  .10.3.1.2

Agreement) דוח למועד נכון כאשר, על תיקוניו השונים, 2011בינואר  2 מיום 

בנק לאומי )כמלווה וכסוכן האשראי(, החברה  הנם לו הנוספים הצדדים זה

                                                      

לביצוע חלוקה על ידי רותם וחדרה,  תנאיםיובהר כי בנוסף לאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף זה, קיימים בהסכם   131
 .לעיל 5.5 סעיףובכללם עמידה באמות מידה פיננסיות. לפרטים אודות מגבלות חלוקה על החברה ראו 

 (.לעיל 1"ש בהאסמכתאות  ראו) לתשקיף שצורף הנאמנות שטר את ראו המלאותלהגדרות   132
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 הזרמת הסכם") OCM בההשליטה  ובעלת ורידיסלנאמנות של בנק לאומי, 

 133"(.רותם של ההון

החברה להבטיח  התחייבה, הזרמת ההון של רותם סכםבהתאם להוראות ה

ההון העצמי הנדרש על פי תנאי הרגולציה והסכם  ברשות רותםכי יהיה 

, היתר בין, הנדרשות הערבויות העמדתהנדרש לצורך הלוואת רותם וכן ההון 

 עם. (לעיל 8.14.4.1 בסעיף"י )המפורט חח עםרותם  של PPA-ה הסכם פי על

ביטול הסכם התפעול עם חברת התפעול רותם תוקן הסכם הזרמת ההון של 

 חברת של הערבויות ושוחררו התפעול הסכם ביטול את שמשקף באופןרותם 

. יצוין, כי ההסכם כולל תנאים ומגבלות בקשר להעברה או רותם התפעול

 מימוש מניותיה של החברה ברותם ובחברת התפעול רותם.

 הסכם הזרמת ההון בקשר עם חדרהאמות מידה מכוח 

ובנק  ,וחאסיה פיתהחברה האם דאז, עם התקשרה חדרה  2016בחודש יולי  .10.3.1.3

 Equity)בהסכם הזרמת הון דיסקונט )כסוכן האשראי ונאמן הבטוחות(

Subscription Agreement) "(חדרה של ההון הזרמת הסכם)" הסכם. במסגרת 

, אסיה פיתוח התחייבה כלפי מממני הלוואת חדרה הזרמת ההון של חדרה

בהתחייבויות מסוימות בקשר לפעילות חדרה, ובכללן: התחייבות להעמדת 

הון עצמי לפרויקט תחנת הכוח חדרה אשר ישלים את המימון מכוח הלוואת 

תשלום עמלות; חדרה; שעבוד החזקותיה בחדרה וזכויותיה כלפיה; 

בויות שהועמדו מתוך מסגרת הערבויות התחייבויות שעניינן טיפול בער

המהווה חלק מהלוואת חדרה בתום תקופת המימון; העמדת גיבוי לשימוש 

של חדרה במסגרות ערבויות וגידור טרם ביצוע משיכה ראשונה לפי הסכם 

במקרים מסוימים; ערבות בהיקף העמדת ערבויות בנקאיות הלוואת חדרה; 

זה פוחת בקרות אירועים שונים,  ש"ח, כשסכום מיליון 100שלא יעלה על 

של וההפעלה ביחס לעלויות שינבעו מסיכונים מסוימים בתקופת ההקמה 

 במקריםתרחישי חדלות פירעון תחנת הכוח החדשה; וערבות נוספת לכיסוי 

 .ש"חמיליון  8גבייה מלקוחות עד לסכום של  כשלשל 

אמור החברה כצד להסכם הזרמת ההון ה הצטרפה 2017במאי  29ביום 

שוחררה  2017, ובחודש דצמבר והסכימה להתקשר כבעלת מניות בכל תנאיו

אסיה פיתוח מההתחייבויות האמורות לעיל כאשר החברה באה בנעליה. 

 עוד כל כי חדרה מממני כלפיכחלק משחרור אסיה פיתוח התחייבה החברה 

תעמוד באמות המידה  היא, והחוב בקשר להלוואת חדרה במלוא נפרע לא

הפיננסיות הבאות בכל עת, כפי שייבדק על פי דוחותיה הכספיים )סולו( 

 :והשנתיים הרבעוניים

                                                      

 פיתוח אסיה הדוח למועד נכון. המקורי ההסכם על היא גם חתומה היתה, דאז בחברה השליטה בעלת, פיתוח אסיה כי יצוין  133
 .במקור שנחתם כפי רותם של ההון הזרמת הסכם מכוח לה שהיו הערבויות מכל שוחררה
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: )א( עד לתום תקופת יפחת לאשל החברה  העצמי ההון .10.3.1.3.1

)ב( -"ח; וש מיליון 250 של מסך -האחריות של קבלן ההקמה 

 מיליון ש"ח. 200מסך של  -לאחר מכן 

 .20%-מ יפחת לאן של החברה ההון העצמי למאז יחס .10.3.1.3.2

, החברה תחזיק חדרה של המסחרית ההפעלה מועד עד .10.3.1.3.3

"ח, שמיליון  100-בחשבונותיה יתרת מזומנים שלא תפחת מ

יתרת  -, ועד לתום תקופת האחריות של הקבלן זה מועד ולאחר

 תנאיםנוסף, בב"ח. שמיליון  50-מזומנים בסכום שלא יפתח מ

 יהיה ניתן, חדרה של ההון הזרמת בהסכם שנקבעו מסוימים

 .השקעה בהם ולבצע אלה סכומים להפחית

 ישועבדובתנאים מסוימים בעת ירידת דירוג של החברה,  .10.3.1.3.4

 .חדרה מממני לטובת האמורים הסכומים

 2018 בדצמבר 31באמות המידה האמורות לעיל, נכון ליום  עומדת החברה

  :להלן כמפורט

 בדצמבר 31 ליום הנאמנות שטר פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2018 

 החברה של העצמי ההון
 לתום עד, החברה של העצמי ההון
 לא, ההקמה קבלן של האחריות תקופת

 ש"ח מיליון 250 של מסך יפחת
 ח"ש מיליון 678-כ

 לא, החברה של למאזן העצמי ההון יחס למאזן עצמי הון יחס
 70% 20%-מ יפחת

 החברה בחשבונות מזומנים יתרת
, חדרה של המסחרית ההפעלה מועד עד

 100 -מ תפחת שלא מזומנים יתרת
 ש"ח מיליון

 ח"ש מיליון 286-כ

 

  רותם .10.3.2

 למועד נכוןלעיל.  10.2 בסעיף המפורטות הפיננסיות המידה באמות לעמוד מחויבת רותם

 לוואתה רותם עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות. יצוין, כי על פי הסכם הדוח

 בדצמבר 31 ליוםביוני ו 30 ליום הכספיים לנתונים בהתאםאמות המידה נמדדות  רותם

 רותם של עמידתה יחס 2018בדצמבר  31 ליום הכספיים לנתונים נכון. קלנדרית שנה בכל

 :כדלקמן הינו הפיננסיות המידה באמות

 בדצמבר 31 ליום ההלוואה הסכם פי על הנדרש היחס פיננסיות מידה אמות
2018 

DSCR החודשים  12-שנתי )ב
 הקודמים(

 החשמל באספקת כתלות 1.05-1.1
 1.94 י"לחח

DSCR החודשים  12-שנתי )ב
 הבאים(

 החשמל באספקת כתלות 1.05-1.1
 2.93 י"לחח

LLCR  שנתי 
 החשמל באספקת כתלות 1.05-1.1

 2.25 י"לחח

על נתונים שהינם בבחינת מידע צופה  מבוססים החודשים הבאים 12-ל DSCR-נתוני ה

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה ואשר מותנה ותלוי 

בגורמים שונים, ובין היתר תעריף הייצור, וכן הכנסות והוצאות בפועל. לפיכך, המידע 

 כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.
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  חדרה .10.3.3

 מועד, החל מלעיל 10.2 בסעיףהמפורטות  הפיננסיותחדרה מחויבת לעמוד באמות המידה 

. הפרה אירוע מהווה בהן עמידה ואי ההלוואות של הסילוקין לוח פי על הראשון הפירעון

הפרה  המגבשות נבחנה עמידת החברה באמות המידה טרם הדוחלמועד  נכון, בהתאם

  .כאמור

 מגבלות על חלוקה .10.4

 .לעיל 5.5 סעיף ראו עצמה לחברה בנוגע חלוקה על למגבלות .10.4.1

 רותם .10.4.2

לעיל(  10.2 בסעיףהלוואת רותם )המתואר  בהסכםפעולות חלוקה על ידי רותם המוגדרות 

 :היתר ובין כאמור ההלוואה בהסכם המפורטים תנאים של לשורה כפופות

; )ב( ימים לאחר: )א( תום שנה קלנדרית 100על פעולת החלוקה להתבצע תוך  .10.4.2.1

 תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית.

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית )כהגדרתם בהסכם(. .10.4.2.2

 מילוי קרנות הרזרבה )כהגדרתם בהסכם( לרמה הנדרשת על פי ההסכם. .10.4.2.3

 החודשים הקודמים. 12-לא בוצעו שתי פעולות חלוקה ב  .10.4.2.4

 1.2-1.25ה שנתי בגוב DSCRעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות: )א(  .10.4.2.5

החודשים שחלפו והן ביחס  12-)כתלות באספקת החשמל לחח"י(, הן ביחס ל

)כתלות באספקת  1.2-1.25מינימלי בגובה  LLCRהחודשים הבאים; )ב(  12-ל

מיליון  25החשמל לחח"י(; )ג( עודפי מזומנים )כהגדרתם בהסכם( של לפחות 

 מיליון ש"ח(.  32.5, הסכום הנדרש עמד על 2017בדצמבר  31ש"ח )עד 

 להלן. 10.5.1.2לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 חדרה .10.4.3

( עילל 10.2 )המתואר בסעיף חדרההמוגדרות בהסכם הלוואת  חדרהפעולות חלוקה על ידי 

 ובין היתר:כפופות לשורה של תנאים המפורטים בהסכם ההלוואה כאמור 

 פירעון שלושה תשלומי קרן על פי לוח הסילוקין. .10.4.3.1

 ודשים ממועד ההפעלה המסחרית )כהגדרתו בהסכם(.ח 12חלפו לפחות  .10.4.3.2

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית )כהגדרתם בהסכם(. .10.4.3.3

 Historic DSCR ,Projected DSCRעמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות:  .10.4.3.4

 , ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.1.25:1בשיעור מינימלי של  LLCR-ו

וחשבונות הרזרבה )כהגדרתם בהסכם( ברמה עמידת החשבון לשירות החוב  .10.4.3.5

 הנדרשת על פי ההסכם.

מיליון ש"ח )צמודים למדד  12שמירה על מינימום מזומנים בהיקף של  .10.4.3.6

 15וזאת בנוסף להעמדת פיקדון בסך  כמפורט בהסכם( לאחר ביצוע החלוקה
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מיליון ש"ח על ידי החברה במועד סיום ההקמה, הנדרש כחלק מהתיקון 

 לעיל.  10.3.1.3הון של חדרה המתואר בסעיף להסכם הזרמת ה

על פי הסכם אספקת הגז  Take or Pay-הוכחת יכולת עמידה בהתחייבויות ה .10.4.3.7

 עד למועד החישוב המתוכנן הבא )כהגדרתו בהסכם(. הטבעי,

 חודשים. 12לא בוצעו יותר משתי פעולות חלוקה בתקופה של  .10.4.3.8

ככל שתחנת הכוח חדרה לא תעמוד בתנאים הנדרשים מיחידת ייצור  .10.4.3.9

בקוגנרציה כמפורט בתקנות הקוגנרציה, תידרש הוכחת יכולת עמידה 

 עמידה בתנאים כאמור.-בתשלומים לחח"י ולרשות החשמל כתוצאה מאי

( לאחר מועד ההפעלה Reconciliationיצוין, כי חדרה תהא רשאית לבצע "חלוקת התאמה" )

חרית )כהגדרתו בהסכם( ככל שהיחס בין ההון העצמי לחוב )בהתאם להגדרות המס

, ובתנאים מסוימים כקבוע בהסכם, על מנת להתאים את היחס 20:80בהסכם( יעלה על 

 האמור.

  וערבויות שעבודים .10.5

  החברהוערבויות אשר העמידה  שעבודים .10.5.1

 החברה של חובותיה להבטחת שעבודים .10.5.1.1

יצרה לטובת הנאמן עבור מחזיק אגרות החוב  החברה הנאמנות שטר פי על

שעבוד צף מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כלל נכסיה. השעבוד הצף 

לא יגביל את החברה ביצירת שעבודים על נכסים ספציפיים מנכסיה ובביצוע 

 בנכסיה. דיספוזיציות אחרות 

 רותם של חובותיה להבטחת ויותוערב שעבודים .10.5.1.2

ה רותם, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה להבטחת האשראי שנטל

ראשונה וללא הגבלה בסכום, לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי את 

מניות החברה ברותם )כולל בדרך של רישום המניות על שם חברת הנאמנות 

האמורה(, וכן את זכויות החברה בהון רותם לרבות זכויות לדיבידנד, זכויות 

זומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה מכוח שטרי ההון, כל כסף מ

ברותם וכל הפירות הנובעים מאלה, מלבד פירות הנובעים מחלוקה, מכירה או 

מימוש של הרכוש המשועבד בהתאם להסכם הלוואת רותם. במסגרת מסמכי 

השעבוד התחייבה החברה, בין היתר, שלא לשעבד או להעביר את הרכוש 

 ומי מראש בכתב.המשועבד ללא הסכמת בנק לא

האם ועם  האשראי של רותם, החברה יחד עם החברה מסגרת להסכם בהתאם

 רותם לטובת תאגידיות ערבויות בעלי זכויות המיעוט ברותם )ורידיס( העמידו

הועמדה ערבות כמו כן, . בהתאמה "ח,ש ןמיליו 20-וש"ח  ןמיליו 80של  בסך

מיליון ש"ח בהתאמה(.  3-מיליון ש"ח ו 12)מיליון ש"ח  15נוספת בסך של 

, נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה 2017בחודש דצמבר 

החברה האם מהערבות התאגידית וזאת כנגד העמדת בטוחות חליפיות של 

 קרןזה: " בסעיף"ח )ש מיליון 57.5צבירת קרן נוספת ברותם בסך של 
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 134ורידיס של ערבות"ח וש יליוןמ 46"(, ערבות של החברה בסך של הערבות

מיליון  15הערבות הנוספת בסך של נשארה  כןו מיליון ש"ח 11.5 עדבסך של 

היא  מסוימיםכפופה למנגנון התאמה לפיו ביחסי כיסוי  הערבות. קרן ש"ח

מיליון ש"ח. קרן הערבות תצבר  115לעלות עד לסכום מקסימלי של  יכולה

עם חתימה על תיקון הסכם מסגרת  מיליון ש"ח הופקדו 20באופן הבא: 

לאחר סיום . שנתיותחודשים בהפקדות חצי  24האשראי, והיתרה תצבר על פני 

 31מהערבויות כאמור. ליום  וורידיסצבירת קרן הערבות, ישוחררו החברה 

צבירת מלוא  לאחר מיליון ש"ח. 39, סכום קרן הערבות עמד על 2018בדצמבר 

 התאגידית. מהערבותישוחררו  וורידיסקרן הערבות, החברה 

  חדרה של חובותיה להבטחת וערבויות שעבודים .10.5.1.3

, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה חדרהלהבטחת האשראי שנטלה 

, בחדרהאת מניות החברה  דיסקונט בנקראשונה וללא הגבלה בסכום, לטובת 

החברה מכוח הסכם הלוואת הבעלים, למעט בקשר עם חלוקה זכויות  את

הון חדרה ובוכן את זכויות החברה במותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה, 

חדרה כל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה בו, חדרה

או מכוח היותה נושה של חדרה על פי תנאי הסכם הלוואת הבעלים, למעט 

במסגרת  קה מותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה.סכומים בקשר לחלו

מסמכי השעבוד התחייבה החברה, בין היתר, שלא לשעבד או להעביר את 

 בכתב.ומראש  דיסקונטהרכוש המשועבד ללא הסכמת בנק 

, לעיל 10.3.1.3המפורט בסעיף  חדרה של ההון הזרמת הסכם במסגרת, בנוסף

 סיכונים להבטחת חברה ערבות חדרה מממני לטובת החברה העמידה

 ךובכ חדרה הלוואת מסמכי במסגרת כנדרש, ומממניה חדרה עבור ספציפיים

. החליפה את הערבות הקודמת בעניינים אלו אשר הועמדה על ידי אסיה פיתוח

בהיקפים הבאים: )א( ערבות ביחס לעלויות שינבעו מסיכונים  הינה הערבות

 כולל סכום עד -תקופת ההקמה של תחנת הכוח החדשה ב עיקרמסוימים ב

ש"ח, כשסכום זה פוחת בקרות  מיליון 100ערבות בהיקף שלא יעלה על 

 מתשלומים הנובעחדרה  הלוואתתשלום  איל ביחסאירועים שונים; )ב( ערבות 

 הסכמיחדרה לבטל  מממניהחברה לבצע ככל שתידרש על ידי  שתידרש

 "ח.שמיליון  8עד לסכום של  - מסוימים בתנאיםלקוחות 

, חדרה הלוואת מסמכי מכוח החברה והתחייבויות הערבות להבטחתבנוסף, 

 מממני לטובת החברהתחנת הכוח החדשה, תעמיד  של ההקמה תקופת בתום

"ח. בהתקיים תנאים מסוימים ש מיליון 15 בסך בחדרה משועבד פיקדון חדרה

 סכום את למשוך יהיה ניתן, חדרה של ההון הזרמת בהסכם הקבועים

, חדרה של ארוך לזמן החוב של האשראי מסגרת מתוך, חלקו או כולו, הפיקדון

 . החברה ידי על העמדתו חלף

  

                                                      

 . OCM בה השליטה בעלת עם ביחד הועמדה ורידיס של ערבותה  134
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 רותם שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.2

 של לנאמנות החברה לטובת יצרה רותם, רותם הלוואת עם בקשר התחייבויותיה להבטחת

צף על כלל נכסיה וכן  שעבוד רותם הלוואת של המממנים הגורמים ולטובת לאומי בנק

אודות  לפרטיםשעבודים קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל נכסיה וזכויותיה. 

ערבויות שהועמדו לטובת רותם על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה רותם ראו 

זכויותיה )עובר למועד הלוואת רותם( את  בעבר שעבדה רותם כי, צויןי. להלן 10.6 סעיף

 לטובת בנק לאומי.בפקדונות ובחשבונות מסוימים שהיו קיימים בעבר, 

 חדרה שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.3

להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת חדרה, חדרה יצרה לטובת בנק דיסקונט 

 שעבודים וכן נכסיה כלל על צף שעבוד חדרה הלוואתולטובת הגורמים המממנים של 

. לפרטים אודות ערבויות וזכויותיה נכסיה כל על השעבוד דרך על והמחאות קבועים

 10.6 סעיףשהועמדו לטובת חדרה על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה חדרה ראו 

 .להלן

 ערבויות .10.6

 החברה שהעמידה ערבויות .10.6.1

, התחייבה החברה (נוספים)פרטים  הרביעי לפרק 22 בתקנהכאמור הסכם הניהול  במסגרת

לתנאים ובהתאם  יםהשלישי הצדדים אישור לקבלת בכפוףלפעול על מנת לקחת על עצמה, 

)או אשר היו עתידות להיות  הועמדו אשר הערבויות מלוא אתם, יהאשר ייקבעו על יד

אסיה פיתוח  התחייבות את וכן; וחדרה רותם לטובת פיתוח אסיה ידי עלמועמדות( 

להעמיד ערבות חברה לטובת מיצובישי להבטחת מלוא התחייבות רותם על פי הסכם 

 אסיה שהעמידה הערבויות הוחלפולאמור,  בהתאם. לעיל 8.14.2.1בסעיף התחזוקה כאמור 

הדוח, ערבויות , באופן שנכון למועד בערבויות החברה ורותם חדרה לטובת פיתוח

 :135ה ורותם הנן כמפורט להלןהחברה כלפי חדרהמהותיות של 

סוג 
 ליום נכון הערבות סכום מועד פקיעת תוקף תיאור לטובת הערבות

31.12.2018 
 ערבויות שהועמדו לטובת רותם

ערבות 
 חברה

ערבות לטובת חובותיה של  רותם הלוואת מממני
 .10.5.1.2 סעיף ורותם, רא

 לעיל

סיום צבירת עם 
קרן ערבות 

, הבעלים
המפורטת בסעיף 

 לעיל 10.5.1.2

 צמוד ח"ש מיליון 46
 למדד

ערבות 
 חברה

ערבות לטובת חובותיה של  מממני הלוואות רותם
 expostרותם, בגין חשיפת 

ההלוואה  תום עד
 ברותם

מיליון ש"ח צמוד  12
 למדד

 ערבות
 בנקאית

ערבות בנקאית להבטחת  רותם הלוואת מממני
התחייבויות חברת התפעול 

רותם במסגרת הסכם 
 התפעול עימה

 הדוח מועד לאחר
 פברואר בחודש

 הערבות, 2019
 ביטול לאור בוטלה
 התפעול הסכם

 136דולר אלפי 350

                                                      

 הטבלה אינה כוללת ערבויות בסכומים לא מהותיים.   135
רותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם חברת התפעול דולר, כאשר כל בעל מניות ב מיליון 1סך הערבות הכולל הינו   136

, עם 2019ערבות זו בוטלה בחודש פברואר  דולר.אלפי  350 ובהעמדת הערבות הינ החברהחזקתו. לפיכך, חלקה של הלשיעור 
 .8.14.2.2ביטולו של הסכם התפעול כאמור בסעיף 
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 ערבות
 בנקאית

 למנהל בנקאית ערבות המערכת מנהל
-ה הסכם מכוח המערכת

PPA י"חח עם רותם של 

 מתחדשת
 3 מדי אוטומטית

 עד, שנים
 2033 אוקטובר

 צמוד 137ח"ש מיליון 39-כ
 מדד

 ערבות
 בנקאית

 אמות מכוח בנקאית ערבות המערכת מנהל
 138המידה

 פרסום למועד נכון
סכום , הדוח

הערבות עודכן 
מיליון  33לסך של 

ש"ח ותקופת 
 הוארכה הערבות

 2020 פברואר עד

 צמוד ח"ש מיליון 36-כ
  139 מדד

 חדרה לטובת שהועמדו ערבויות
 ערבות
 חברה

 

 ז"נתג לטובת חברה ערבות "זנתג
 חדרה התחייבויות להבטחת

 בין הגז הולכת הסכם פי על
 ז"לנתג חדרה

צמוד  ח"ש מיליון 3.9-כ 2019 מאי
 למדד

 ערבות
 140חברה

IDOM של התחייבויותיה להבטחת 
 להקמת להסכם בקשר חדרה
 חדרה הכוח תחנת

 כל השלמת לאחר
 לקבלן התשלומים

 לא מקרה ובכל
 מיום יאוחר

 הבעלות העברת
 ההקמה מקבלן
 לחדרה

 הדוח למועד נכון
 לסכום מוגבלת הערבות

, דולר מיליון 10.5 של
 הסכם בוטל שלא ובלבד

 ובמקרה) חדרה הלוואת
-ל הערבות תוגבל כאמור

 (דולר מיליון 30
 ערבות
 141חברה

GE של התחייבותיה להבטחת 
 הסכם עם בקשר חדרה

 חדרה התחזוקה

 כל בתוקף הערבות
 שהסכם זמן

 חדרה התחזוקה
 לפרטים) בתוקף

 ראו ההסכם על
 8.14.2.3 סעיף
 .(לעיל

 דולר מיליון 21

 ערבות
 142חברה

לטובת חובותיה של ערבות  חדרה הלוואת מממני
 10.5.1.3חדרה, ראו סעיף 

 סיכונים להבטחתלעיל, 
 חדרה עבור ספציפיים
 ומממניה

 תקופת לכל
 פי על ההלוואה

 הלוואת הסכם
 על לפרטים) חדרה

 ראו ההלוואה
 (לעיל 10.2 סעיף

 הפוחת, ח"ש מיליון 100
 הקבוע למנגנון בהתאם
 של ההון הזרמת בהסכם

 חדרה

 ערבות
 143חברה

 הבטחת בגין חברה ערבות חדרה הלוואת מממני
 חריגות עם בקשר תשלום

ראו , ייצור מכמות מסוימות
 לעיל 10.5.1.3סעיף 

 תקופת לכל
 פי על ההלוואה

 הלוואת הסכם
 על לפרטים) חדרה

 ראו ההלוואה
 (לעיל 10.2 סעיף

 בהתאם ח"ש מיליון 8
 של ההון הזרמת להסכם

 חדרה

 

  

                                                      

"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור ש מיליון 48-כהינו הערבות הכולל  סך  137
זו הועמדה במקור על ידי אסיה  ערבות. צמוד למדדש"ח  מיליון 39-כ ובהעמדת הערבות הינ החברהלפיכך, חלקה של חזקתו. ה

 לעיל. 10.6.1פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף 
מהתשלום החודשי התעו"זי הממוצע של הצרכנים בעונת הקיץ  70%הערבות הינה בגובה ו, 50הערבות הינו לפי אמת מידה  חישוב  138

 לעיל. 10.6.1ה במקור על ידי אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף בשנה קודמת. ערבות זו הועמד
"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם ש מיליון 44-ל עודכןהכולל הערבות  סך 2018בשנת   139

זו  ערבות .למדד צמוד"ח ש מיליון 36-כ והינ זה דוח למועד נכוןבהעמדת הערבות  החברהחזקתו. לפיכך, חלקה של הלשיעור 
 . לעיל 10.6.1ועברה לחברה כאמור בסעיף פיתוח  אסיההועמדה במקור על ידי 

שוחררה אסיה פיתוח כערבה  10.6.1 בסעיף זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור ערבות  140
 בערבות זו, ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה. 

שוחררה אסיה פיתוח כערבה  10.6.1 זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף ערבות  141
 בערבות זו, ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה. 

החברה, יחד עם  הזרמת ההון, היתה להסכם החברה של הצטרפותה עם כאשר, פיתוח אסיה ידי על במקור הועמדה זו ערבות  142
שוחררה אסיה פיתוח כערבה בערבות  10.6.1אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף 

זו, ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה. לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון 
 לעיל. 10.3.1.3ומהערבות האמורה ראו סעיף 

ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח, כאשר עם הצטרפותה של החברה להסכם הזרמת ההון, היתה החברה, יחד עם   143
שוחררה אסיה פיתוח כערבה בערבות  10.6.1אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף 

לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון  יחידה.זו, ובהתאם נותרה החברה ערבה 
 לעיל.  10.3.1.3ומהערבות האמורה ראו סעיף 
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"ח, ש מיליון 20.5 של בסך חברה ערבות חדרה לטובת להעמיד 144התחייבה החברה, בנוסף

, אשר תהיה בתוקף חדרה תפעול הסכם מכוח חדרה התפעול חברת התחייבויות להבטחת

לעיל(.  8.14.2.4למשך כל תקופת ההסכם )לפרטים על הסכם התפעול של חדרה ראו סעיף 

 תחנת הקמת סיום לפני סמוך לתוקפה תיכנס אשר, עתידית בהתחייבות מדובר כי, יובהר

 . חדרה הכוח

  רותם שהעמידה ערבויות .10.6.2

ליום  סכום הערבות מועד פקיעת תוקף תיאור לטובת סוג הערבות
31.12.2018 

 האנרגיה משרד בנקאית ערבות
 להבטחת בנקאית ערבות

 רישיון מכוח התחייבויות
 רותם של החשמל ייצור

 פרסום למועד נכון
 הערבות, הדוח

 מרץ עד הוארכה
2020 

 דולר מיליון 1

ארצי  הממונה בנקאית ערבות
 יחידת דלק

בהתאם לחוק הבלו  ערבות
 ח"ש מיליון 1.6-כ 31.12.2019 עד 1958-"חהתשיעל דלק, 

 למדד צמוד

 

כל הערבויות האמורות לעיל הוצאו ממסגרת הערבויות של רותם שהועמדה על פי הסכם הלוואת * 

 רותם. 

  145חדרה ידי על שהועמדו ערבויות .10.6.3

 סכום הערבות מועד פקיעת תוקף תיאור לטובת סוג הערבות
 31.12.2018ליום 

הפקדת 
מזומנים 
להבטחת 

 ותרבהע
ערבות 
 בנקאית

רשות 
 החשמל

בנקאית בגין הרישיון  ערבות
 ח"ש מיליון 1.2-כ 2019 אוגוסט המותנה של חדרה

 כל בגין
 הערבויות
 האמורות

 פיקדון הופקד
-כ של כולל בסך
 .ח"ש מיליון 6.5

 הערבויות כל
 הוצאו האמורות

 ממסגרת
 של הערבויות
 חדרה

ערבות 
 נתג"ז בנקאית

 הבטחת בגין בנקאית ערבות
 של טבעי גז לאספקת תשלום

 האנרגיה מרכז

 2019 אפריל
 

 ש"ח אלפי 295
 למדד צמוד

ערבות 
 בנקאית

שותפי תמר 
כל אחד  -

 על פי חלקו
 היחסי

בגין  בנקאיות ערבויות 12
הגז של חדרה  הסכמי

 8.13.4המתואר בסעיף 

 ;2019 דצמבר
 דולר מיליון 7.1-כ 

ערבות 
 בנקאית

רשות 
 החשמל

 בגין בנקאיות ערבויות 3
 ורישיון הייצור רישיונות

 האנרגיה מרכז של האספקה
 ח"ש מיליון 2.5-כ 2020 דצמבר

 

ערבות 
 רישיון בגין בנקאית ערבות "יחח בנקאית

 2020פברואר  של מרכז האנרגיה האספקה

 ליום נכון
31.12.2018 

 על עמד הסכום
"ח. ש מיליון 1.7

 פברואר בחודש
 עודכן 2019

-כ של לסך הסכום
 ח"ש מיליון 2.2

 .למדד צמוד

 

 מנוצלות אשראי ויתרות אשראי מסגרות .10.7

 .אשראי מסגרות עצמה לחברה אין, הדוח למועד

, הדוח למועד נכוןסוגי מסגרות אשראי.  מספר נכללו לעיל 10.2 עיףבס כמפורטהלוואת רותם  במסגרת

ש"ח(,  מיליון 21-שתי מסגרות זמינות וניתנות לניצול: מסגרת הון חוזר בסך כולל של כ לרותם

                                                      

 פיתוח אסיה הדוח למועד נכון. המקורי ההסכם על היא גם חתומה היתה, דאז בחברה השליטה בעלת, פיתוח אסיה כי יצוין  144
 . במקור שנחתם כפי חדרה של ההון הזרמת הסכם מכוח לה שהיו הערבויות מכל שוחררה

 הטבלה אינה כוללת ערבויות בסכומים לא מהותיים.  145
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 מיליון 1-כ של בסך ערבויות הועמדו מתוכה"ח )ש מיליון 6-בסך כולל של כמסגרת ערבויות  ומתוכה

"ח )לטובת ש מיליון 1.6-כ וכןבגין רישיון ייצור החשמל של רותם(  האנרגיה משרד)לטובת  דולר

 .לעיל 10.6.1בסעיף  כמפורט (דלק יחידת הארצי מונההמ

מסגרות  סוגי מספר נכללו לעיל 10.2 כמפורט בסעיףש"ח  מיליון 1,006 בסךהלוואת חדרה  במסגרת

 מסגרת: וביניהןש"ח,  ליוןימ 755ארוך בסך  בזמן הלוואות של העיקרית למסגרת בנוסףאשראי, 

DSRA  ערבויות"ח )מתוכה הועמדו ש מיליון 60ערבויות בסך כולל של  מסגרת, "חשמילון  33בסך 

מיליון  30מסגרת הון חוזר בסך של  "חש מיליון 68גידור בסך של  מסגרת, (לעיל 10.6.1 בסעיף כמפורט

 מיליון ש"ח.  60בסך של  stand byש"ח ומסגרת 

 אשראי דירוג .10.8

ודירוג  Standard & Poors Maalotידי  על -ilAאגרות החוב )סדרה א'( של החברה מדורגות בדירוג 

A3.il stable לפרטים לדוחות הכספיים.  15ראו ביאור נוספים לפרטים בע"מ.  על ידי חברת מידרוג

(, המובא 2018-01-075298)אסמכתא מס':  2018באוגוסט  13נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 על דרך ההפניה. 

 לדוחות הכספיים.  14תם וחדרה, ראו ביאור לפרטים אודות דירוג הלוואות רו

  דוחהבתקופת תקבל האשראי ש .10.9

 רותםנטלה  לא הדוח בתקופתכן  כמו. הדוח תהחברה לא נטלה עצמה אשראי לזמן ארוך בתקופ

  .לעיל 10.2כאמור בסעיף "ח, ש מיליון 122כולל של  בסך משיכות. בחדרה בוצעו נוסף אשראי

 חברתיות  בין הלוואות .10.10

מידע  לדוח 6וסעיף  הכספיים לדוחות 24-ו 23, 16 ביאוריםחברתיות ראו  ביןלפרטים אודות הלוואות 

 . הוצאות והחזר עובדים בגין חוב יתרות קיימות בקבוצה החברות בין. כספי נפרד

 גיוס מקורות נוספים .10.11

 דוח. יובהר, כי נכון למועד 2019 שנת במהלך לרבותאו חוב נוספים,  הוןהחברה עשויה לפנות לגיוסי 

או חוב נוספים כלשהם והדבר תלוי, בין השאר, בנסיבות שתהיינה  הוןזה, אין וודאות שיתקיימו גיוסי 

 של העסקיות בתכניותשוק מתאימים, שיעור הריבית בשוק, צרכי החברה,  תנאיבאותו מועד, כגון 

  .ועוד החברה

  הון חוזר .11

מיליון ש"ח. הנכסים השוטפים של  399-הסתכם לסך של כ 2018ר בדצמב 31ליום  החברה של החוזר ההון

, פקדונות מיליון ש"ח והם כוללים מזומנים, שווי מזומנים 690-הסתכמו לסך כ 2018בדצמבר  31החברה ליום 

ם לרבות מכשיריחייבים ויתרות חובה ו מיליון ש"ח, 517-ומזומנים מוגבלים בשימוש בסך של כ לזמן קצר

 2018בדצמבר  31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  .ש"חמיליון  173-ולקוחות בסך כפיננסיים נגזרים 

מיליון ש"ח, ספקים,  86-כ בסך של מיליון ש"ח והן כוללות בעיקר חלויות שוטפות 291-הסתכמו לסך של כ

 ון ש"ח.מילי 205 -כ בסך של נגזרים פיננסיים זכאים ויתרות זכות לרבות מכשירים

 בישראלאשראי ללקוחות  מדיניות .11.1

 אינה החברה .ימים ממועד החשבונית 30אינם עולים על התשלום של לקוחות החברה  תנאי, ככלל

  .ללקוחות אשראי ביטוח רוכשת
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  בישראל התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים .11.2

 .ימים 60שוטף + ימים עד  30שוטף + ספקיה לתקופה של  מרביתהחברה מקבלת אשראי מ

  סוימי .12

  .לדוחות הכספיים 18מס, ראו ביאור המס החלים על החברה ושומות לפירוט בדבר דיני 

  ודרכי ניהולםסיכונים סביבתיים  .13

 כללי .13.1

חום איכות הסביבה החלים על פעילות החברה מצויים, בין היתר, תקנות מניעת בין החוקים בת

; תקנות 1968-; חוק התכנון והבניה; חוק רישוי עסקים, התכ"ח1993-מפגעים )שמן משומש(, התשנ"ג

; החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 1997-המים )מניעת זיהום מים()תחנות דלק(, התשנ"ז

; חוק אוויר נקי; החוק למניעת מפגעי 1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג; 1988-התשמ"ח

; חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה 2006-אסבסט; חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

; תקנות 1993-פסולת למיחזור, התשנ"ג; חוק איסוף ופינוי 2012-חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב –

תקנות  ;2001-; תקנות שירותי הובלה, התשס"א1993-ם מסוכנים(, התשנ"גרישוי עסקים )מפעלי

 וכן חוקי עזר ונהלים שונים.  1990-למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 את, שתכליתה לוודא 2016כנית אכיפה סביבתית פנימית, החל מנובמבר ורותם וחדרה מבצעות ת

יטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת דלקים, עמידת החברות בדרישות הסביבתיות ביניהן פל

אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים ודלקים, זיהום קרקע ומקורות מים, אסבסט, רעש, קרינה בלתי 

 מייננת ועוד. 

מכוחן עלולה עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתנאי ההיתרים והרישיונות הניתנים לחברה  אי

נהליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, ית פליליות ומלחשוף את החברה ואת מנהליה לסנקציו

 כנגדהדוח,  למועדהוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים. 

, פליליים ואזרחיים, בטענות להפרת החוקים מנהלייםהחברה לא הוגשו הליכים משפטיים 

 .הסביבתיים

 אויר נקי חוק .13.1.1

חוק אוויר נקי, החברה מחזיקה בהיתרי פליטה עבור מקורות פליטה כנדרש על פי הוראות 

התקבל בחברה היתר פליטה לרותם  2016טעוני היתר שהיא מפעילה. בחודש ספטמבר 

 . התקבל היתר כאמור לחדרה 2018ובחודש ינואר  ולמרכז האנרגיה

 קרקע ומים .13.1.2

ברותם ובמרכז האנרגיה קיימים ומאוחסנים חומרים מסוכנים וכן תשתיות ומתקנים 

המכילים דלקים וחומרים מסוכנים. החברה שוקדת על מניעה וטיפול של זיהום קרקע 

לרותם ולמרכז האנרגיה יש היתרי רעלים  .ומים מחומרים, תשתיות ומתקנים אלה

 המתחדשים אחת לשנה. 

 שפכים .13.1.3

 שמקורםנוצרים שפכים במרכז האנרגיה נטולי מלחים לדוודי הקיטור  במהלך ייצור מים

אשר מטופלים במתקן לטיהור שפכים בנייר חדרה. ברותם, המים  יונים מחליף בריענון
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בבעלות )מפעל  נאספים משמשים לשימוש חוזר במפעל רותם אמפרטמריענון הממברנות 

 .כי"ל(

 חומרים מסוכנים .13.1.4

לצורך  סנת חומרים מסוכנים ברותם ובמרכז האנרגיההחברה מחזיקה, משתמשת ומאח

לרותם ולמרכז האנרגיה יש היתרי רעלים המתחדשים אחת עיסוק בחומרים מסוכנים. 

  .החברה נוקטת בפעולות על מנת לעמוד בתנאי ההיתרים לשנה.

 אסבסט .13.1.5

על פי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט נדרשת החברה, בין היתר, להסיר ולהטמין עד 

מרכז  את כל האסבסט הפריך אשר הותקן לצורך בידוד תרמי במתקני 2021שנת 

 נמצא לא חדרה בנייר האנרגיה במרכז 2017 שנת מהלךב שבוצעסקר  ממצאילפי  .האנרגיה

  .פריך אסבסט

 תכנון ובניה .13.1.6

במסגרת פעילות הייצור כפופות רותם וחדרה, בהיבטים הסביבתיים של פעילותן, בין היתר 

דיני התכנון והבניה. תחנות הכוח של החברה כפופות להוראות סביבתיות שונות להוראות 

 .הקבועות בתוכניות מתאר ובהיתרי בניה

 רישוי עסקים .13.1.7

רותם ומרכז האנרגיה פועלים מכוח מספר רישיונות עסק שתוקפם בהתאם לצו רישוי 

שר מתעדכנים תנאים נלווים לרישיונות אלו ,2013-תשע"גהעסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

או מתחדשים מעת לעת. אלה נועדו להסדיר את פעילות התחנה, בין היתר, במטרה להקטין 

ולמנוע סיכונים ומפגעים סביבתיים. הפעלת רותם, חדרה ומרכז האנרגיה ללא רישיון עסק 

 .ועלולה להביא להפסקת הפעילות ,מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים

 אסדרה סביבתית משולבת .13.1.8

, מבקש המשרד להגנת הסביבה 2015-תשע"ההתזכיר חוק רישוי סביבתי משולב,  במסגרת

על הסביבה  לקדם חוק לרישוי סביבתי משולב לבחינת השפעות סביבתיות של תחנות הכוח

קרקע וכיו"ב( ולקבוע בהתאם תנאים פרטניים לכל תחנת  ם, אוויר,בכל ההיבטים )שפכי

כוח בהתחשב בתנאיה הייחודיים ובאינטגרציה בין השפעותיה הסביבתיות השונות. בשלב 

זה מיושם ההליך באמצעות תנאים ברישיון העסק של תחנת הכוח, הנדרשת להגיש בקשה 

הגנת הסביבה להטמיע להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי. כמו כן מבקש המשרד ל

 BAT-באופן רוחבי מנגנונים דוגמת חובת נקיטה ב אסדרה סביבתית משולבתבמסגרת 

(Best Available Techniques - )שקיפות של הליך הרישוי, הטכניקה המיטבית הזמינה ,

ארגון מחדש והוספת מידע וסקרים הנמסרים למשרד להגנת הסביבה לצורך רישוי, שיתוף 

 דרישות לניהול סביבתי ועוד. , חינת חיי המוצרהציבור וכן ב

 דוחאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה למועד ה .13.2

הדוח היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות  למועדלמיטב ידיעת החברה 

 לדוח. 19.2.11לפרטים אודות סיכונים סביבתיים כגורם סיכון לחברה ראו סעיף . הסביבה
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 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים .13.3

החברה רואה עצמה כמחויבת בנקיטת אמצעים להגנה על הסביבה וצמצום מפגעים סביבתיים. 

החברה פועלת לשמירה על איכות סביבה ולמזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. 

וב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה שיל :עקרונות המדיניות הסביבתית של החברה כוללים

ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות; תכנון ותפעול המתקנים; אימוץ אמות מידה סביבתיות 

מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע; שילוב שיקולים נופיים, מרחביים 

 אכיפה כניתות במסגרת, כן וכמ וסביבתיים בתכנון מתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים.

 כאשרלשנה,  אחת מבדק מבוצע, 2016 נובמברמפנימית אשר אימצה החברה המיושמת החל  סביבתית

ובמרכז האנרגיה אשר  ברותםהמבדק האחרון  במסגרת שניתנו וההמלצות הפערים, הדוח למועד נכון

  .2019צפוי בחודש מרץ  ףנוס מבדקו, החברה ידי על יושמו, 2018פברואר -ינואר החודשים במהלךנערך 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .14

 כללי .14.1

התקנות ו חוק משק החשמל :כפופה לרגולציה במסגרת פעילותה, הכוללת בין היתר את החברה

כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק של רותם וחדרה עם חח"י,  PPA-הסכמי ה שהותקנו מכוחו,

וההנחיות שמפרסמת רשות החשמל.  , אמות המידהההחלטותוכן  2000-שירות חיוני(, התש"ס

, וחדרה ת רותםוהוראות הדין האמורות, כוללות, בין היתר, גם את היקף ההון העצמי לו נדרש

יצוין כי רותם קיבלה רישיון ייצור חשמל במסגרת זכייתה . יהןבהתאם לפרויקטים המבוצעים על יד

זהה בהכרח לרגולציה החלה על יצרני חשמל פרטיים במכרז. לפיכך הרגולציה החלה עליה אינה 

 146אחרים.

 במשקהחברה הינה חברה בפורום יצרני החשמל, המקדם סוגיות רגולטוריות של יצרני חשמל פרטיים 

 מול הרגולטורים. פעילות הפורום ממומנת על ידי החברים בו. החשמל

 של החברה  פעילותההחלה על  הרגולציה של כללי תיאור .14.2

 החשמל חוק משק .14.2.1

חוק משק החשמל נועד להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, תוך הבטחת 

 אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות

חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות לעיל,  8.2.7כאמור בסעיף ומזעור עלויות. 

ים במשק החשמל, הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק בנושא רישוי השחקנים השונ

שירות חיוני ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות לרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה 

ותפקידיה. החוק הגדיר את ייעודה של רשות החשמל כגוף שתפקידו להסדיר ולפקח על 

חוק וכוללים מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל. תפקידי רשות החשמל מוגדרים ב

ארבעה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים, קביעת אמות מידה ומדדים לטיב 

 ופיקוח על מילוי התנאים שנקבע ,שק החשמלמהשירות, מתן רישיונות לפעילות ב

 ברישיונות וטיפול למול צרכני חשמל.

  

                                                      

 .הלןל 14.3לפרטים נוספים אודות ההסדרה של רותם ראו סעיף   146
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 תקנות הקוגנרציה .14.2.2

נועדו לעודד ולתמרץ הקמה והפעלה של מתקני קוגנרציה תוך שמירה  תקנות הקוגנרציה

על הנצילות הקבועה בתקנות ותוך שמירה על יתרונות נוספים המשמשים לטובת הציבור, 

הגלומים בייצור באמצעות מתקן הקוגנרציה לעומת מתקני ייצור חשמל אחרים, הפועלים 

, דרישת הנצילות 2014 -שנערך לתקנות בנוכח תיקון  147.בטכנולוגיה זהה ובעלי גודל דומה

האנרגטית השנתית המינימלית הנדרשת מיחידות הייצור בקוגנרציה בתחנת הכוח חדרה 

ה שניתן לאחר מועד שיון מותנילגבי ר 70%, לעומת דרישת נצילות של 60%עומדת על 

 התיקון כאמור.

ומסדירות, בין קוגנרציה לעמידה בתנאי מתקן סף דרישות  מגדירותהקוגנרציה תקנות 

על פי . מנהל המערכתבקוגנרציה עם  של יצרן פרטיעסקאות האת מנגנון עריכת  היתר,

התקנות יצרן פרטי בקוגנרציה רשאי לבחור להתקשר בעסקת רכישה עם מנהל המערכת, 

קיימת בהתאם לתקנות בנוסף,  אשר יחויב לרכוש אנרגיה מהיצרן בהתאם לתקנות.

סקה בילטראלית בין מתקן קוגנרציה לבין צרכני חשמל שונים במשק. אפשרות לביצוע ע

לפי סוג וגודל העודף כמו כן, התקנות קובעות עיקרון כלכלי לקביעת תעריף רכישת החשמל 

 . המתקן

 (היח"פיצרן חשמל פרטי קונבנציונלי )תקנות תקנות  .14.2.3

פרטיים בהתאם "פ נועדו לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור חשמל היח תקנות

לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים 

תקנות אלה מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל שאינם פועלים  148לצרכנים.

או באמצעות מקור אנרגיה מתחדש. התקנות מסדירות, בין היתר,  קוגנרציהבטכנולוגית 

, וקובעות שתי מנהל המערכתל יצרן פרטי קונבנציונלי עם ות שאאת מנגנון עריכת העסק

שיטות עיקריות לעריכת עסקאות כאמור )שיטת מכירת אנרגיה ושיטת מכירת יכולת 

רשאי לבחור להתקשר בעסקת  יונליצקונבנזמינות ואנרגיה(. על פי התקנות יצרן פרטי 

נה ואנרגיה מהיצרן )לפי רכישה עם מנהל המערכת, אשר יחויב לרכוש אנרגיה או יכולת זמי

קיימת אפשרות לביצוע עסקה בהתאם לתקנות, בנוסף, ( בהתאם לתקנות. הענין

 . לבין צרכני חשמל שונים במשק יצרן פרטי קונבנציונליבילטראלית בין 

  הרישיונותתקנות  .14.2.4

תקנות אלה מסדירות את נושא הרישוי לצורך פעילות במשק החשמל בישראל. התקנות 

כוללות, בין היתר, הוראות בדבר הפרטים השונים שיש לכלול בבקשה לרישיון, התנאים 

למתן רישיון ודרכי בחירה בין מבקשי רישיון, הפיקוח על פעילות בעל רישיון וחובות 

ובעות, בין היתר, תנאים למתן רישיון ייצור וביניהם הדיווח של בעל הרישיון. התקנות ק

הוכחת יכולת כספית, שיעור הון עצמי מינימלי, קיום זכויות במקרקעין עליהם מוקמת 

יחידת הייצור, תקינות הציוד המיועד לפעילות לפי הרישיון, התחייבות להתחיל בפעילות 

 לית לניהול סיכונים.כנית אסטרטגית כלכווכן הצגת ת רשות החשמלבמועד שהורתה 

 

                                                      

 לתקנות הקוגנרציה. 2סעיף   147
 לתקנות היח"פ. 2סעיף   148
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  2000-החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"סכללי משק  .14.2.5

כללים אלה מסדירים את ההתקשרות של יצרני חשמל פרטיים בעסקאות עם ספק שירות 

, בין היתר, הוראות לגבי השיטות לעריכת עסקה כאמור, התמורה יםחיוני )חח"י(, וכולל

רכישת החשמל, תקופת העסקה והשתחררות מוקדמת שישלם ספק שירות חיוני בעבור 

ממנה. כללים אלה קובעים, בין היתר, כי עסקה של יצרן פרטי עם ספק שירות חיוני תיערך 

לפיה מעמיד היצרן הפרטי יכולת  -לפי אחת משתי שיטות: )א( מכירת יכולת זמינה ואנרגיה 

 -דרישה; )ב( מכירת אנרגיה זמינה לרשות ספק השירות החיוני, ומוכר לו אנרגיה על פי 

כנית שנתית, המצורפת ולפיה היצרן הפרטי מוכר לספק השירות החיוני אנרגיה בהתאם לת

 לחוזה שנחתם בין הצדדים.

 אמות המידה .14.2.6

לבין  להסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י אמות המידה נקבעות על ידי רשות החשמל ובאות

לקוחותיה, בין היתר באופן של פירוט החובות והזכויות של הצדדים. אמות המידה 

 2005בשנת  ואיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני.מסדירות את הרמה, הטיב 

את  ו', המסדירים, בין היתר,-הוסיפה רשות החשמל לספר אמות המידה את פרקים ה'

יצרנים  שלרגיה למנהל המערכת, את אופן פעילותם הפרטיים למכור אנ אפשרות היצרנים

 .פרטיים במשק החשמל בישראל ואת התעריף שתגבה חח"י בגין הולכת החשמל

 חדרה הכוח תחנת על החלותמימון  תומכותמידה  אמות .14.2.6.1

על פרויקט חדרה חלות הגנות מכוח אמות מידה תומכות מימון בקרות אירוע 

אמות מידה תומכות  2009.149משנת כוח עליון מכוח החלטת רשות החשמל 

  150".טרור כ"אירוע כוח עליון או פעילות/ומלחמה  במפורש ותכוללמימון 

, ספק השירות בקרות אירוע "כוח עליון" קובעות מנגנון לפיו אמות המידה

בלבד ו, תחנת הכוחישלם הסדרי תעריפים מסוימים ל (י"חח)כיום החיוני 

  .ה ובאמות המידהברישיונ כמפורטהביטוחיות בדרישות תחנת הכוח תעמוד ש

לעכב  שאירועי מלחמה וטרור יחשבו כאירועי כוח עליון עליהם: )א(מנת -על

לתחנת  מהותי פיזי נזקתחנת הכוח; )ב( לגרום ל הקמת את מהותי באופן

תחנת הכוח במהלך תקופת  להפעלת מהותי באופן)ג( לגרום להפרעה  ;הכוח

 ההפעלה המסחרית.

 מעכב עליון כוח אירוע .א

ישלם  151,"מעכב עליון כוח כי היה "אירוע רשות החשמל המרגע שקבע

 של השוטפים תשלומיםהואת  עלויות ישירות ספק השירות החיוני

 של המעכבת השפעתו נמשכת עוד כל( בלבד וריבית קרן) הבכיר החוב

                                                      

 ."הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים" בנושא 2009ביולי  19מיום  268החלטת רשות החשמל מישיבה   149
  .2018מעודכן לאוגוסט  לספר אמות המידה 130הגדרת "כוח עליון" כמפורט באמת מידה   150
 תקופת ההפעלהחודשים ב 24רצופים בתקופה של  ימים 180, או ההקמהתקופת בבמצטבר ימים  270-פחות מאירוע שנמשך   151

 המסחרית.
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 תקופתעם חח"י יוארך בהתאם ל PPA-. הסכם ההעליון הכוח אירוע

 . הדחייה

 מסיים עליון כוח אירוע .ב

מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו ל"אירוע כוח נמשך האירוע כוח עליון ב

יהיו  הצדדים, עליון מעכב" )בפועל או לפי הצפי של רשות החשמל(

החיוני ישלם ליצרן ספק השירות , וPPA-סכם הרשאים לסיים את ה

 הסכומים סכום השווה לסכום המימון על פי הסכם המימון, בניכוי

 סכומים )ב( ;שהוא סוג מכל ליצרן תשלומים החזריהבאים: )א( 

; PPA-ה הסכם ביטול במועד היצרן של קרן או חשבון לרשות העומדים

 אמת פי על המחויבות ביטוח פוליסות פי על ביטוח תגמולי כל)ג( 

 האירוע בתאריך נפרעו שטרם היצרן של חשבון מכל סכומים )ד( ;המידה

 סכום )ה( (;החשמל רשות זאת אישרה אם )אלא עליון הכוח של

 החוב מממני לטובת המימוש בנות והביטחונות הבטוחות, הערבויות

 אחריו או PPA-ה ביטול במועד התביעה בני הסכומים וכל הבכיר

 הבכיר(. החוב נימממ כלפי כספיות ההתחייבויות )במסגרת

תיקון  - ת רשות החשמל בעניין "חיבור מתקני ייצור לרשת ההולכה"החלט .14.2.6.2

 כח 35-כה35אמות מידה 

ושימוע  152קיבלה רשות החשמל, לאחר ביצוע שימוע 2019במרץ  6ביום 

תיקון משלים החלטה בנושא "חיבור מתקני ייצור לרשת ההולכה" בדבר 

 אתבמסגרת ההחלטה הנ"ל מעדכנת הרשות  153.כח35-כה35אמות מידה 

 את, היתר בין, וכוללת יזםל ברשת מקום ושמירת החיבור סקרי ביצוע מנגנון

, לפיהם ברשת המקום שמירת לבקשת תנאים(: בתמצית) הבאים העקרונות

 כניתות נדרשת, מותנה רישיון בעל להיות נדרש לא חיבור מבקש, היתר בין

, המסעף ולקו למתקןומתואמת עם מנהל המערכת  מאושרת סטטוטורית

 להצהיר נדרש והמבקש טכניות בדרישות ועמידה לתעריף פנויה מכסה נדרשת

 מנהל תשובת הבניית; הקרובה השנה במהלך פיננסית לסגור עתיד הוא כי

חובת מנהל המערכת ; וקביעת קריטריון ברור לשמירת המקום המערכת

להתחשב במועדים שנקבעו בתוכנית הפיתוח; ביטול הליך ההשגה על סקר 

במקרה של  המקום שמירת פקיעתו חיבורל על ההתחייבות תשלום החיבור;

 נתפסה. המכסה שבו במקרה או חודשים 12 לאחראי הגעה לסגירה פיננסית 

ההחלטה תחול ממועד פרסומה ברשומות,  על מתקני יצור בהספק העולה על 

מגה וואט, למעט מבקשי חיבור הקמים במסגרת הליכים תחרותיים.  16

בהתאם להוראות המעבר שקובעת ההחלטה, על יזם אשר יגיש בקשה לסקר 

או עד לפרסום ההחלטה ברשומות, המאוחר  2019במאי  1חיבור עד ליום 

 כמפורט, מסוימים סעיפים למעט הנוכחיות המידה אמות חולנהת, מבניהם

                                                      

152  https://pua.gov.il/hearings/documents/male_35.pdf. 
153 .pdf060319_555_14_1340https://pua.gov.il/decisions/documents/ 

https://pua.gov.il/hearings/documents/male_35.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/1340_14_555_060319.pdf
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 מקום שמירת לאופן בנוגע הקייםזו מהווה שינוי של המצב  החלטה .בהחלטה

קבלת סקר חיבור  לשם מותנה ברישיון הצורך על תשפיע וכן לפרויקטים ברשת

 .פרויקטים של פיננסית לסגירה התקדמותו

הליך חיבור ושילוב מתקני ייצור ברשת בעניין  6כ35 - 1כ35אמות מידה  .14.2.6.3

 החלוקה

 14את החלטתה )החלטה מס' החשמל רשות פרסמה  2018נובמבר  בחודש

( לעדכון אמות המידה הנוגעות 2018ר בבנובמ 15מיום  550מישיבה מס' 

 מסגרת אמות המידה המעודכנות קבעהלחיבור מתקני ייצור לרשת החלוקה. ב

)או בעל רישיון חלוקה  ח"ינדרשת ח בהםזמנים נורמטיבים החשמל רשות 

מיתקן  (קיים צרכנות למקום מיתקן חיבור הוא)שילוב  לשלב או לחבראחר( 

"י להתנות את חחרשאית  ,שירשמוחריגים  במקרים. החלוקה לרשתייצור 

 שלא בהיקף לרשת מהמיתקןביצוע החיבור בהגבלת יכולת הוצאת האנרגיה 

 באמצעות לרשת המירבי ההזרמה היקף בהגבלת או בשנה שעות 100 על יעלה

חח"י תשיב תשובה שלילית למבקש החיבור או השילוב רק במקרה בו . אמצעי

הבקשה אינה עומדת בתנאי הזכאות לתעריף או בנסיבות חריגות שירשמו, 

בהן סבורה כי אי אפשר לסיים את הפעולות ברשת ולחבר את המיתקן במועד 

תודיע חח"י למבקש באיזה מועד ומה הספק המבוקש לחיבור. במקרה זה 

המיתקן אשר ניתן לחבר לרשת החלוקה. החל ממועד פרסום אמות המידה 

על מתקני  6כ35 - 1כ35ברשומות, יחול הליך החיבור הקבוע באמות מידה 

מגה וואט  16 -ייצור אשר יוקמו במסגרת ההסדרה למיתקנים קטנים מ

 לעיל(.  8.2.1.2ף )לפרטים על מתקני ייצור אלה ראו סעי

 הסדרה ייחודית של רותם .14.3

 אמות זה ובכלל, רותם על החלה ההסדרההיותה של רותם יצרן חשמל פרטי הפועל מכוח מכרז,  לאור

רותם עם חח"י וכן  של PPA-ובמסגרת הסכם ה המכרז במסגרת קבועה, רותם על החלות המידה

 . לעתרשות החשמל מעת  ידי אמות מידה נוספות כפי שנקבע על

 כפופותאשר העיקריות  למתחרותיה רותם בין המהותייםריים והרגולטההבדלים  עיקרי להלן

 :החשמל רשות ידי על המפורסמות המידה אמות ולכלל 241 להסדרה

 זמינות .14.3.1

הספק למכירת חשמל  להקצותשתבחר רותם  ככל - קבועה זמינות תעריף .14.3.1.1

זמינות  לתעריףת פרטיים( תהיה רותם זכאית "י )חלף מכירתו ללקוחולחח

 מאשר יותר נמוך שיעורבלחח"י,  מחח"י ביחס לכושר הייצור המוקצה

. מאז הפעלתה המסחרית הקצתה 241 הסדרה תחת הפועלות מתחרותיה

ם ועל כן לא כירת חשמל ללקוחות פרטיירותם את כל כושר הייצור שלה למ

 בא הבדל זה לידי ביטוי. 

ככל שרותם תמשיך להקצות את מלוא כושר הייצור  - המשתנ זמינות .14.3.1.2

 לתשלומי זמינות משתנה כמתואר תרותם אינה זכאיללקוחות פרטיים, 

, ללקוחות פרטיים השלא נמכר יכולת ייצור עודפתבגין  לעיל 8.2.1.4בסעיף 
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לעומת יתר מתחרותיה העיקריות אשר זכאיות לכך )לרבות במקרה בו הן 

 . לייצר אנרגיה ללקוחות פרטיים בשעות מסוימות(בוחרות מראש שלא 

 מכירות אנרגיה .14.3.2

 ל ידירותם למכירה ללקוחות פרטיים, חשמל המיוצר ע דייל ע המוקצה ייצור לכושר באשר

עלות הייצור  במחיר"י לחחרותם בפועל אך לא נמכר ללקוחות פרטיים, נמכר לפי ההסכם 

למכור עודפי אנרגיה  ותשל רותם רשאי העיקריות מתחרותיה. , ללא מרווח כלשהוהמשתנה

  להצעות מחיר הניתנות )המוגבלות במחיר מקסימום(. בהתאםלרשת, 

, היתר בין, החשמל רשות קבעה 2018 בפברואר 5 מיום לרותם החשמל רשות תגובת במכתב

עם חח"י, רשאית רותם למכור חשמל גם למספקים ובלבד  PPA-ל Oלנספח  בהתאם כי

  המכרז.שתעמוד בכללי 

 מימון תומכות מידה אמות .14.3.3

 .רותם לא זכאית להיכלל באמות מידה תומכות מימון כיתר מתחרותיה

 החזרת הספק לחח"י .14.3.4

רותם זכאית להחזיר חלק או כל ההספק שברשותה לחח"י ולקבל תשלומי זמינות קבועה, 

מופחת כתלות במועד החזרת אשר  של רותם עם חח"י PPA-בתעריף הנקוב בהסכם ה

ק וכמות ההספק המוחזר. לעומת זאת, מתחרותיה העיקריות רשאיות להחזיר הספק ההספ

 .לחח"י בתנאים שונים שעיקרם מגבלה על כמות ההספק בלבד

 היעדר רישיון אספקה .14.3.5

לעיל.  8.12.2, ראו סעיף 2018בפברואר  5למידע נוסף, לרבות מכתב רשות החשמל מיום 

 להלן. 19.3.4להשפעה אפשרית על החברה ראו סעיף 

  פרטיים חשמל יצרני על החלה ברגולציה מהותיים שינויים .14.4

עשויים להיות מושפעים משינויים בהוראות הדין החלות עליה או על תחומים  החברהעסקיה של 

 מספר חלו האחרונות בשניםוהחלטות רשות החשמל.  המידה אמות זה ובכלל, לפעילותה הקשורים

 להלן כמתוארבין היתר , החברה על להשפיע עשויים אשר החשמל משק על ברגולציה שינויים

 .לדוח 8.2-ו 7.2וכמתואר בסעיפים 

 מחוברים לרשת מתח עליון קונבנציונליים ליצרנים תעריפית בהסדרה עדכונים .14.4.1

ביום עיל. ל 8.2.1.2ף סעי, ראו 2017במאי  15והתיקון לה מיום  914לפרטים בנוגע להסדרה 

בנושא "אסדרה ליצרנים  , פרסמה רשות החשמל החלטהחר קיום שימוע, לא2019במרץ  6

ות נההחלטה כוללת עקרו 154.המחוברים לרשת מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי"

המחוברים לרשת ההולכה או משולבים בחיבור צרכן  מתקני ייצור לאסדרה אשר תחול על

בדצמבר  31עד ליום מתחדשות( שיקבלו אישור תעריף כולל )לא  המחובר לרשת ההולכה

מגה וואט יוקצו למתקני  250מגה וואט )מתוכם לכל הפחות  500ועד להספק כולל של  2023

ח מכרז החשב הכללי(. על פי ההחלטה, רשות וייצור אשר יוקמו בחצרי מתקני התפלה מכ

החשמל מתכוונת לפרסם בעתיד הליכים תחרותיים להקמת מתקני ייצור, עד לפרסום 

                                                      

אסדרה ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון הקמים  -( 1336)10מס'  2019במרץ  6מיום  555החלטת רשות החשמל מישיבה מס'   154
 ללא הליך תחרותי. 



 

120 

 

אסדרה זו תאפשר הקמת מתקני ייצור המקודמים כיום במשק  הליכים תחרותיים אלו,

 האנרגיה כגון מתקני ייצור בחצר מתקני התפלה, מתקני קוגנרציה ומתקנים לייצור עצמי.

בהתאם לעקרונות האסדרה, מתקן הייצור יועמס בשיטת העמסה עצמית עד לגובה צרכי 

ק הנקי הזמין של היצרן החשמל של צרכן החצר )במידה וקיים צרכן חצר(. יתרת ההספ

יועמד לרשות מנהל המערכת ויועמס לרשת על ידי מנהל המערכת לפי עקרונות ההעמסה 

המרכזית. היצרן יהיה זכאי לתשלומי זמינות עבור יכולת זמינה שלא שויכה לעסקת החצר. 

אג' לקוט"ש צמוד למדד המחירים לצרכן ועם אפשרות  4.05תעריף הזמינות יעמוד על 

 למטבעות דולר ואירו.להצמדה 

על פי ההחלטה, תעריף הזמינות הופחת ביחס לתשלומים שנקבעו בהסדרות קודמות, 

משום שהמתקנים קמים ללא הליך תחרותי והם אינם נדרשים לעמוד בדרישות הטכניות 

 אשר נקבעו למתקנים חדשים במשק החשמל.

מערכת ן לבין מנהל הסקאות בין יצרנים המחוברים או משולבים למתח עליוהתנהלות הע

סקאות, אופן העמסת היצרנים, תשלומי האנרגיה ותשלומי הזמינות לרבות ביחס לסוגי הע

למרץ  6רסמה הרשות לשימוע ביום התאם לכללי עסקאות ואמות מידה שפצפויים להיות ב

2019.155 

  העמסה כלכלית במשק החשמל תוכניתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש  .14.4.2

המתקנת את  החלטה החשמל רשות פרסמה 2017 ביוני 12יום ב ,ללעי 7.6כאמור בסעיף 

העמסה כלכלית  תוכניתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש אשר עניינה  125אמת מידה 

 שעת חירוםתקנות משק הגז בכמהלך משלים להסדרה שנקבעה וזאת , במשק החשמל

כפי  125מידה שנקבעה באמת להסדרה  בהתאם 156.לעיל( 8.13.1)למידע נוסף ראו סעיף 

בסעיף כמות הסולר והגז הנוזלי ) סךאת , מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי שתוקנה

המערכת יתכנן את  מנהל. כמו כן, החשמל למשק הנדרשים "(החריגים הדלקים"זה: 

 פי עלכנית העמסה הכללית ליום המחרת, והחריגים לשם מימוש ת בדלקיםהשימוש 

זלי מוקצה בשגרה לחברת החשמל, לאור היותה בעלת הסכם גז נו: )א( הבאים העקרונות

הגז היקר במשק עד לפקיעת תחולת סעיף זה ובחירום ככל שיופעלו תקנות משק הגז שעת 

חירום מנהל המערכת יפעל בהתאם לקבוע בהן, לרבות בדרך של הקצאת גז נוזלי ליצרנים 

של  ההספק המותקן בגזל לפי החלק היחסי ש שוויוני; )ב( סולר יוקצה באופן פרטיים

על אף האמור, במקרים של גודש מקומי או תקלה במערכת הולכת . דלקיים-מתקנים הדוה

הגז, השימוש בסולר יוקצה למתקנים באזור הגודש או שהתקלה משפיעה עליהם. בנוסף, 

 דלקי בסולר לצרכי בדיקה אחת לחודש.-מנהל המערכת יפעיל כל יצרן דו

דלקי שייצר בסולר או בגז נוזלי לפי הנחיות -, יצרן דו)כפי שתוקנה( 125אמת מידה על פי 

מנהל המערכת, יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר או בגז נוזלי לבין עלות הייצור בגז 

  .המוכר ליצרן. עם זאת, יצרן כאמור לא יפוצה בגין הגדלת עלויות התחזוקה

בהתאם לתוכנית ההעמסה הפרטנית שאושרה תבצע יבסוגי הדלק על ידי כל יצרן  השימוש

 מהיצרנים הנדרשת הזמינות את מגדירהלו על ידי מנהל המערכת. ההסדרה האמורה 

                                                      

 כללי עסקאות ופרסום אמות מידה 03.06.2019מיום  555מישיבה מס'  –הצעת החלטה לשימוע   155
בנושא "הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה  2017ביוני  12מיום  185( מישיבה 1169) 13החלטת רשות החשמל מספר   156

 כללית במשק החשמל".
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 בשעות תיעשה לא החשמל למשק מחוץ לצרכניםגז  שמכירת קובעת וכן, בסולר לשימוש

חריגים מאפשרת  בדלקים. כמו כן, הסדרת השימוש יש מחסור בגז במשק החשמל בהן

בהחלטה מצוין  ים בעלי הסכם גז בלתי מובטח לפעול בתנאים שווים במשק החשמל.ליצרנ

עוד כי הוראות הקצאת השימוש בגז נוזלי וההגבלה על מכירה משנית של גז יפקעו במועד 

 ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף.

 .לדוח 7.2סעיף  ראולפרטים נוספים אודות הרגולציה ושוק החשמל בו פועלת החברה 

  הסכמים מהותיים .15

להלן יובאו פרטים בדבר הסכמים מהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, אשר לא תוארו לעיל 

יובהר כי . , שהחברה היא צד להם או שלמיטב ידיעתה היא זכאית על פיהםדוחנם בתוקף במועד היוה

)הסכמים  שלה בנותזה מתוארת ברמת החברה בלבד באופן שאינו כולל חברות  15 ההתייחסות לחברה בסעיף

 .מהותיים של חברות אלו תוארו במקומות הרלוונטיים בדוח(

 2018והתיקון לו מחודש יוני  2017במאי  17 מיום נאמנותה שטר .15.1

 .הכספיים לדוחות 15 ביאורלעיל וכן  10.3.1-ו 10.1, 5.5 פיםראו סעי לפרטים

 ברותם מניות בעלי הסכמי .15.2

מאת  2010ביוני  24החברה קשורה בהסכמי בעלי מניות עם ורידיס. הסכמים אלה הומחו לחברה ביום 

החברה לישראל והם כוללים תנאים סטנדרטיים, בין היתר בנוגע לאסיפות בעלי מניות, זכויות למינוי 

 .דירקטורים, זכויות בעלי המניות במקרה של הקצאת מניות ועוד

בקשר  , הסכמי בעלי המניות מעניקים לורידיס זכויות וטו בקשר להחלטות מהותיות מסוימותבנוסף

, וביניהן: )א( שינוי מסמכי ההתאגדות של רותם; )ב( פירוק רותם; )ג( שינוי בזכויות הנלוות לרותם

ו( למניות באופן שפוגע בבעל מניות; )ד( עסקאות עם צדדים קשורים; )ה( שינוי פעילות החברה; )

ארגון מחדש, מיזוג, מכירת נכסים מהותיים וכדומה; )ז( כניסה של רותם לפרויקטים חדשים; )ח( 

שינויים בהון המניות, הנפקת אגרות חוב או הקצאת ניירות ערך שונים, בכפוף לחריגים שנקבעו 

 .החשבון; )י( מינוי או פיטורין של דירקטורים מטעם ורידיס בהסכם; )ט( החלפת רואה

על ידי מי מהם, ברותם ים מעניקים לבעלי המניות זכויות נוספות במקרה של מכירת מניות ההסכמ .15.3

כוללים הוראות בנוגע למכירת החזקות הצדדים , ובנוסף Tag Alongכגון זכות סירוב ראשונה וזכות 

במקרה של מכירת החזקות החברה ברותם, בין היתר כתלות בכמות מניות  רותםחברת התפעול ב

מאפשר לרותם לבטל את הסכם התפעול במקרה של מכירת  ההסכםרותם הנמכרת. כמו כן, 

 לדוח הסכם התפעול של רותם בוטל.  2.2 ברותם. כאמור בסעיף ורידיסשל  החזקותיה

 לחדרה החברה בין שירותים הסכם .15.4

, למתן שירותים פיננסיים, פיתוח אסיה עם שירותים בהסכם חדרה, התקשרה 2016ביולי  4 ביום

על ידי אסיה פיתוח עצמה או חברות אחרות מקבוצתה, בתמורה  ינתנוישמנהליים ושירותי כוח אדם 

שלב המעבר )כמוגדר "ח לשנה )צמוד למדד( בתוספת החזר הוצאות במהלך ש מיליון 7-סך של כל

)צמוד למדד( במהלך השלב התפעולי  לשנהש"ח  מיליון 10של  ך( וסחדרה הכוח תחנת תפעולבהסכם 

יוחדש אוטומטית  ההסכםו חתימתוחודשים ממועד  36 הינה ההסכם תקופתבתוספת החזר הוצאות. 

 הצדדים לזכות בכפוף והכל, שנה 20 לאחר יפקעחודשים כל אחת. ההסכם  12לתקופות עוקבות של 

 מספקת שהחברה כך, לחברה הוסבם הנקובים בו. ההסכם האמור לתנאי בהתאם ההסכם את לסיים
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אינו  ההסכם למועד דוח זה, הנקובה בהסכם. לתמורה זכאית תהיה וכנגד לחדרה הניהול שירותי את

 מופעל. 

 הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל  .15.5

רותם מתעתדת להתקשר עם חדרה בהסכמי מסגרת לסחר בחשמל ובגז טבעי. הסכמים אלה מיועדים 

להסדיר את מכירות החשמל והגז בין רותם לחדרה, באופן שיאפשר לכל אחת מהחברות האמורות 

להיות בצד המוכר, או הקונה בהתאם לצורך. הסכמי המסגרת יוצרים פלטפורמה לרכישת חשמל וגז 

בין רותם לחדרה, אך אינם צפויים לכלול מחויבות לרכישה כאמור. הסכמים אלו, אם  טבעי הדדית

 וככל שייחתמו, יהיו כפופים, בין היתר, לאישור הגורמים הממנים של רותם וחדרה. 

 הליכים משפטיים .16

 . לדוחות הכספיים 25לדוח ובביאור  8.16 סעיףלפרטים אודות הליכים משפטיים שהחברה צד להם ראו 

  דים ואסטרטגיה עסקיתיע .17

מתוך חזונה של החברה להיות יצרן חשמל פרטי מוביל, החברה ממוקדת בהשגת יתרונות תחרותיים  .17.1

 בתחומי הפעילות הבאים:

הן על הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר ו ,תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור חשמל .17.1.1

 .וטנציאליםפקיימים ומתן פתרונות בעלי ערך ייחודי ללקוחות ידי 

יכולות ביצועיות, ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע דרך  .17.1.2

המאפשרות לבצע תהליכים במהירות,  ,רישוי, רגולציה, תכנון וגיוס מימון לפרויקטים

 .מקצועיות ויעילות

ך עמידה תפעול ותחזוקה של פרויקטי החברה בזכות הניסיון של החברה, באופן מקצועי ותו .17.1.3

 .בסטנדרטים מהמחמירים ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מירבית

 שווקי המטרה של החברה הינם: .17.2

ההספק המותקן שלה, בין היתר, תוך ניצול היתרונות  לפעול להרחבתהחברה  כוונתב .17.2.1

קרקעות ל ביחסלסמיכות לתחנות הכוח הקיימות, ועל כן מחזיקה החברה בהסכמים 

)בכפוף  לעיל 8.11.7-ו 8.11.6 פיםכמפורט בסעי שבבעלותה הכוח לתחנות סמוךב ותנוספ

 לקיום התנאים וקבלת האישורים כמפורט בסעיפים האמורים(. 

 המבוססת, בעתיד משמעותית יתרחב הפרטי החשמל ששוק הנחה בסיס על פועלת החברה .17.2.2

. הפעילות והתפתחויות רגולטוריות נוספות בתחוםרפורמה במשק החשמל, הבין היתר על 

למגבלות, בין היתר, מכוח  כפופה כאמור החברה של קן, כי הרחבת ההספק המותיובהר

למידע שליטה ברישיונות ייצור ) להחזקותרשות החשמל ביחס  כללי ומכוחחוק הריכוזיות 

צמיחת פעילות החברה להגביל את (. מגבלות אלה עלולות לעיל 7.4-ו 7.3נוסף ראו סעיפים 

 (. להלן 19.3.2ראו סעיף )
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החברה הינה אחת מהקבוצות המובילות ובעלת פוטנציאל צמיחה משמעותי בשוק החשמל הפרטי  .17.3

המתפתח בישראל, ובכוונתה לנצל ולמקסם את הידע שנצבר בחברה בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול 

 תחנות כוח.

 פרויקטיםאו /ו פעילותה הרחבת בדבר לרבות, זה בסעיף כמפורט החברה של והאסטרטגיה הכוונות

נציאלים, משקפות את מדיניותה וכוונותיה של החברה נכון למועד הדוח בלבד, ואין וודאות כי הדברים טפו

ר, והכוונות והאסטרטגיה האמורים כפופים, בין היתר, לשיקול דעתם של האמו לצפי בהתאםיתממשו 

 .אורגני החברה

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .18

 החברה תתמקד בקידום הפיתוח וההקמה של הפרויקטים הבאים:בשנה הקרובה, 

מגה וואט  148.5תחנת הכוח בחדרה בהספק מותקן של סיום ההקמה ותחילת ההפעלה המסחרית של  .18.1

 על פי הרישיון המותנה שניתן לה. 

 המשך הפיתוח של פרויקט צומת במישורים הסטטוטורים והרישויים וגיוס המימון לפרויקט צומת.  .18.2

 . פעילותם פרויקטים בתחום הפעילות של החברה בהתאם להתפתחויות הרגולטוריות בתחום הקידו .18.3

 כמתואר) וברותם בחדרה הקיימים האתרים להרחבת 94"ל ותתב 20"ל תתקידום סטטוטורי של  .18.4

 (. לעיל 8.2.6 בסעיף

 מנת על, שלה והבקרה השליטה, התפעול יכולת בחיזוק מאמצים להשקיע תמשיך החברה, כן כמו .18.5

 . רותם הכוח תחנת של והרווחיות הביצועים את לשפר

כהגדרתו בחוק ניירות זה, הן בבחינת מידע צופה פני עתיד,  18 הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף

. 2019ערך, אשר נסמך על תוכנית הפעולה, המטרות והאסטרטגיה של החברה ותוכנית עבודתה לשנת 

בשל גורמים  עלולות לא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנחזההערכות החברה כאמור לעיל 

התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין  אושינוי בתנאי השוק בו פועלת החברה שונים, ובין היתר 

 להלן.  19 , כמפורט בסעיףהחברהגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של 

 דיון בגורמי סיכון  .19

מגורמי סיכון שונים הקיימים ביחס לתחומי פעילותה ולפעילות בישראל. להלן פעילותה של החברה מושפעת 

 : מגורמי הסיכון הבאיםהחברה מושפעת  ,בין היתריצוינו גורמי הסיכון העשויים להשפיע על פעילות החברה. 

 סיכוני מאקרו .19.1

 לשינויים חשופה החברהשם,  וכמפורט לעיל 7.7.3-ו 7.7.2 בסעיפים כאמור :סיכוני שוק .19.1.1

 שהתשלום בהסכמים התקשרותה לאור לשקל ביחס והאירו דולרהחליפין של ה בשערי

לאור ההצמדה לרבות לצרכן,  המחירים במדד לשינויים כןו האמורים במטבעותבגינם הינו 

 את מגדילה אלה בפרמטרים עלייה, ככלל. מון בהם התקשרההמי מהסכמי בחלקלמדד 

 בחוזים שימוש עושה החברה, העסקיים לשיקולים בהתאם. החברה ועלויות התחייבויות

 . החליפין שערי על עתידיים

בישראל עלולה לגרום  טחוני: הרעה במצב המדיני והביהמצב המדיני והביטחוני בישראל .19.1.2

, במספר אופנים, ובכך להשפיע לרעה על תוצאות לקשיים בפעילות החברה ולפגיעה בנכסיה

, טרור אירועי או מלחמה דוגמת ומדיניים ביטחוניים אירועיםלמשל, . החברה ופעילותה

 תחנותהחברה, ובכלל זה לפגיעה במתקני  את המשמשים במתקנים לפגיעה לגרום עלולים
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הולכת הגז  באמצעימחשב,  במערכות, בהקמת תחנת הכוח חדרה, החברה בבעלותש הכוח

 החברה של מהותיים בספקים לפגיעה או, חשמל הולכת וברשתהטבעי לתחנות הכוח 

 באספקת(, ובכך לפגוע לעיל 8.13 של החברה ראו סעיף המהותיים)למידע על הספקים 

 המדיני במצב התדרדרותבנוסף,  החברה באופן רציף, אמין ואיכותי. ללקוחות החשמל

להקים פרויקטים  החברה של יכולתה על שלילי באופן להשפיע עשויה בישראל והביטחוני

יישובים החשופים ב חדשיםפרויקטים  וליזום חדשים לפרויקטים מימוןחדשים, לגייס 

כאמור עשויה להשפיע באופן שלילי על אופן והיקף צריכת הרעה כמו כן, לסיכון בטחוני. 

הלקוחות של החברה ו/או מצבן הפיננסי שעלול לגרום לבעיות בהתחייבויותיהן הכספיות. 

מצד  לחרםלגרום  ותעלול בישראל יטחונישליליות במצב המדיני והב התפתחויותבנוסף, 

פקיעת התחייבויותיהם דבר בצדדים עמם התקשרה החברה או לטענות מצד  גורמים שונים

 מעובדי חלקעוד יצוין כי . עליון כוח אירועי התקיימות בשל החברה עםעל פי ההסכמים 

ות מילואים ולהיעדרותם עשויה להיות השפעה מהותית על לשיר להיקרא עשויים החברה

שמקורם בטרור ומלחמה מכוסים באמצעות חוק מס מסוימים  נזקים. החברה תפעילו

פיצויים, אמות מידה ורכישת פוליסות ביטוח בגבולות האחריות שסוכמו עם רכוש וקרן 

המבטחים, אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה )כולם 

 או חלקם(.

: פגעי טבע שונים, כגון שיטפונות ורעידות אדמה, או שריפות עלולים אסונות טבע ושריפות .19.1.3

לפגוע בפעילותה ובאספקת חשמל רציפה, אמינה ואיכותית  כןלפגוע במתקני החברה ו

. בשל טיב הפעילות של , ובכך להשפיע לרעה על תוצאות החברה ופעילותהללקוחותיה

החברה, ובכלל זה שימוש בחומרים דליקים, עבודה בטמפרטורות ולחצים גבוהים ואחסון 

גיעה במתקני החברה דלקים, מתקניה של החברה חשופים לסיכוני אש. ככל שתתרחש פ

כתוצאה מפגעי טבע או שריפות, השיקום עלול להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים 

ולהימשך זמן רב, מה שעלול להביא להשבתה מלאה או חלקית של מתקני הייצור שנפגעו. 

 לפי, בפעילותה הקשורים סיכונים לכיסוי הדרושות הביטוח פוליסות את רוכשת החברה

 היא בהם המימון הסכמי ומכוח לה שהוענקו הרישיונות מכוח העלי החלות הדרישות

, אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה )כולם או קשורה

  .חלקם(

 סיכונים ענפיים  .19.2

על ידי רשות  מפורסמים: שינויים בתעריפי החשמל ההחשמל רשות בתעריפי שינויים .19.2.1

החשמל ובפרט תעריף רכיב ייצור החשמל, עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על רווחי 

בתעריף רכיב ייצור החשמל יוביל להרעה בתוצאות.  ירידההחברה ועל תוצאות פעילותה. 

, החשמל ייצור רכיב בתעריף שינויים, לעיל 8.2.8-ו 7.7.1 בסעיפים כאמורלמשל,  כך

 חליפין שער, היתר ובין, שונות מסיבות ועלנב ים)אשר יכול החשמל רשות ידי-על המפורסם

ממכירות ללקוחות פרטיים  החברהעל הכנסותיה של  ישפיעוועלויות הדלקים של חח"י(, 

 לבין החברה בין בהתקשרות החשמל מחיר שכן, מפעילותה הנובעת המכירות עלות על וכן

ייצור הינו הבסיס להצמדת מחיר ה רכיב כן כמוייצור וה רכיבמושפע במישרין מ לקוחותיה

נוסחת מחיר הגז  לעיל, 7.7.2 בסעיף כאמורהגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז. 

 נמוך או שווה הגז מחיר כאשר, לפיכך, וםמינימהתמר כפופה למחיר  מישנקבעה בהסכ

 תושצורכ הגז הטבעי בעלות להוזלה ויביא לא הייצור ברכיב הפחתות, המינימום ממחיר
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. החברה של הרווח שיעורי על לרעה , וישפיעוהרווח שולי להקטנת אם כירותם וחדרה, 

, 2018 דצמבר במהלךשפרסמה רשות החשמל  2019 לשנת החשמל לתעריףלעדכון  בהתאם

 לתנודתיות חשוף הדבר אולם, המינימום למחיר מעל לעלות עשוישל רותם  הגז מחיר

מחירי הגז של רותם וחדרה למועד דוח זה ראו סעיף  אודות לפרטים. הדולר לשער בהתאם

 לדוח.  7.7

 תלויה הקבוצהייצור החשמל של  פעילות: דלקים תקינה באספקת מתמשך או זמני כשל .19.2.2

עלול לשבש את פעילות הייצור  בדלקים(. מחסור סולר או טבעי)גז  תקינה דלקים באספקת

 לייצור מעברתמשך באספקת הגז מחייב מ כשל ועקב כך להשפיע לרעה על תוצאות החברה.

לעיל(  14.4.2בסעיף  המתואר) 125מידה  לאמת התיקוןסולר.  – חלופי בדלק שימוש תוך

 7.6המתוארת בסעיף  בתמר התקלה במהלך בישראל הגז באספקת המחסור בעת ויישומו

 כאמור המערכת מנהל הנחיות לפי( נוזלי בגז)או  בסולר שייצר דלקי דו שיצרן כך לעיל

המוכר  טבעי בגז הייצור עלות לבין בסולר הייצור עלות בין הפערבגין  יפוצה, המידה באמת

בגין המחסור בגז  החברהזה לפגיעה ברווחיות  סיכון לפיההחברה  להערכת הובילהליצרן, 

ויועציה  החברה פרשנות על מבוססת האמורה החברה הערכת, יובהר. מבעבר נמוך הינו

 עם יודגש. האמור העבר סיוןינ פי על וכן החברה על 125 מידה אמת תחולת את המשפטיים

או על רותם  החברה על 125 מידה אמת לתחולת ביחס הפרשנות ובעתיד ייתכן כי, זאת

 בגז מחסור, אחרים מפצים הסדרים קיימים יהיו שלא וככל כאמור ובמקרה, שונה תהא

 . החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע צפוי יהיה

את מלוא קיבולת  להעמיד הזכות לרותם עמדהבמקרה של כשל מתמשך באספקת הגז, 

תחנת הכוח רותם לשימוש הבלעדי של חח"י ולקבל בתמורה החזר מחח"י על עלות השימוש 

על ידי  שולמהבגינה  אשרבסולר ותשלום זמינות בגין העמדת קיבולת התחנה לרשות חח"י 

 של רותם עם חח"י. PPA-חלק מהסכם הרותם פרמיה שנתית לחח"י כ

על רותם כאמור,  125אמת מידה  תחולת לאוררותם ויועציה המשפטיים הינה כי  עמדת

ובכל הקשור  הגז באספקת מתמשך כשל של מקרהב 125רותם תפעל לפי אמת מידה 

 .2019. למועד הדוח, לא שולמה הפרמיה לשנת להפעלה בסולר

וככל שנייר חדרה תורה למרכז האנרגיה  במקרה של מחסור בגזלפי ההסכם עם נייר חדרה, 

להמשיך לפעול, תפעיל חדרה את מרכז האנרגיה לצורך ייצור קיטור באמצעות דלק חלופי 

נייר חדרה סיפקה  2017בחודש ספטמבר  שיסופק על ידי נייר חדרה. בתקופת התקלה בתמר

לה. כמו כן, לפי ההסכם עם נייר חלופיים להפעלת מרכז האנרגיה ברוב תקופת התק דלקים

חדרה, חדרה תקבל תשלום מלא עבור הקיטור ומנגד תשפה את נייר חדרה על כל טון קיטור 

אינה חלה על  125כמו כן, אמת מידה  צורו באמצעות גז טבעי.ימיוצר בסכום של עלות י

משופה מרכז האנרגיה ולפיכך בעת מעבר לייצור בסולר מרכז האנרגיה אינו צפוי להיות 

בגין הפער בין עלות הייצור בסולר לבין עלות הייצור בגז טבעי, ועל כן הוא חשוף לפגיעה 

 ברווחיות במידה ונייר חדרה לא תורה לפעול עם דלק חלופי. 

 אמת, 2019בינואר  22בהתאם למכתב של מנהל המערכת מיום , חדרה הכוח לתחנת ביחס

 ובהתאם בגז מחסור של במקרה הכוח חנתלת ביחסחלה ( כאמור שתוקנה)כפי  125 מידה

 . מכך כתוצאה החברה רווחיותהיקף הפגיעה בלבאשר  וודאות אין
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ככלל, אין וודאות כי החברה תוכל לצמצם את היקף ההשפעה של שיבושים באספקת גז 

 טבעי על פעילותה, והדבר תלוי בין היתר בגורמים שלישיים. 

חשיפה לשינויים ברגולציה אליה היא  לחברה: שינויים בהסדרים רגולטורייםרגולציה ו .19.2.3

כפופה במסגרת הפעילות שלה וכן לשינויים ברגולציה החלה על תחומים משיקים 

 7.2 פיםבהסדרים הרגולטוריים המפורטים בסעי לשינוייםהקשורים לפעילותה ובכלל זה 

 החברהל . לתהליכי רגולציה שונים עשויה להיות השפעה שלילית על פעילותה שלעיל 14-ו

והספקים שלה ותוצאותיה או על תנאי התקשרותה עם גורמים שלישיים כגון לקוחותיה 

שיונות, ילרבות ספקי גז טבעי וכן תהליכים אלו עלולים להוביל לעיכוב בקבלת היתרים ור

 מנהלתיים בהליכים לפתיחה או פליליים אישום כתבי להגשת, כספיים עיצומים השתתל

הענף בו פועלת החברה נתון לשינויים . החברה במוניטין לפגיעה ואף וההנהלה החברה נגד

שינויים  יותלה בשנים הקרובות עשוייםלהערכת החברה רגולטוריים בשנים האחרונות, ו

בהסדרים הרגולטוריים החלים על הענף, ובכלל זה החלת הסדרים חדשים על נוספים 

טי בישראל שוק חדש ומתפתח. פרה החשמל ייצור שוק של היותו לאור היתר בין, החברה

לשינויים ברגולציה כמו כן, הסדרים רגולטוריים כאמור עשויים לחול מכוח דיני התחרות. 

עשויות להיות השפעות שונות על תחנות הכוח שבבעלות החברה או על תחנות הכוח אשר 

בכוונת החברה לפתח וכן על הכדאיות הכלכלית הטמונה בהקמת תחנות כוח חדשות. 

וסף, פעילות החברה כפופה לחקיקה ורגולציה שמטרתה הגברת השמירה על איכות בנ

הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים, בין היתר על ידי קביעת מגבלות בנוגע לרעש, 

של  כשל. לעיל( 13)לפרטים נוספים ראו סעיף  לפליטת מזהמים לטיפול בחומרים מסוכנים

 לא מתאימהון לחקיקה קיימת, מתן פרשנות החברה בזיהוי חקיקה חדשה או עדכ

להוראות הדין, כשל בבקרה וניטור אחר יישום ועמידה בדרישות החוק, תכנון וניהול לקוי 

 או פרטיים חשמל מיצרני האמורה הרגולציה בדרישות החמרהשל דוח שיח עם הרגולטור, 

 לפגוע וכן משמעותיים בהיקפים השקעות או להוצאות לגרום עלולה בהן עמידה אי

  תוצאות פעילות החברה.ב

 עושותשבבעלות החברה )לרבות פרויקטים עתידים(  הכוח תחנות: תשתית בספקי תלות .19.2.4

"י בחח תלויות ולפיכך, ן"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיהחחשימוש ברשת החשמל של 

תה )בהקשר זה יצוין כי מכוח היו לעיל 8.1.2.1 בסעיף כאמור בתחום כמונופולשהוכרזה 

של מערכת ההולכה  התקין לניהול בקשר חובות"י חח"ספק שירות חיוני", מוטלות על 

פגיעה בתשתיות . "יחח של ועיצומים משביתות גם מושפעות להיות ועשויותוהחלוקה(, 

אשר מספקת חח"י או פעילות לא רציפה או מספקת שלהן, תפגע ביכולתה של החברה 

אל רשת החשמל וביכולת הצרכנים לצרוך  המיוצר בתחנת הכוחחשמל הזרים את הל

, לעיל( 19.2.2 )ראו לעניין זה סעיף ולמכור חשמל ללקוחותיה בהתאם לביקוש המתוכנן

בשוק אספקת הגז הטבעי  גםועשויה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה. 

טבעי קבוצת תמר המספקת גז  –, ספקים יחידים דוחוהולכתו, קיימים, נכון למועד ה

במערכת הולכת הגז או כשל ברשת החשמל  כשל "ז אשר אחראית להולכתו.ונתגלחברה 

הפרת התחייבות החברה לאספקת חשמל מתחנות הכוח לצרכנים או לחח"י עלול לגרום ל

 או)כולם  נזקיה על פיצוי לקבל החברה תוכל שיתרחש כשלשל  מקרהכי בכל ואין וודאות 

שימוש בצריכת מים לצורך הפעלתם,  עושיםשבבעלות החברה  הפרויקטיםכן,  כמו .(חלקם

 . הכוחלאי זמינות תחנת  כך שתקלה מתמשכת באספקת מים עלולה לגרום
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: מדיניות הממשלה בשנים האחרונות היא כאמור לפתוח את שוק החשמל לתחרות תחרות .19.2.5

 בעוד (.לעיל 7.8 ולעודד את כניסתם של יצרני חשמל פרטיים )למידע נוסף ראו סעיף

, יש בה והאספקה הייצור במקטע"י חח של השוק נתח להקטנתכאמור מביאה  שמדיניות

 הייצור בשוקאת רמת התחרות  ולהגביר הפרטיים החשמל יצרני מספר את להגדילכדי 

פועלת  זה סיכוןלהתמודד עם  בכדישעלול להשפיע לרעה על עסקי החברה.  דבר, הפרטי

סעדים לסיום מוקדם של קובעת , לקוחות עם טווח ארוכי בהסכמים להתקשר החברה

חוזה עם לקוח ופועלת להרחבת גיוון סוגי ההכנסות: הכנסות ממכירות חשמל, הכנסות 

 השפעות את להקטין או מנועאין וודאות שיהיה בכך בכדי ל אך ממכירת קיטור וזמינות

  .ועל תוצאות פעילותה החברה על התחרותסיכוני 

: החברה עושה מידע ומערכות תקשורת במערכות פגיעהסייבר,  מתקפות, מידע אבטחת .19.2.6

מידע, תקשורת ומערכות עיבוד נתונים לצורך פעילותה  טכנולוגיות מערכותשימוש ב

כאמור מכל סיבה המנהלתיות ו/או התפעוליות במערכות פיזית או לוגית  פגיעההשוטפת. 

 חשמל ללקוחות החברהלעיכובים ולשיבושים באספקת לחשוף את החברה שהיא עלולה 

כי היותה של החברה תאגיד ישראלי מעמידה  צוין. ילרבות גרימת נזק למידע או גניבת מידע

עשויה ככל שתתרחש מתקפת סייבר על החברה, אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר. 

 בנוסף, החברה. וכן מוניטין החברה עלול להיפגע על פעילותה להיות לכך השפעה מהותית

מפני פגיעות במערכות המידע כמו גם  להגן כדי משמעותיות בעלויות לשאת הידרשל העשוי

הגנה  מערכות הקמת, למשל, כולללתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו 

 משפטית התדיינות מפני הגנה ,סייבר ום אמצעי הגנה נוספים מפני איומיייש, פנימיות

 צדדים כלפי אחרים מתקנים צעדים נקיטת או תשלום פיצויים, כתוצאה ממתקפת סייבר

 הביטחון חטיבת ידי על תומונח( צומת גם)ובעתיד  וחדרה רותם כי, צויןי. שלישיים

ההנחיה כאמור  .שלהן הכוח בתחנות סייבר הגנת בנושאי האנרגיה משרד של והסייבר

להטמעת מתבססת על נוהל שמעגן בתוכו הנחיות להקשחת ציוד, נהלי עבודה, הנחיות 

אף כי החברה נוקטת צעדים להגביר את אבטחת המידע, בין היתר מערכות הגנה ועוד. 

באמצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות, הקשחת חומרה ומערכות הפעלה, גיבויים, 

מדיניות כתובה ונהלים, הגבלות גישה, הדרכות לעובדים וכדומה, אין וודאות באשר 

 ייבר או פגיעות במערכות המידע בקבוצה.ליכולתה של החברה למנוע מתקפות ס

הייצור של החברה  מתקנישל  הקריטי בציוד: שיבושים ותקלות טכניות כשל בציוד קריטי .19.2.7

ספקת א, לעיכובים בהיתר ביןעלולים לפגוע בפעילות השוטפת של החברה, וכן לגרום, 

בעלות חשמל, לקושי בעמידה בהתחייבויות חוזיות, לאובדן הכנסות ולהוצאות עודפות 

 בכדי. החברה ביטוחי תחת מכוסים שאינם במידה, החברההשפעה שלילית על רווחיה של 

וכן סיכון זה, לחברה הסכמי שירות ארוכי טווח עם יצרני הציוד הקריטי,  להתמודד עם

אין וודאות  אולםחזויות בהתאם להוראות היצרן,  תחזוקותומונעות  תחזוקותמבוצעות 

  .שיבושים ותקלות כאמורמ כתוצאה נזקיםבאשר ליכולתה של החברה למנוע 

מצד בעלי עניין  : חסמי יציאה, לרבות עלויות יציאה גבוהות או התנגדויותיציאה חסמי .19.2.8

ו בחברות שונים, עלולים להקשות על החברה לבצע דיספוזיציות בנכסים שונים א

הצורך בקבלת אישורים  לעיל, חסם היציאה המרכזי הוא 8.2.13שבבעלותה. כאמור בסעיף 

של צדדים שלישיים להעברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור. כך למשל, בהתאם לחוק 

משק החשמל העברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור כפוף לאישור רשות החשמל. בנוסף, 
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ותם וחדרה, מגבלות בנוגע להעברת שליטה, בין היתר מכוח שטר קיימות על החברה, ר

של רותם עם חח"י והסכמי ההלוואה של רותם וחדרה )לרבות  PPA-הנאמנות, הסכם ה

מכוח ערבויות שהעמידה החברה(. מגבלות אלה, ומגבלות דומות נוספות ביחס לחברות 

נות בנכסיה ובכך להשפיע שבשליטת החברה, עלולות למנוע מהחברה לבצע דיספוזיציות שו

 באופן מהותי על החברה. 

של החברה, ביצוע הפרויקטים  השוטפת פעילותה ניהול לצורך :כוח אדם מקצועי .19.2.9

נדרש כוח אדם  נוספים ולגורמים לספקיםללקוחות,  ומענה שירותשבבעלותה ומתן 

 ולפיכך, מיוחדת הכשרהמקצועי ומיומן. השירותים שמספקת החברה עשויים לדרוש 

 של ההקמה בשלב. רלוונטייםבעלי כישורים  מקצוע אנשינדרשת החברה להעסיק עובדים ו

)בין  הקבוצה מעסיקה אותם והיועצים המומחים העובדים מרבית, בחדרה הכוח תחנת

 מאתרת החברה אשר, בתחומם מומחים נםיה( חיצוניים שירותים כנותני ובין כעובדים

 ומקצועיות ידע, מומחים באיתור קושי נםיה הכרוכים הסיכונים. שונות ממדינות

 במצב הסלמה או הרעה של במקרה. גבוהות העסקה ועלויות אדם בכוח מחסור, ספציפיים

 זרות ממדינות המגיעים הזרים והיועצים העובדים, בארץ והבטחוניאו /ו המדיני, הפוליטי

 לגרום העלול דבר, בתחומו מומחה אדם בכוח מחסור להיווצר ועשוי ארצה להגיע חוששים

 מנת על. ותוצאותיה החברה פעילות על רעהולהשפיע ל הכוח תחנת בהקמת לעיכובים

 תידרש החברה מקצועי דםא כוח של מספקת זמינות אי של במקרה, אלה סיכונים לצמצם

 פתרונות מציאת או הנדרשת בהכשרה שינויים עריכת, בארץ חלופיים עובדים לאיתור

בנותני שירותים חיצוניים ואין וודאות כי החלופות יתנו מענה  שימוש באמצעות חליפיים

 מלא על הצרכים.

 להקטין מנת על שונות ביטוח בפוליסות ותמחזיקוחברות הבנות שלה  החברה :ביטוחים .19.2.10

 יחד. לעיל 8.18, וכמפורט בסעיף בתחום הפעילות כמקובלשונים,  סיכונים בגיןאת הנזק 

 נזקים לכסות שלא עשויות)ובחברות הבנות(  בחברההקיימות  הפוליסותזאת,  עם

עשויה  החברה, בנוסףשייגרם.  הנזק היקף מלוא את סותאו שלא לכ ןשייגרמו לה מסוימים

 וכןלכיסוי סיכון מסוים ) ביטוח בפוליסתלהתקשר  אוביטוח  פוליסות לחדששלא להצליח 

בתנאים שונים מתנאי הפוליסות הקיימות(. הפסדים  חדשות בפוליסות להתקשר עשויה

)והחברות הבנות( של החברה  הביטוח פוליסות ידי על מלא באופןבפועל  מכוסים שאינם

 לבחינת ביטוח וביועצי ביטוח בברוקר נעזרת החברה עשויים להשפיע לרעה על החברה.

 החברה של יכולתה רבדב וודאות אין אולם, הביטוח חברות עם והתקשרויות הביטוח צרכי

  .במקרה של נזק שברשותה מהפוליסותמלאים  פיצויים לקבל

בסיכוני  ותכרוכ הקבוצהשל  ותפעילויותיה התפעולי :בהואיכות סבי גיהות, בטיחות .19.2.11

רעילים ו/או דליקים.  חלקםבתחנות הכוח נעשה שימוש בחומרים כימיים ו שונים בטיחות

קבלני עובדי בטיחות עלולים לגרום לפציעות ואף אובדן בחיי אדם של עובדים ו אירועי

משנה, לפגיעה במוניטין ואשר החברה עלולה להיות חשופה בגינם לתביעות בגין נזקי גוף 

חברה פועלת לפי נהלי דיווח ופעולות לביצוע במקרה של אירועי ה או נזקים אחרים.

ברותם  ,בגוף פגיעות לרבות, בטיחותפר אירועי אירעו מס 2018במהלך  כאשרבטיחות, 

. פנימיים אותם מגבשת החברה ובחדרה אשר הועברו לטיפול המתאים בהתאם לנהלים

כדי להבטיח  הביטוחיאין בכיסוי אולם, . בנוסף, לחברה ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים

 ההיתרים ובתנאי הסביבתיות החוק בהוראות עמידה איכן,  כמו כיסוי מלא לנזק שיגרם.
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ות ילחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות פליל עלולה, מכוחן לחברה הניתנים שיונותיוהר

 להוצאותומנהליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה 

לם ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים. לפרטים נוספים אודות סיכונים סביבתיים ודרכי ניהו

 .לעיל 13 סעיף ורא

: שוק ייצור החשמל מתפתח בשנים האחרונות טכנולוגיים ושינויים החשמל בשוק שינויים .19.2.12

מאז מועד ההפעלה של תחנת הכוח באמצעות עידוד כניסתם של יצרני חשמל פרטיים. 

רותם, נכנסו לשוק יצרני חשמל פרטיים נוספים ובכלל זה יצרנים פרטיים בעלי כושר ייצור 

בייצור , הדוח הגשת למועדחשמל ואספקתו מתמקדת  בייצורהחברה  פעילותמשמעותי. 

כשל בזיהוי או רתיעה  .קוגנרציה ובטכנלוגייתחשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית 

פתח עלולים לגרום להחמצת הזדמנויות תכנולוגיות ייצור חדשות בענף דינאמי וממט

 עסקיות או להקטנת נתח שוק. 

 סיכונים מיוחדים לחברה  .19.3

מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים  נכון למועד הדוח, לחברה: תלות בלקוחות מהותיים .19.3.1

מייצור חשמל רגישות החברה הכנסותיה של  .רבשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצו

מסתיים הסכם עם לקוח במידה גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים, ומכאן שמצב בו 

אי קיום התחייבויות  לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב שלמהותי או 

או מצב של אי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה  אי תשלום מצד אותו לקוח ובכלל זה

כי  יצוין .ותוצאותיה לפגוע באופן משמעותי בהכנסותיה של החברה יםעשוי מול הלקוחות,

"ן הינה לקוח מהותי של החברה ונחשבת כגורם קשור לבעלת השליטה בחברה על כל בז

הנובע מכך )לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת בעניין התקשרות החברה בהסכם 

ה חשופה גם לסיכוני גבייה מאת לקוחות מו כן, החברכלדוח(.  8.16.3"ן ראו סעיף בזעם 

על מנת לנסות לצמצם סיכון זה החברה מבצעת, בין היתר, בדיקות רקע  מהותיים.

באשר ליכולתה של החברה למנוע  ההתקשרות עמם, אולם אין ודאות ללקוחותיה טרם

כל נזקים כתוצאה מגורם סיכון זה. עוד יצוין כי לחדרה תלות בנייר חדרה כצרכן קיטור. כ

צריכת הקיטור על ידי נייר חדרה, תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות החברה,  שתיפסק

. בקוגנרציהובין היתר על יכולתה של החברה ליהנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל 

 .עילל 8.5.2 סעיף ראולפרטים נוספים 

 חוקח ואו רגולציה מכ תחרות: רגולציה קיימת כגון דיני החברה פעילות הרחבת על מגבלות .19.3.2

שליטה ברישיונות ייצור, עשויים להטיל  להחזקותהריכוזיות או כללי רשות החשמל ביחס 

 ראו נוסףהחברה בישראל )למידע  שללהגביל את הרחבת הפעילות  כך ובתוךמגבלות 

 החברה עם משותפת שליטה תחת הנמצאים גופים של ההספק, כך(. לעיל 7.4-ו 7.3 סעיפים

 להיחשב שעשויים גופים של ההספק ולפיכך, אחד אדם בידי המוחזק ספקכה ייחשב

. בישראל החברה פעילות את ולהגדיל מסוימות רכישות לבצע מהחברה למנוע עשוי, ככאלה

. לישראל החברה קבוצת תחת החברה כלולה, הריכוזיות מגבלות לצורך, הדוח למועד נכון

בעניין עסקת צומת ואת מתווה הריכוזיות,  הריכוזיות ועדת החלטת את ראו זה לעניין

 .לעיל 2.3.1 בסעיףכמפורט 

ארוך טווח עם ספק הציוד ת באופן מלא על הסכם תחזוקה ונשענוחדרה : רותם ספק מרכזי .19.3.3

בכל הנוגע לטיפול ותחזוקת תחנת הכוח ובכלל זה לתחזוקת הגנרטורים וטורבינות  המרכזי
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ם במקרים של הפרת התחייבויותיהעמידה ביעדי ביצוע או -במקרה של איהגז והקיטור. 

תהיה  לרותםלתשלום פיצויים  ה, אחריותעל פי הסכם התחזוקהשל הספקים המרכזיים 

ככל שיגרמו שיבושים ותקלות טכניות  לפיכך,. זהמעין  בהסכמיםמוגבלת בסכום, כמקובל 

, ספקת החשמלאגרום לעיכובים ב, עלול הדבר לרותם בתפעול השוטף של תחנת הכוח

פרויקטים נוספים יבשילו האמור תקף גם ביחס  .ולפגיעה ברווחי החברה לאובדן הכנסות

  ויופעלו מסחרית האמור לעיל יהיה תקף גם לגביהם.

לעיל.  19.2.4 לפרטים על התלות של החברה בקבוצת תמר בתחום אספקת הגז, ראו סעיף

להלן.  19.3.10 , ראו סעיףחדרהתחזוקה מכוח הסכם ה GE-לפרטים על התלות של חדרה ב

 . לפעוליצוין, כי למועד הדוח חדרה טרם החלה 

לרשות החשמל  פנתה רותם לעיל 8.12.2: כאמור בסעיף לרותם אספקה רישיון קבלת אי .19.3.4

או אם יתקבל כמבוקש,  אספקה רישיון שלא יתקבל. ככל אספקהבבקשה לקבל רישיון 

להשפיע לרעה על פעילותה של  הדבר עלול, מהמבוקש נחותיםרישיון אספקה בתנאים 

 רותם בתחום מכירה וסחר בחשמל. 

מחויבת, ככלל,  רותם, תמר להסכם בהתאם: הגז בהסכמי למינימום מתחת גז של צריכה .19.3.5

(, Take or Payלצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכם )התחייבות 

", הביניים תקופת" במהלך ולפיכך'" ב רמה" כלקוח מוגדרת רותםפי ההסכם  על זאת עם

 כפופהרותם אינה , 2020 ספטמבר בחודש ותסתיים 2015 אפריל בחודש החלה אשר

בסעיף )משיכת ההיקפים המינימליים -אירוע של אי .צריכה מינימלית כלשהי למחויבות

 שאינה תפעולית מתקלה כתוצאה, היתר בין, להיגרם עשוי "(נמוכה גז צריכת"זה: 

 למעטוחדרה.  רותם של הייצור בצורכי מהותית ירידה בעת או חשמל ייצור מאפשרת

 בהסכם שנקבעו קנסות לתשלומי רותם את חושפת נמוכה גז צריכת, עליון כוח של במקרים

 מנגנונים מספר כולל תמר הסכם. החברה של הביטוח פוליסת במסגרת מכוסה ואינה תמר

. , אולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה לרותםרותם עבור הסיכון את לצמצם שנועדו

  .הכספיים לדוחות )ז(25 ביאורתמר עם רותם ראו  הסכם על נוספים לפרטים

גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים  לצרוך מחויבת חדרהלרותם,  בדומה

אספקת הגז של חדרה ראו מי אספקת הגז בו התקשרה )לפרטים נוספים על הסכמי להסכ

צריכה מינימלי זה עד למועד ההפעלה  בהיקףבכדי לעמוד  לעיל(. 8.13.5-ו 8.13.4סעיפים 

 דוחלמועד  ונכון"ן לבז מהגז מהותיחלק  2018 אפריל לחודש עד מכרה חדרההמסחרית, 

 22תקנה  ראוגז  למכירת"ן בז עם ההתקשרותעל  )למידע "י וללקוח נוסףלחח מוכרתזה 

ביעי )פרטים נוספים((. לאחר מועד ההפעלה המסחרית חדרה צפויה לצרוך גז לפרק הר

מעבר לכמות המינימלית האמורה. צריכת גז נמוכה חושפת את חדרה לתשלום קנסות 

שנקבעו בהסכמי אספקת הגז הטבעי ואינה מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של החברה. 

, חדרהים שנועדו לצמצם את הסיכון עבור לרותם, הסכם תמר כולל מספר מנגנונ בדומה

יובהר כי החל מהפעלה מסחרית של מאגר  .לחדרהאולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה 

'יאן צפויה להיות גבוהה ואנרג לתמר וחדרהשל רותם  Take or Pay-כריש, סך התחייבות ה

 .האמור הסיכון את להגדיל עשויהמההתחייבות הנוכחית ולפיכך 

  לעיל. 8.14.4.1.2 סעיף: לפרטים ראו חשיפה לתביעה מחח"י .19.3.6
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ת ו: אי זמינות של תחנPPA-אי זמינות תחנת הכוח רותם וחדרה בהתאם לתנאי הסכמי ה .19.3.7

 לעיל( 8.14.4)המתוארים בסעיף  עם חח"י PPA-ה מיהכוח כנדרש בהתאם לתנאי הסכ

 .לקנס ין היתרב ,החברהאת  פתחוש

, לרבות הליכים משפטיים הליכיםוסכסוכים משפטיים, מחלוקות : משפטיים הליכים .19.3.8

בלתי  מטבעםם ניה, רגולטוריםמול הליכים כן ו משפטיים מכוח עסקאות עם בעלי עניין,

שונים מהותית ממה שהחברה צפתה בתוצאתם ו/או דין עלולים להיות הצפויים ופסקי 

בפיצוי הכספי שנקבע בגינם. תוצאות שליליות בתביעות ובחקירות עלולות לגרום לנזקים 

כספיים משמעותיים, לרבות תשלומי שיפוי, או סעד מניעה אשר עלול להשפיע לרעה על 

ל מצבה הכספי לנהל את עסקיה ועלול להשפיע באופן מהותי לרעה ע החברהיכולתה של 

. כמו כן, חקירות ותביעות כאמור עשויות להיות כרוכות החברהותוצאות פעולותיה של 

כספיים, ארגוניים וניהוליים אחרים, שלכל  במשאביםמשמעותיות ו משפטיותבהוצאות 

אחד מהם עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקיה, מצבה הכספי, תוצאות 

 .חברהפעולותיה או נזילותה של ה

אודות ההליכים המשפטיים של החברה, ובפרט לגבי המחלוקת מול קבוצת תמר לפרטים 

 לדוחות)טו( 25-ו (יד)25, (ז)25 וביאורים לעיל 8.16סעיף ראו והתביעות הנגזרות של בז"ן, 

  .הכספיים

שיוחלו על רותם מגבלות בנוגע להיקף  ככל :היקף מקסימלי של רכישת חשמל מחח"י .19.3.9

וכן בהתחשב בתנאים של רישיון , המקסימלי של החשמל שרותם זכאית לרכוש מחח"י

עשוי הדבר להגביל את לעיל,  8.12.2 , כאמור בסעיףינתןהאספקה לרותם, אם וככל שי

  .מכירות החשמל ללקוחות פרטיים ובכך לפגוע בתוצאות פעילות החברההיקף 

: לחדרה, כמו גם לפרויקטים יםעתידי ופרויקטיםתחנת הכוח חדרה  – הקמה סיכון .19.3.10

עתידיים של החברה, מקושרים סיכונים ספציפיים בנוסף לגורמי סיכון כלליים או ענפיים, 

בפרט בהינתן שהיא בעלת פרויקט המצוי בשלב הקמתו. בהקמת פרויקט תחנת כוח 

שלובים סיכוני הקמה מגוונים, כגון סיכונים הקשורים בקבלן ההקמה, באספקת הציוד 

בביצוע העבודות בטיב ובמועד בתקינות המתקנים ומערכותיהם, , ותקינותו ריהעיק

התחנה וחיבורה לרשת,  הנדרש, בקבלת השירותים הנדרשים מחח"י לצורך הקמת

להפעלת ברגולציה החלה ובהשגת האישורים וההיתרים הנדרשים הן לביצוע העבודות והן 

איכות הסביבה, וביניהם היתרי התחנה, ובכלל זה השגת ההיתרים הנדרשים בקשר עם 

פליטה, ועמידה בתנאיהם. התקיימות איזה מסיכוני הקמה כאמור עשויה להביא, בין 

היתר, לפגיעה בתוצאות החברה ופעילותה בשל עלייה בהוצאות ההקמה לעומת התקציב 

החזוי, אובדן רווחים בגין העיכובים בהשלמת הפרויקט ובהפעלה המסחרית, פיצויים 

נשענת באופן מלא על הסכם  ו/או ביטול הפרויקט ואובדן השקעות החברה. חדרהללקוחות 

, ובכלל זה אי עמידה GEאו  IDOM. הפרות מצד IDOMעם  חדרה קמת תחנת הכוחה

בלוחות הזמנים שנקבעו ואי אספקת הציוד העיקרי בזמן או באיכות הנדרשים כמו גם 

חדרה וכן לפגוע בביצועי תחנת הכוח תקלות, עשויות לעכב או לפגוע בהקמת תחנת הכוח 

ף כמפורט בסעי חדרה לאחר וככל שתוקם וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה מהותית בחברה.

עמידה בתנאים -במקרה של עיכוב או של אי חדרההתחייבה לפצות את  IDOMלעיל,  8.14.1

ביצוע -. יצוין, כי הפיצויים המוסכמים ביחס לתתשנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה
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של תחנת הכוח חדרה מוגבלים בסכום ולפיכך אין וודאות כי החברה תוכל במקרה כאמור 

ההקמה של תחנת  סטטוסלפרטים אודות ) והעקיפים הישירים נזקיהלקבל פיצוי על מלוא 

גז אשר נרכשו לתחנת הכוח , כי טורבינות הצויןי בנוסף(. לדוח 8.14.1 סעיףהכוח חדרה ראו 

 רק הופעלו, אשר למיטב ידיעת החברה GEחדרה, הינן שדרוג של דגם קיים מתוצרת 

  .בהפעלתן זמןארוך  ניסיוןואין  לאחרונה

לסיכוני הקמה כאמור ולאי עמידה בביצועים ובמועדים עלולה להיות השפעה לרעה על 

 מול גורמים מממנים ולקוחות.עסקי החברה ופעילותה, לרבות על התחייבויות החברה 

הקמת תחנת הכוח חדרה תלויה, בין היתר, בזמינות המימון שהועמד  :מימון חדרההסכם  .19.3.11

הלוואת  מכוח ובמגבלותלחדרה לצורך הקמת הפרויקט ולפיכך כפופה לעמידה בתנאים 

(. אי עמידה בתנאים לעיל 10.2 סעיףחדרה )לפרטים נוספים על הלוואת חדרה ראו 

ובמגבלות כאמור, ובכלל זה אובדן נייר חדרה כלקוח בכפוף לתקופות הריפוי כמפורט 

בהסכם הלוואת חדרה, עשויה, בין היתר, לפגוע במימון שהועמד להקמת תחנת הכוח 

 .בחברהחדרה, וכתוצאה מכך לעכב או למנוע את השלמת הפרויקט ולפגוע באופן מהותי 

 החברה מרבית ממסגרת האשראי תחת הסכם מימון חדרה. למועד הדוח משכה

מרבית עובדי התפעול של תחנת הכוח רותם מועסקים לעיל  9.5כאמור בסעיף : יחסי עבודה .19.3.12

 עם וכן האנרגיה מרכז עובדי עם הסכם קיבוצי נחתם 2018במרץ  14 וביום ,בהסכם קיבוצי

. ההסכם הקיבוצי הקיים ברותםברוח  חדרה הכוח בתחנת לעבודה ייקלטו אשר העובדים

 עלויות החברה על ולהשית הניהוליתלצמצם את הגמישות  עשוייםהקיבוציים  ההסכמים

 . נוספות

: החברה מחזיקה בחברות פרויקט במסגרת פעילותה תלות בדיבידנדים של חברות בנות .19.3.13

ואינה עוסקת בפעילות עצמאית לייצור חשמל או מחזיקה בנכסים משמעותיים מלבד 

קעותיה בחברות שבבעלותה. לפיכך, החברה תלויה בקבלת תזרימים מהחברות הש

ת דיבידנדים או הלוואות( על מנת לעמוד בהתחייבויותיה השונות. ושבבעלותה )באמצע

יכולתה של החברה לקבל תזרימים כאמור עשויה להיות מוגבלת כתוצאה מגורמים שונים, 

בהסכמים עם הגורמים המממנים של  הקבועות ובכלל זה כתוצאה ממגבלות על חלוקה

חברות הפרויקט שבבעלות החברה. פגיעה בתזרימים של רותם, חדרה ופרויקטים עתידיים 

נוספים, או ביכולתה של החברה לקבל תזרימים אלה, עשויים להשפיע באופן שלילי על 

 תוצאות החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

עשויה להיות מוגבלת בקבלת אשראי בישראל כתוצאה הקבוצה  :על קבלת אשראי מגבלות .19.3.14

ל"לווה בודד" ול"קבוצת ממגבלות רגולטוריות על מוסדות פיננסים בהעמדת אשראי 

 בשל קבוצת החברות עליה נמנית החברה ובעלת השליטה בה.  לווים"

: מרבית האנרגיה המיוצרת על וחידוש הסכמים קיימים חדשים PPAבהסכמי  התקשרות .19.3.15

ארוכי טווח לתקופות זמן  PPAידי החברה נמכרת ללקוחות פרטיים במסגרת הסכמי 

עליהם חתמה החברה יגיעו לסיומם מכל סיבה שהיא, החברה  PPAמוגדרות. כאשר הסכמי 

)כאמור בסעיף  תידרש להתקשר עם לקוחות אחרים או לחדש את ההסכמים הקיימים

וח בז"ן הינה לקוח מהותי של הקבוצה ונחשבת קשורה לבעלת השליטה למועד הד 8.5.2

חדשים  PPAבהסכמי אין וודאות כי החברה תצליח להתקשר . בחברה על כך הנובע מכך(

הקיימים במועד פקיעתם כתוצאה מסיבות  PPA-לטווח ארוך או לחדש את הסכמי ה
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ימו, בין היתר לאור תנאים מאלו אשר נסתיאותם ב PPAשונות, או להתקשר בהסכמי 

בתנאים מיטיבים  PPA, וככל שהחברה לא תצליח להתקשר בהסכמי שינויים בתנאי השוק

 . לחברה, הדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאות החברה פעילותה

ומיסים עקיפים בחברה כמו גם מרכיב תשלומי  הכנסה : חישוב ההפרשה למסמס סיכוני .19.3.16

ומדנים והערכות של החברה, בין היתר בהתבסס המיסים בעלות נכסי החברה מבוסס על א

על יועציה המשפטיים, בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח וודאיות. ככל שעמדות מס 

לשלם תשלומי מס נוספים כמו גם  אלו לא תתקבלנה על ידי רשויות המס, צפויה החברה

 לות נכסיה.התחייבויותיה וע ,על הוצאות המיסים בחברה דבר שישליך ת נוספותוריבי

במסגרת  :עמידה באמות מידה פיננסיות והתחייבויות במסגרת הסכמי המימון של החברה .19.3.17

שטר הנאמנות של אגרות החוב של החברה ובהסכמי המימון של חברות הקבוצה קיימות 

פיננסיים מסוימים והתחייבויות שונות כלפי בעלי אגרות  ביחסיםהתחייבויות לעמידה 

 ביחס מסוימים במקרים להגדלה כפופים הריבית שיעורי, בנוסף. החוב ו/הגורמים הממנים

 שונות מגבלות כוללים המימון הסכמי, כן כמו. הפיננסיות המידה באמות או בדירוג לירידה

 .ועוד מהותיים הסכמים שינוי או סיום, רישיונות פקיעת, בחברה שליטה שינוי עם בקשר

או קרות אחד האירועים הקבועים בהסכמים עלול להגביל  אלה מידה באמות עמידה אי

 רעון מיידי. יהקבוצה בביצוע חלוקות ובנסיבות מסוימות להביא לדרישת המלווים לפ

בכל הפרויקטים אינה מחזיקה במלוא הזכויות : החברה פרויקטים שאינם בבעלות מלאה .19.3.18

עלולה להיות  מלאה בעלות. להחזקה שאינה ב(תחנת הכוח ברותםשל הקבוצה )בהם 

 החברהיכולתה של  את להגבילחופש הפעולה של החברה, וכן  מבחינת מגבילההשפעה 

 .ה בלעדיתשבהחזק היתרונות מלוא את לממש

: ניצול לרעה של נכסי החברה, מעשי גניבה או הונאה מכוונים ותרמיות מעילות, הונאות .19.3.19

עה כספית ותדמיתית של גורמי פנים ו/או גורמי חוץ, אשר עלולים להביא לפגיל ידי ע

מבצעת פעולות בקרה שונות לצורך ניטור ומניעה של הסיכון. פעולות  החברההחברה. 

למניעת  תוכניתהערכת סיכוני מעילות והונאות,  תהליךבקרה אלו כוללות בין היתר, 

 הפנימית הבקרה של והערכה בחינהמעילות והונאות, תחזוקה שוטפת של הקוד האתי, 

 ותרבות סביבה, פנימית ביקורת, נהלים, שלה והאפקטיביות הכספי וחהדיו על בחברה

 מעשי של התרחשותשל החברה למנוע  להצלחתהבאשר  ודאותאין  אך, נאותה ארגונית

 . כאמור תרמית או מעילה, הונאה
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  טבלת גורמי סיכון .19.4

סיכונים ענפיים קרו, אסיכוני מ -פי טיבם -בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה  יצוין. וסיכונים מיוחדים לחברה

כדלהלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם סיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון הרלבנטי, ואין 

משקל כלשהו לסיכויי התממשותו. כמו כן, סדר הופעת  ליתןבאמור בכדי להביע הערכה כלשהי או 

 .גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו

השפעה  
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מאקרו

   X סיכוני שוק

   X המצב המדיני והביטחוני בישראל

   X אסונות טבע ושריפות

כונים יס
 ענפיים

   X שינויים בתעריפי רשות החשמל
   X כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה

   X ייםרוטלוגם בהסדרים רייונישרגולציה ו
  X  תלות בספקי תשתית

  X  תחרות
אבטחת מידע, מתקפות סייבר, פגיעה במערכות 

   X תקשורת ומערכות מידע

   X כשל בציוד קריטי
  X  חסמי יציאה

  X  כוח אדם מקצועי
  X  ביטוחים
  X  בהואיכות סבי גיהות, בטיחות
   X טכנולוגיים ושינויים החשמל בשוק שינויים

סיכונים 
מיוחדים 

 לחברה

  X  מהותיים בלקוחות תלות
   X החברה פעילות הרחבת על מגבלות

   X מרכזי ספק
  X  לרותם אספקה רישיון קבלת אי

 X   מתחת למינימום בהסכמי הגז גז של צריכה
 X   "ימחחלתביעה  חשיפה

 בהתאם וחדרה רותם הכוח תחנת זמינות אי
 PPA-ה הסכמי לתנאי

 X  

   X הליכים משפטיים
  X  "ימחחמקסימלי של רכישת חשמל  היקף
ופרויקטים  חדרהתחנת הכוח  – הקמה סיכון

  X  עתידיים

 X   חדרה מימוןהסכם 
 X   יחסי עבודה

   X בדיבידנדים של חברות בנות תלות
  X  אשראי קבלת על מגבלות

 הסכמים וחידושחדשים  PPAבהסכמי  התקשרות
  X  קיימים

 X   סיכוני מס
 והתחייבויות פיננסיות מידה באמות עמידה

   X החברה של המימון הסכמי במסגרת

  X  בבעלות מלאה םשאינ פרויקטים
 X   ותרמיות מעילות, הונאות
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 בע"מ .פי.סי אנרגיהאו

 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנהעל מצב ענייני החברה דוח הדירקטוריון 

 

 והחברותעל פעילות החברה  הדירקטוריון דוחמתכבד להגיש בזה את  "(החברה.פי.סי אנרגיה בע"מ )"או יוןרדירקטו

 31 יוםשנה שהסתיימה בל"( הקבוצה)" החברה של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים דוחותיהן אשרהמוחזקות שלה, 

 "(.הדיווח תקנות)" 1970-"להתש(, ידייםיומחות תקופתיים ")דו ערך ניירות תקנות פיל, 2018 דצמברב

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח, 

 מהותית. אשר השפעתם 

 פרסום המחייבים, הדיווח לתקנות( 14)ב()10 תקנה לפי אזהרה סימני מתקיימים לא ,2018 דצמברב 31כי ליום , יצוין

 .החברה ידי על חזוי תזרים דוח

 31 יוםשנה שהסתיימה בלשל החברה והחברות הבנות שלה  המאוחדים  הכספיים הדוחות מוצגים, זה דוח עם ביחד

 תאריך לאחר הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים"(. כספייםה דוחותה)" 2018 דצמברב

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה. בחלק  .הדוח פרסום למועד וסמוך הכספיים הדוחות

תקני ערוכים על פי  כספייםדוחות ההמהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר. 

ובהנחה שבפני  2018ש כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת כמו כן, דוח זה מוג .(IFRSדיווח כספי בינלאומיים )

  הקורא מצויים גם יתר חלקי הדוח התקופתי.

. )"חוק ניירות ערך"( 1968-כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח יודגש

מדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע ותחזיות, הערכה, אמידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות 

יד הכלול בדוח זה מבוסס תאו לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה. המידע הצופה פני ע

  על מידע או הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד פרסום דוח זה.

 רואי החשבון של החברה.על ידי  זה אינו מבוקר או סקורהדירקטוריון דוח 
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 הקבוצה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -חלק א' 

 כללי .1

  "(.בורסהה)"בע"מ  אביב לתב ערך לניירות בבורסה יםנסחרשניירות הערך שלה  ציבורית חברה הינה החברה

המאוגדת חברה  (,"קנון)" Kenon Holdings Ltdלמועד הדוח, בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך היא 

 ( ובבורסה. NYSEבסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק )

ובאמצעות מספר חברות בנות בתחום ייצור חשמל ואספקתו, ובכלל זה בייזום, פיתוח, הקמה  בעצמהפועלת  חברהה

 "(.חברת החשמלייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל לישראל בע"מ )" כןו ,תפעול של תחנות כוחו

 פעילותה ותחומי העסקית סביבתה, הקבוצה של תמציתי תיאור

 . פעילות ייצור חשמל ואספקתו תחום – אחד בר דיווח החברה פועלת בתחום פעילותלמועד הדוח, 

ואספקתו  ומתקנים לייצור חשמלעילות זה עוסקת החברה בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח פבמסגרת תחום 

בנציונלית פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל בטכנולוגיה קוננכון למועד הדוח, . לצרכנים

 במחזור קונבנציונלית כוח תחנת להקמת תהפועל, צומת עסקת את החברה השלימה 2018 בשנת ובטכנולוגיית קוגנרציה.

למועד הדוח, וולטאית. -גיה פוטוובייזום פרויקטים בטכנולהחברה , פעלה 2018בשנת , כן כמו. "(פיקריתנה "ח)ת פתוח

בשיעור החזקה של "( )רותם, אשר בבעלות או.פי.סי רותם בע"מ )"בבעלות החברה שתי תחנות כוח: תחנת הכוח רותם

 מגה וואט 466-כ של מותקן בהספק הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית(, 20%חזקה של הבשיעור ( ובעל מניות נוסף )80%

"(, המצויה חדרהאו.פי.סי חדרה בע"מ )" מלאה של , בבעלותותחנת הכוח חדרה ;י שמופיע ברישיון הייצור של רותםכפ

מגה וואט כפי שמופיע ברישיון המותנה  148.5בהספק מותקן של עד  לפעול בטכנולוגיית קוגנרציה בשלבי הקמה ועתידה

  .של חדרה

עד למועד ההפעלה המסחרית של אשר  ,מגה וואט 17.9של בהספק מותקן  בנוסף, חדרה הינה הבעלים של מרכז האנרגיה

)יתרת  "(חדרה ניירנייר חדרה בע"מ )" מפעלימספק את כל צרכי הקיטור וחלק מצרכי החשמל של תחנת הכוח חדרה 

 בהקמה כוח בתחנתההשקעות  סך ,2018 דצמברב 31נכון ליום  .(רותם ידי על מסופקיםצרכי החשמל של נייר חדרה 

 803-מסתכמת בכ 2018בדצמבר  31ש"ח )עלות ההשקעות לאחר פחת ליום מיליון  822-כב מסתכמות בחדרה ותשתיות

 של השלישי רבעוןבמהלך ההחברה, מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול  להערכת .מיליון ש"ח(

  .להשלמתה והפעלתה של תחנת הכוח הנדרשות ובפעולות ההקמה בהשלמת שחלו בעיכובים בהתחשב וזאת 2019 שנת

לחברה פוליסת ביטוח  .כגון פיצוי ללקוחות ,זה בשלב ותמהותי ןשאינ עלויותהעיכוב בהפעלה המסחרית של חדרה כרוך ב

אולם אין וודאות כי החברה תפוצה בגין מלוא העלויות והנזקים שעשויים להיגרם אשר חלקם מכוסים  ,אובדן רווחים

  באמצעות ביטוח.

מהונה המונפק והנפרע של צומת אנרגיה  95%לרכישת במערך הסכמים החברה התקשרה  ,2017בחודש אפריל  בנוסף, 

המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור  ,תחנת כוח , המקדמת פרויקט להקמת"(צומתבע"מ )"

 3. עוד יצוין כי לאחר תקופת הדוח, ביום ("מתצו פרויקט)"מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות  396-פתוח בהספק של כ

, 1"(המוכריםמהון מניות צומת )" 5%התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת, עבורם מוחזקים  2019בינואר 

 בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה, לשיעורין, במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך

נכון למועד פרסום דוח זה פרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר טרם יודגש כי . המכר שנקבעו בהסכם

קבלת רישיון ייצור מרשות החשמל והבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר  , בין היתר,התקיימו במועד זה, ובכללם

ומת כפופה להשלמת סגירה הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד הדרוש לביצוע הפרויקט. כמו כן, השלמת פרויקט צ

אשר נכון למועד דוח זה  לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד(, 8.17.1בסעיף כאמור  914פיננסית במועד הנדרש, מכוח הסדרה 

 . 2020ינואר ב 1 הינו

  

                                                      

  .נאמן ידי על עבורם מוחזקות בצומת המוכרים מניות  1
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" עופר עידן קבוצתלהרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה )"  מתווה נקבע, 2019, בחודש ינואר הדוחמועד  לאחר

הריכוזיות נועד  מתווה"(. הריכוזיות מתווהמשקית )"-כלל ריכוזיות מבחינת החשמל ייצור בתחום( במתווה כהגדרתה

 החשמל לרשות ולהודיע לצומתעדת הריכוזיות לתקן את חוות דעתה בעניין מתן רישיון מותנה לייצור חשמל ולאפשר לו

 לאחר ורק אך זאת אך, לצומת המבוקש הרישיון את להעניקמשקית -כלל ריכוזיות של מטעמים מניעה רואה אינה כי

 של מטעמים מניעה רואה אינה היא כי החשמל לרשות להודיע לוועדה לאפשר וכן, במתווה שנקבעו בתנאים עמידה

 באסדרה שנקבע להיקף עד החשמל ייצור בתחום נוספים רישיונות לקבל עופר עידן לקבוצת לאפשרמשקית -כלל ריכוזיות

חברה נמסר כי למועד הגשת הדוח נחתם הסכם ל. במתווה שנקבעו בתנאים עמידה לאחר ורק אך זאת אך, הענפית

הנמסר השלמת העברה לפי להעברת מניות רשת לנעבר אשר אושר על ידי וועדת הריכוזיות כקבוע במתווה הריכוזיות. 

ם שנקבעו כי התנאי ןיצוייטעונה אישור של הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה אשר למועד הגשת הדוח טרם התקבל. 

 במתווה הריכוזיות אינם בשליטת החברה, ואין וודאות באשר להשלמתם.

החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים ולביצוע פעילויות נוספות, וזאת במטרה לקדם את פרויקט 

והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם צומת לקראת סגירה פיננסית, אולם אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם, 

  .לדוחות הכספיים 6.א'.24ביאור וכן ( אור עסקי התאגידתי' )אלפרק  2.3.1ראו סעיף  ,בשליטת החברה. לפרטים נוספים

ת ותכני בוועדה לתשתיות לאומיות לקדם החברההוסמכה  ,2017 באפריל 2מיום  הממשלהחלטת במסגרת , בנוסף

אודות  לפרטים. (התאגיד עסקי תיאור' )א לפרק 8.2.6 סעיף ורא ,נוספים. לפרטים בגז טבעי מונעותת כוח ולהקמת תחנ

 תיאור) א' לפרק 7.8.4-ו 7.8.3 פיםסעי וראתווה למכירת אתרי הייצור של חברת החשמל מהרפורמה במשק החשמל וה

 .(התאגיד עסקי

 ..פי.סי סולאראווולטאית, באמצעות -פוטו בטכנולוגיה חשמלפרויקטים בתחום ייצור  םייזובפעלה החברה  2018בשנת 

לפרטים ראו סעיף   נחתם נייר עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי. 2019 במרץ 21ביום 

 .לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( 2.3.2
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 )באלפי ש"ח( 2018 דצמברב 13המצב הכספי ליום  .2

 סעיף

 31 ליום

 דצמברב

2018 

 31ליום 

בדצמבר 

2017 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפים נכסים

 215-כ של בסך שוטפים חוב מתשלומי נובע הקיטון עיקר 508,181 329,950 מזומנים ושווי מזומנים

 100-בסך של כהפקדה לפיקדונות לזמן קצר ש"ח,  מיליון

 להקמת תחנת כוח ,השקעות נוספות, נטו, ש"חמיליון 

 קבוע רכושהשקעות בש"ח,  מיליון 69-כ של בסך בחדרה

ד לבעלי חלוקת דיבידנ ש"ח,מיליון  58-ברותם בסך של כ

"ח, שמיליון  29-בסך של כ שליטה מקנות שאינן זכויות

 23-בסך של כוהשקעות נוספות בפרויקט כישת צומת ר

 ש"ח.מיליון 

 הנובע המזומנים ביתרות גידול ידי על חלקית קוזז זה קיטון

ש"ח  מיליון 311-כ של בסך החברה של השוטפת מהפעילות

 .מיליון ש"ח 3-בסך של כ ממזומנים מוגבליםומשיכות נטו 

 המזומנים תזרימי על הדוחות תמצית ראו ,להרחבה

 הכלולים 2018 דצמברב 31 ליום החברה של מאוחדים

 .כספייםה בדוחות

 קצר לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

לזמן קצר בסכום של  קדונותפיל מהפקדה נובע הגידול עיקר 752 186,954

מיליון ש"ח  82-מסיווג הפיקדון בסך של כ"ח, שמיליון  100-כ

"ח ש מיליון 4-כ של הפקדהו בגין בוררות תמר לזמן קצר

 ."חטמעסקאות  לביצוע כבטוחה

לאחר מועד הדוח שחל נובע ממועד גבייה  קיטוןה עיקר 152,751 132,273 לקוחות

 ש"ח.מיליון  21-של כ בסךבנות בגין תקופות קודמות שוהתח

 ,חובה ויתרות חייבים

לרבות מכשירים פיננסיים 

 נגזרים

 מוסף ערך מס ביתרת מירידה כתוצאה נובע הקיטון עיקר 44,309 41,243

קיטון במכשירים נגזרים ש"ח,  מיליון 4-כ של בסך לקבל

כתוצאה מעסקאות פורוורד שמומשו במהלך התקופה בסך 

 1-בהוצאות מראש בסך של כ ש"ח וקיטוןמיליון  2-של כ

 מיליון ש"ח.

קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול ביתרות חייבים מחברת 

מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מהחזר  4-החשמל בסך של כ

עלויות סולר שהתהוו לרותם בעת מבחני הרצה לקבל בגין 

 .בתחזוקה המתוכננת שבוצעה

  705,993 690,420 שוטפים נכסים"כ סה
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 סעיף

  31 ליום

 דצמברב

2018 

 31ליום 

 בדצמבר

 2017 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפים שאינם נכסים

 ארוך לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

מיליון  82-מסיווג הפיקדון בסך של כ נובע הקיטון עיקר 264,564 181,739

הפיקדונות  מהקטנת , ש"ח בגין בוררות תמר לזמן קצר

-המשועבדים לערבויות בנקאיות של החברה בסך של כ

בהתאם  חוב לשירות בקרן"ח וקיטון שמיליון  36

 "ח.ש מיליון 20-כ של בסך רותםמימון של הלהסכם 

 28-כנוספות בסך של  הפקדותמבחלקו  קוזז זה קיטון

 החוב אגרות של חוב לשירות הקרן בגיןמיליון ש"ח 

 בעלים ערבותקרן , הפקדות נוספות בגין )סדרה א'(

 במזומנים גידולש"ח,  מיליון 19-רותם בסך של כב

 בעיקר ש"ח, מיליון 6-כ של בסך רותם של מוגבלים

והפקדות  הדולר של חליפין בשער משינויים כתוצאה

  מיליון ש"ח. 1-נוספות בגין ערבויות של חדרה בסך של כ

 מראש הלוואות והוצאות 

 לזמן ארוך

 2017 דצמבר 31ליום  היתרהעיקר הקיטון נובע מכך ש 88,424 88,351

 עקב קוזזה אשר צומת בגיןבינחברתית  יתרה כללה

-בסך של כ 2018 סמר חודשב צומת של לראשונה איחוד

 2018 בדצמבר 31ליום  כמו כן, היתרה .מיליון ש"ח 3

 ברותםהוצאות נדחות  של שוטפת הפחתההינה לאחר 

ס הוצאות נדחות ליתרת וש"ח וייח מיליון 4-בסך של כ

 מיליון ש"ח. 5-ההלוואה בחדרה בסך של כ

נובע מהקמת תשתיות בחדרה בסך של הגידול מנגד, חל 

מיליון ש"ח, אשר מסווגים כהוצאות מראש לזמן  11-כ

 ארוך.

בין בסיס חדרה נובע עקב שיעורי פחת שונים ב הגידול 751 2,369 , נטונדחים מסים

 עלות בספרים.לבין ההמס 

של  בהקמהבתחנת הכוח הגידול נובע מהשקעה  עיקר 2,196,337 2,422,960 קבוע רכוש

השקעות נוספות מיליון ש"ח,  202-חדרה בסך של כ

 איחוד לראשונהמיליון,  79-ברותם, נטו, בסך של כ

 ,"חש מיליון 43-צומת בסך של כוהשקעות נוספות ב

כתוצאה מתוספות מיליון ש"ח  6-בסך של כ גידול נוסףו

 .חדשים משרדיםלבעקבות מעבר  במושכר שיפוריםב

 רותםברכוש קבוע  בגין פחתעל ידי  חלקיתקוזז  זה גידול

 מיליון 104-כ של כוללחדרה )מרכז האנרגיה( בסך בו

 .ש"ח

  5,689 4,894 מוחשיים בלתי נכסים

 שאינם נכסים"כ סה

 שוטפים

2,700,313 2,555,765  

  3,261,758 3,390,733 כסיםנ"כ סה
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 סעיף

 31 ליום

 דצמברב

2018 

 31ליום 

בדצמבר 

2017 

 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפות התחייבויות

הלוואות  שלשוטפות  חלויות

 אחריםמתאגידים בנקאיים ו

 ברותם הבכיר החוב של מפירעון בענו הקיטון עיקר 104,978 86,576

)סדרה  חוב אגרות ופירעון"ח ש מיליון 84-כ של בסך

קיטון זה קוזז  "ח.ש מיליון 22-כ של בסך בחברה'( א

 בהתאם רותם של שוטפתה חלותה עדכוןעל ידי בעיקר 

"ח ועדכון ש מיליון 67-כ של בסך הפירעונות ללוח

 של בסך)סדרה א'( החלות השוטפת של אגרות החוב 

חל בנוסף,  .בהתאם ללוח הפירעונות ש"ח,מיליון  11-כ

מיליון  8-גידול בחלויות השוטפות בחדרה בסך של כ

 ש"ח.

 177,268 רותיםיש ונותני ספקים

 

בגין רכישות  מקיטון ביתרת ספק נובע  קיטוןה עיקר 202,705

מועד בעיקר לאור מיליון ש"ח  46-הגז בסך של כ

, 2017בדצמבר  31ליום  חל לאחר מועד הדוחשתשלום 

 9-בסך של כ חדרהב הקמהה ביתרת קבלן קיטוןמ

-ש"ח וקיטון ביתרה לחברת החשמל בסך של כמיליון 

 מיליון ש"ח. 6

ביתרת ספק  קיטון זה קוזז חלקית על ידי גידול

לאור סיום עבודות תחזוקה התחזוקה ברותם 

 .ש"חמיליון  38-בסך של כמתוכננת 

זכאים ויתרות זכות, לרבות 

 נגזריםפיננסיים מכשירים 

 9-כ של בסך לשלם ריביתב מקיטון נובע הקיטון עיקר 35,343 24,049

יתרות לשלם למס ערך מוסף  בסך ש"ח, קיטון ב מיליון

המכשירים קיטון בשווי ההוגן של ומיליון ש"ח  3-של כ

 ש"ח.מיליון  2-הנגזרים בסך של כהפיננסיים 

בהתחייבויות  גידולזה קוזז בחלקו על ידי  קיטון

בהוצאות ומיליון ש"ח  2-לעובדים בגין שכר בסך של כ

 ש"ח.מיליון  1-לשלם בסך של כ

 מרכז שללצורך מס  בתקופה מרווחהגידול נובע  עיקר 1,640 3,669 שוטפים סיםמ התחייבויות

 .חדרהב האנרגיה

  344,666 291,562 שוטפות התחייבויות"כ סה
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 סעיף

 31 ליום

 בדצמבר

2018 

 31ליום 

בדצמבר 

2017 

 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפות שאינן התחייבויות

הלוואות לזמן ארוך 

מתאגידים בנקאיים 

 פיננסיים ומוסדות

 החוב במסגרת הלוואות מהעמדת נובע הגידול עיקר 1,744,739 1,828,121

 ריבית, "חש מיליון 122-כ של בסך חדרה של הבכיר

 החוב יתרות בגיןלמדד המחירים לצרכן  והצמדה

 מיליון 22-כ של בסךשנצברו לקרן  חדרה של הבכיר

-כ של בסך רותם של הבכיר החובשל  הצמדהו "חש

 ."חש מיליון 16

בסך וחדרה , עדכון החלות השוטפת של רותם מנגד

 מיליון ש"ח, בהתאמה. 8-ומיליון  67-של כ

 אגרות של תפהשוט החלות מעדכון נובע הקיטון 293,954 282,883 אגרות חוב

 מיליון ש"ח. 11-בסך של כ )סדרה א'( החוב

  1,803 1,166 לצדדים קשורים הון שטרי

  280 177 לעובדים הטבות

 כתוצאה הנדחים במסים מעדכון נובע הגידול עיקר 191,777 228,540 נטו ,נדחים מסים

 .ברותם תקופהל מהרווח

סה"כ התחייבויות שאינן 

 שוטפות

2,340,887 2,232,553  

  2,577,219 2,632,449 סה"כ התחייבויות

 
 

 

 2018 דצמברב 13יום ב שהסתיימוחודשים  שלושהו שנה של תקופותל הפעילות תוצאות ניתוח .3

 "ח(ש)באלפי 

 על ומפורסם "( המפוקחהתעו"זוהזמן )" העומס בתעריף משינויים כתוצאה הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות פעילות

 החשמל. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות, כדלקמן:  רשות ידי

 החשמל תעריפי, ככללעד יוני וספטמבר עד נובמבר(.  סמרקיץ )יולי ואוגוסט(, חורף )דצמבר, ינואר ופברואר( ומעבר )

 .המעבר תועונ של מאלה יותר גבוהים ובחורף בקיץ

 Major Overhaulבוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג , 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-ההפסקה המתוכננת של הפעילות  הופסקה פעילות תחנת הכוח.שנים ובמהלכה  6

 .2018רבעון הרביעי לשנת ב תוצאות החברההשפיעה לרעה על ברותם 
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 סעיף

 ביום השהסתיימ שנהל

 דירקטוריוןהסברי  דצמברב 31

2018 2017 

 להלן. 6סעיף  ראו ,במכירות השינוי בדבר להסבר 1,315,679 1,306,471 מכירות

עלות המכירות )בניכוי פחת 

 והפחתות(

 . להלן 7סעיף  ראו ,המכירות בעלות השינוי בדבר ברלהס 958,968 929,401

 בעיקר ותנובע 2017 בשנת ריות גבוהותה פחתה הוצאות 112,210 107,208 פחת והפחתות

 ,נוספים לפרטים) 2017 בשנתמהקדמת התחזוקה המתוכננת 

 (.המאוחדיםהכספיים לדוחות  .ה'25 ביאורראו 

  244,501 269,862 רווח גולמי

 והוצאות מקצועיים שירותים מעלויות נובע הגידול עיקר 39,576 51,186 וכלליות הנהלה הוצאות

גידול בעלויות פיתוח מ, "חש מיליון 3-כ של בסך משפטיות

 של בסך השכר בעלויות מגידול ש"ח, מיליון  3-עסקי בסך של כ

והוצאות  גידול בעלויות אחזקת משרדיםמוש"ח  מיליון 2-כ

 "ח.שמיליון  2-בסך של כ פחת

מיליון ש"ח  3-עיקר הגידול נובע ממכירות גז ברותם בסך של כ 1,252 6,235 הכנסות אחרות, נטו

בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה ) 2018בשנת 

נובעות ההכנסות ובתחנת הכוח של רותם(  2018יותר בשנת 

-בסך של כ חדרה לגבי הנגזר בגין מכירות הגזבהערכות  מעדכון

 .מיליון ש"ח 2

  206,177 224,911 רווח מפעולות רגילות

מעמלת פירעון מוקדם  נובע ,נטו מימוןהבהוצאות  קיטוןה עיקר 117,823 90,591 נטו ,הוצאות מימון

 בשנת"ח שמיליון  23-בגין פירעון הלוואת הביניים בסך של כ

-בסך של כהדולר  שלהחליפין  שערב שינויים השפעותמ, 2017

 מיליון 4-כ של בסך הריבית בתשלומי מירידה ,"חשמיליון  13

 ברותם הבכיר החוב של השוטפים מפירעונות כתוצאה ש"ח,

 2-כ של בסך 2017שנת  במהלךבגין שטרי הון שנפרעו  ריביתמו

שינויים על ידי השפעת הזה קוזז בחלקו  קיטון "ח.ש מיליון

מיליון ש"ח בגין החוב  12-במדד המחירים לצרכן בסך של כ

 בסך)סדרה א'( בגין אגרות חוב  ריביתתשלומי והבכיר ברותם 

 "ח.שמיליון  5-כ של

  88,354 134,320 רווח לפני מסים על ההכנסה

 קוזז אשר ,2018 שנתבגבוהה יותר  מרווחיות נובע הגידול עיקר 31,848 36,803 מסים על הכנסה

 החברות מס בשיעור 1%של  הירידה השפעת ידי על בחלקו

 .2017לעומת  2018בשנת 

  56,506 97,517 תקופהל רווח
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 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום )*( 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם כה הופסקה פעילות תחנת הכוח. שנים ובמהל 6 

   .2018עון הרביעי לשנת תוצאות החברה ברב השפיעה לרעה על

 סעיף

שלושה חודשים ל

 31 ביום ושהסתיימ

 *דצמברב
 דירקטוריוןהסברי 

2018 2017 

 להלן. 6סעיף  ראו ,במכירות השינוי בדבר להסבר 319,644 313,794 מכירות

עלות המכירות )בניכוי פחת 

 והפחתות(

 להלן.  7סעיף  ראו ,המכירות בעלות השינוי בדבר ברלהס 232,839 260,066

 2018 של שנת רביעייותר ברבעון ה נמוכותההפחת  הוצאות 26,443 25,470 פחת והפחתות

משינוי אומדן למועד סיום הפחתה של חלק נובעות בעיקר 

 .2018מנכסי החברה שהוקדם לרבעון שלישי 

  60,362 28,258 רווח גולמי

 מיליון 1-כ של בסך השכר עלויותגידול במ נובע הגידול עיקר 12,230 13,922 וכלליות הנהלה הוצאות

 ח."ש

נובע  2018 של שנת הגידול בהכנסות ברבעון הרביעיעיקר  1,259 3,191 הכנסות אחרות, נטו

תחזוקה מתוכננת בתחנת מכתוצאה  תם בעיקרברוממכירות גז 

  .הכוח של רותם

  49,391 17,527 רווח מפעולות רגילות

 שינויים נובע מהשפעות בהוצאות המימון נטו קיטוןה עיקר 23,470 17,489 נטו ,הוצאות מימון

 חלה ,בנוסף"ח. שמיליון  4-בשער החליפין של הדולר בסך של כ

כתוצאה  "חש מיליון 1-כ של בסך הריבית בתשלומי ירידה

 .מפירעונות השוטפים של החוב הבכיר ברותם

רווח לפני מסים על 

 ההכנסה

38 25,921  

רבעון הרביעי של ב יותר נמוכה מרווחיות נובע קיטוןה עיקר 8,194 662 מסים על הכנסה

 בנוסף, שיעור מס .אשתקד לעומת הרבעון המקביל 2018שנת 

 לעומת שיעור המס בשנת 1%-הינו נמוך ב 2018החברות בשנת 

2017. 

  17,727 (624) תקופהל )הפסד( רווח
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4. EBITDA 

 EBITDAהכנסה.  ים עלומס מימון, נטואו הכנסות כרווח )הפסד( לפני פחת והפחתות, הוצאות  EBITDAהחברה מגדירה 

 אמורביצועים פיננסיים ואינו  מדד למדידתאו כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים כ IFRS-המוכר לפי תקני נתון אינו 

מונחים אחרים של ביצועים תפעוליים או לאו  ,טפתושתזרים מזומנים מפעילות ללהיחשב כתחליף לרווח או הפסד, 

 . IFRS-נזילות שנקבעו בהתאם לתקני ה

דיבידנדים או לשימושים אחרים, מכיוון שכספים אלו עשויים לחלוקת אינו מיועד לייצג כספים הזמינים  EBITDA-ה

מגבלות הפוגעות בשימוש בו מתאפיין ב EBITDA-לשמש לשירות חוב, הוצאות הוניות, הון חוזר והתחייבויות אחרות. ה

ון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה, אשר עשויות כמדד לרווחיות החברה, מאחר שהוא אינו מביא בחשב

הוצאות והוצאות נלוות  ,, פחת, הוןעל ההכנסה להשפיע באופן מהותי על הרווח הנקי שלה, כגון הוצאות מימון, מסים

  אחרות.

מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקירת הביצועים התפעוליים של  EBITDA-החברה סבורה כי הנתון של ה

החברה ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות 

ברה בבחינת נתון זה משמש גם את הנהלת הח .שונים ו/או שיעורי מס הכנסהשונות , רמות חוב שונים בעלות מבני הון

 החברה.התפעוליים של  הביצועי

באופן שונה, ולכן הצגה זו של  EBITDA-לתקופות המוצגות. חברות אחרות עשויות לחשב את ה EBITDAלהלן תחשיב 

EBITDA  חברות אחרות.לעשויה שלא להיות דומה 

 
  :)באלפי ש"ח( EBITDA-חישוב ה

 סעיף

 השהסתיימ שנהל

 דצמברב 31ביום  

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 בדצמבר 31ביום 

2018 2017 2018 2017 

 319,644 313,794 1,315,679 1,306,471 מכירות

 232,839 260,066 958,968 929,401 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(

 12,106 13,643 39,252 50,125 וכלליות )בניכוי פחת והפחתות( הנהלה הוצאות

 1,259 3,191 1,252 6,235 הכנסות אחרות

EBITDA* 333,180 318,711 43,276 75,958 

 

 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום )*( 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-הפעילות ברותםההפסקה המתוכננת של ה הופסקה פעילות תחנת הכוח. שנים ובמהלכ 6 

 .2018עון הרביעי לשנת תוצאות החברה ברב השפיעה לרעה על
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 אנרגיה מאזן .5

 )במיליוני קווט"ש(:ותם ומרכז האנרגיה בחדרה להלן פירוט מכירות, יצור ורכישות חשמל של תחנת ר

 

 
 
 
 
 

 סעיף

 השהסתיימשנה ל

 דצמברב 31ביום  

 וחודשים שהסתיימ לשלושה

 דצמברב 31ביום 

2018 2017 2018 2017 

 962 575 3,655 3,383 *חשמל צוריי

 45 405 333 582 המערכת ממנהל חשמל רכישת

 1,008 980 3,988 3,965 המערכת ממנהל ורכישות חשמל צוריי"כ סה

 

 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום )*( 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם ה הופסקה פעילות תחנת הכוח.  שנים ובמהלכ 6

 .2018עון הרביעי לשנת תוצאות החברה ברבהשפיעה לרעה על 
  

 

 
 דצמברב 31ביום  השהסתיימ שנהל

2018 2017 

נטו )במיליוני  ייצור )%( חשמל זמינות 

 "ש(קווט

)במיליוני  נטו ייצור )%( חשמל זמינות

 "ש(קווט

 3,576 94% 3,299 87% *רותם

 79 9%8 84 94% חדרה

   
 

 

 דצמברב 31ביום  ולשלושה חודשים שהסתיימ

2018 2017 

נטו )במיליוני  ייצור )%( חשמל זמינות 

 "ש(קווט

)במיליוני  נטו ייצור )%( חשמל זמינות

 "ש(קווט

 944 97% 553 56% *רותם

 18 80% 22 89% חדרה

 

 סעיף

 השהסתיימשנה ל

 דצמברב 31ביום  

 וחודשים שהסתיימ לשלושה

 דצמברב 13ביום 

2018 2017 2018 2017 

 981 934 3,888 3,849 פרטיים ללקוחות מכירות

 27 46 100 116 המערכת למנהל מכירות

 1,008 980 3,988 3,965  מכירות"כ סה
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 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום )*( 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם ה הופסקה פעילות תחנת הכוח. שנים ובמהלכ 6

 .2018ות החברה ברבעון הרביעי לשנת תוצאהשפיעה לרעה על 

 

 סעיף

 השהסתיימשנה ל

 דצמברב 31ביום  

 וחודשים שהסתיימ לשלושה

 דצמברב 31ביום 

2018 2017 2018 2017 

 באלפי טון

 181 204 726 759 קיטור  יצור

   
 הכנסות .6

 "ח(: ש)באלפי  החברהפירוט הכנסות  להלן

 סעיף

 31ביום  השהסתיימ שנהל

 דצמברב

 וחודשים שהסתיימ שלושהל

 דצמברב 31ביום 

2018 2017 2018 2017 

 212,078 137,212 839,122 809,215 (1) פרטיים ללקוחות שיוצרה אנרגיה ממכירת הכנסות

 10,039 93,929 72,348 140,927 (2) פרטיים ללקוחות שנרכשה אנרגיה ממכירת הכנסות

 78,999 62,000 337,525 284,876 (3) תשתית שירותי בגין פרטיים מלקוחות הכנסות

 2,485 5,471 11,096 13,566 (4) המערכת למנהל אנרגיה ממכירת הכנסות

 16,043 15,182 55,588 57,887 (5)ממכירת קיטור  הכנסות

 319,644 313,794 1,315,679 1,306,471 הכנסות"כ סה

  

הכנסות החברה נטו ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים של החברה נובעות ממכירת חשמל בהתאם לתעריפי רכיב הייצור 

המפורסם על ידי רשות החשמל, תוך מתן הנחה מסוימת מהתעריף. הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת 

ממוצע משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה  אגורות לקווט"ש, 28.16, כפי שפורסם על ידי רשות החשמל, הינו 2018

הממוצע המשוקלל  ,2017המשקי, בעוד שתמהיל צריכת לקוחות רותם וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי. בשנת 

אגורות לקווט"ש. בנוסף, הכנסות החברה ממכירת קיטור צמודות בחלקן למחיר  26.4של תעריף רכיב היצור עמד על 

 רים לצרכן.הגז ובחלקן למדד המחי

 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום 

"(MIאשר מתקיימת אחת לכ ,)"-ההפסקה המתוכננת של הפעילות ה הופסקה פעילות תחנת הכוח. שנים ובמהלכ 6

 .2018נת עון הרביעי לשתוצאות החברה ברבהשפיעה לרעה על ברותם 
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 :2017-ו 2018 דצמברב 13 מיםבי והסתיימש יםשנל

מיליון ש"ח בהכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים, הנובע בעיקר  30-הדוח חל קיטון של כ שנתב (1)

 2017כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר לעומת שנת  2018מ: )א( זמינות נמוכה יותר בשנת 

כללו הכנסות חד פעמיות בגין  2017מיליון ש"ח; )ב( התוצאות של שנת  63-בתחנת הכוח של רותם בסך של כ

)ג( קיטון בהיקף צריכת הלקוחות, בשנת -ו  ;מיליון ש"ח 7-תחשבנות עבר עם לקוחות פרטיים בהיקף של כה

מיליון  44-מיליון ש"ח. מנגד, עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף של כ 3-בסך של כ 2017בהשוואה לשנת  2018

 ש"ח. 

 68-חשמל עבור לקוחות פרטיים בהיקף של כעיקר הגידול בהיקף ההכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה מחברת  (2)

כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר  2018מיליון ש"ח נובע בעיקר מזמינות נמוכה יותר בשנת 

מיליון ש"ח. כמו כן, עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף  63-בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 2017לעומת שנת 

 מיליון ש"ח. 5-של כ

)א(  :נובע כתוצאה מ ש"חמיליון  52-ותי תשתית בהיקף של כהקיטון בהכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירעיקר  (3)

מיליון ש"ח ; )ב( קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי  38-בהיקף של כ 2018ירידה בתעריפי התשתית בשנת 

( הכנסות מלקוחות פרטיים בגין )ג-מיליון ש"ח; ו 6-תמהיל הלקוחות )רמת מתח( בגין שירותי תשתית בסך של כ

 מיליון ש"ח.  8-של כהיו גבוהות יותר בסך  2017בשנת התחשבנות עבר 

 .2017לעומת שנת  2018מיליון ש"ח במהלך שנת  2-סך של כהיקף מכירות האנרגיה למנהל המערכת בבגידול  (4)

 . 2018במהלך שנת  בוהה יותרמצריכה גנובע בעיקר המיליון ש"ח  2-גידול בהיקף מכירות הקיטור בסך של כ (5)

 

 :2017-ו 2018 דצמברב 13 מיםחודשים שהסתיימו בי שלושה של ותלתקופ

מיליון ש"ח בהכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים, הנובע בעיקר  75-בתקופת הדוח חל קיטון של כ (1)

 2017כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר לעומת שנת  2018מ: )א( זמינות נמוכה יותר בשנת 

)ב( קיטון בהיקף צריכת הלקוחות, בעיקר במהלך חודשי -מיליון ש"ח; ו 79-בתחנת הכוח של רותם בסך של כ

מיליון ש"ח. מנגד, עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף  4-בסך של כ 2017בהשוואה לשנת  2018תחזוקה, בשנת ה

 ש"ח.מיליון  9-של כ

 84-עיקר הגידול בהיקף ההכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה מחברת חשמל עבור לקוחות פרטיים בהיקף של כ (2)

כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר  2018מיליון ש"ח נובע בעיקר מזמינות נמוכה יותר בשנת 

מיליון ש"ח. כמו כן, עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף  79-בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 2017לעומת שנת 

 מיליון ש"ח. 5-של כ

)א(  :מ נובע כתוצאה ש"חמיליון  17-ותי תשתית בהיקף של כעיקר הקיטון בהכנסות מלקוחות פרטיים בגין שיר (3)

מיליון ש"ח; )ב( קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי  9-בהיקף של כ 2018ירידה בתעריפי התשתית בשנת 

הכנסות מלקוחות קיטון ב)ג( -מיליון ש"ח; ו 4-תמהיל הלקוחות )רמת מתח( בגין שירותי תשתית בסך של כ

 מיליון ש"ח. 4-פרטיים בגין התחשבנות עבר בהיקף של כ

 .2017לעומת שנת  2018מיליון ש"ח במהלך שנת  2-סך של כבהיקף מכירות האנרגיה למנהל המערכת בגידול  (4)

עלייה  מיליון ש"ח הנובע מעדכון שנתי לאומדן מחיר הקיטור. מנגד, 2-קיטון בהיקף מכירות הקיטור בסך של כ (5)

 .צריכה גבוהה יותרמ מיליון ש"ח כתוצאה 1-בהיקף המכירות בסך של כ
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 (והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלות .7

 :)באלפי ש"ח( הבאים לרכיבים בחלוקה( והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלותפירוט  להלן

  

 

 

   

 :2017-ו 2018 דצמברב 13 מיםבי ושהסתיימ יםשנל

מיליון ש"ח כתוצאה מ: )א( ייצור נמוך יותר שנבע בעיקר  44-בעלויות הגז והסולר בהיקף של כעיקר הקיטון  (1)

בתחנת הכוח של  2018מזמינות נמוכה יותר )בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר בשנת 

 8-ודמות בסך של כמיליון ש"ח; )ב( החזר מחברת החשמל עבור עלויות סולר בגין שנים ק 21-רותם( בסך של כ

מיליון ש"ח הנובע בעיקר  12-אשתקד בסך של כ, בהשוואה ל2018נת מיליון ש"ח; )ג( קיטון בצריכת הסולר בש

בעקבות כשל טכני שהתגלה במסגרת תחזוקה  2017יצור מוגבר בסולר בתחנת הכוח של רותם בחודש ספטמבר ימ

מיליון  3-יפין של השקל ביחס לדולר בהיקף של כ)ד( ייסוף בשער החל-של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר; ו

 ש"ח.

מיליון ש"ח בהוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל, הנובע  14-הדוח חל גידול של כ שנתב (2)

בעיקר כתוצאה מייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות נמוכה יותר )בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה 

מיליון ש"ח. מנגד, ירידה בתעריפי שירותי  63-בתחנת הכוח של רותם( בסך של כ 2018בשנת מתוכננת גבוה יותר 

מיליון  33-)בניכוי עליה ברכיב הייצור עבור האנרגיה שנרכשה( אשר תרמה לקיטון של כ 2018תשתית בשנת 

 2017ם בשנת יש"ח, הוצאות בגין שירותי תשתית בעקבות התחשבנות עבר שביצעה החברה עם לקוחותיה הפרטי

, קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי תמהיל הלקוחות )רמת מתח( בגין שירותי תשתית ש"חמיליון  8-בסך של כ

 ש"ח.מיליון  6-בסך של כ

  

 סעיף

 31ביום  השהסתיימ לשנה

 דצמברב

לשלושה חודשים 

 31שהסתיימו ביום 

 בדצמבר

  2018 2017 2018 2017 

 122,115 79,986 468,407 423,978 (1) וסולר גז

 89,824 155,929 410,659 424,612 (2) ורכישת חשמל תשתיתבגין שירותי  חשמל לחברת הוצאות

 6,667 6,651 26,400 27,194  הולכת גז עלות

 14,233 17,500 53,502 53,617 תפעול הוצאות

 232,839 260,066 958,968 929,401 "כ עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(סה

 סעיף

 31ביום  השהסתיימ שנהל

 דצמברב

לשלושה חודשים 

 31שהסתיימו ביום 

 דצמברב

  2018 2017 2018 2017 

 24,869,878 26,310,699 4,405,099 6,941,697 (MMBTU) גז צריכת

 4.70 4.70 4.70 4.70 )בדולר( ממוצע גז מחיר
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 :2017-ו 2018 דצמברב 13חודשים שהסתיימו ביום  שלושה של ותלתקופ

מיליון ש"ח כתוצאה מ: )א( ייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות  42-עיקר הקיטון בעלויות הגז בהיקף של כ (1)

בתחנת הכוח של רותם( בסך  2018נמוכה יותר )בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר בשנת 

, בהשוואה לתקופה המקבילה 2018)ב( קיטון בצריכת הסולר ברבעון האחרון של שנת -מיליון ש"ח; ו 42-של כ

מיליון ש"ח. מנגד, פיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר ברבעון האחרון של שנת  3-בסך של כאשתקד 

 מיליון ש"ח. 4-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בהיקף של כ 2018

מיליון ש"ח בהוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל, הנובע  66-בתקופת הדוח חל גידול של כ (2)

בעיקר כתוצאה מייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות נמוכה יותר )בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה 

מיליון ש"ח. מנגד,  79-בתחנת הכוח של רותם( בסך של כ 2018מתוכננת גבוה יותר ברבעון האחרון של שנת 

)בניכוי עליה ברכיב הייצור עבור האנרגיה  2018דה בתעריפי שירותי תשתית ברבעון האחרון של שנת ירי

מיליון ש"ח, הוצאות בגין שירותי תשתית בעקבות התחשבנות עבר שביצעה  4-שנרכשה( אשר תרמה לקיטון של כ

ריכת הלקוחות ושינוי מיליון ש"ח וקיטון בהיקף צ 4-סך של כב 2017שנת החברה עם לקוחותיה הפרטיים ב

 מיליון ש"ח.  4-תמהיל הלקוחות )רמת מתח( בגין שירותי תשתית בסך של כ
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 "ח(ש)באלפי מימון  ומקורות זילותנ .8

  
 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25)*( מיום 

"(MIאשר ,)" ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותםהכוח.  שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת 6-מתקיימת אחת לכ 
  .2018עון הרביעי לשנת תוצאות החברה ברב השפיעה לרעה על

 סעיף

 31ביום  השהסתיימ שנהל

 דצמברב

 דירקטוריון הסברי

2018 2017 

 שנבעו מזומנים מיתזרי

 *מפעילות שוטפת

 בהון קיטוןמבע ונשוטפת במזומנים שנבעו מפעילות  קיטוןה עיקר 409,744 310,739

 תשלומי מספר בעקבות בעיקר"ח )ש מיליון 69-בסך של כ החוזר

  (.עיתוי מהפרשי כתוצאה 2018 שנת במהלך יותר גבוה גז

דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים של החברה ראו  ,להרחבה

 .המאוחדים הכלולים בדוחות הכספיים 2018בדצמבר  31ליום 

מזומנים  מיתזרי

 פעילותל ימשושש

 השקעה

הפקדה מבמזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע  קיטוןה עיקר (569,964) (368,242)

מיליון  79-תמר בסך של כ בוררות עםלחשבון נאמנות במסגרת 

למזומנים  2017הפקדות גבוהות יותר בשנת  ,2017בשנת  ש"ח

)בעיקר לאור הפקדות ש"ח  מיליון 103-בסך של כ , נטומוגבלים

ברכוש קבוע  השקעות, (תיוערבוהבטחת לקרנות לשירות חוב ו

בסך של ובחדרה ש"ח מיליון  17-רותם בסך של כגבוהות יותר ב

 2017תשלומים בגין נגזרים בשנת ו 2017ש"ח בשנת מיליון  116-כ

 ש"ח.מיליון  6-בסך של כ

 100-בסך של כקצר לפיקדונות לזמן מהפקדות קיטון זה מקוזז 

גבוהות ברכוש קבוע והשקעות  הרכיש ,2018בשנת  מיליון ש"ח

 .2018ש"ח בשנת מיליון  20-צומת בסך של כביותר 

 שנבעו מזומנים מיתזרי

 שימשו)מפעילות 

 מימון( לפעילות

 מתמורה נובע מימון פעילותל שימשוש במזומנים גידולה עיקר 588,800 (121,491)

 , מתמורה2017ש"ח בשנת מיליון  362-מהנפקת מניות בסך של כ

בשנת  מיליון ש"ח 316-מהנפקת אגרות חוב )סדרה א'( בסך של כ

בפרויקט  המימון הסכם מסגרתנמוכות יותר מ משיכותמ, 2017

-כלעומת סך של  ,2017שנת בש"ח מיליון  494-כסך של  :חדרה

  .2018שנת במיליון ש"ח  122

זה קוזז על ידי תשלומי חוב הכוללים פירעון הלוואת  גידולנגד, מ

סילוק הביניים, תשלומי חוב שוטפים, עמלת פירעון מוקדם ו

מיליון ש"ח  515-כשל סך נמוכים יותר: יתרות לאסיה פיתוח, נטו 

 2018מיליון ש"ח בשנת  214-לעומת סך כולל של כ ,2017בשנת 

מניות דיבידנד נמוך יותר ששולם לבעלי תשלום מ כתוצאהו

מיליון  67זכויות שאינן מקנות שליטה: סך של החברה ולבעלי 

 .  2018מיליון בשנת  29, לעומת סך של 2017בשנת 
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 Major Overhaul, בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג 2018 בנובמבר 10ועד ליום  2018בספטמבר  25מיום )*( 

"(MI ,)"ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם ה הופסקה פעילות תחנת הכוח. שנים ובמהלכ 6-אשר מתקיימת אחת לכ
  .2018עון הרביעי לשנת תוצאות החברה ברבהשפיעה לרעה על 

 סעיף

חודשים  שלושהל

 31שהסתיימו ביום 

 דצמברב

 דירקטוריון הסברי

2018 2017 

 שנבעו  מזומנים מיתזרי

 *שוטפתמפעילות 

בהון  קיטוןמנובע במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת  קיטוןה עיקר 155,704 3,480

כתוצאה ממספר  בעיקר)מיליון ש"ח  126-החוזר נטו בסך של כ

 לעומת 2018 לשנת רביעיה רבעוןהתשלומי גז גבוה יותר במהלך 

במהלך  יותר גבוההמלקוחות  וגבייההתקופה המקבילה אשתקד 

 חל, בנוסף .(עיתוי מהפרשי כתוצאה 2017 לשנת הרבעון הרביעי

 ש"ח.מיליון  26-בפעילות השוטפת בסך של כ קיטון

מזומנים  מיתזרי

 פעילותל ששימשו

 השקעה

 במזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע קיטוןה עיקר (247,756) (103,438)

 מזומנים מוגבלים בגין ערבויות וקרנות לשירות חובמהפקדות ל

 ברכוש קבוע והשקעות 2017בשנת  ש"חמיליון  93-בסך של כ

 74-בחדרה בסך של כ 2018לעומת בשנת  2017גבוהות יותר בשנת 

 מיליון ש"ח.

גבוהות יותר ברכוש קבוע השקעות על ידי  בחלקו קיטון זה מקוזז

מיליון  8-כומיליון ש"ח  10-ך של כבס צומתוב רותםב 2018בשנת 

מיליון  4-ש"ח, בהתאמה והפקדות לקרן לשירות חוב בסך של כ

 .2018ש"ח בשנת 

 מזומנים מיתזרי

 מימון פעילותל שימשוש

ממשיכות  נובע מימון פעילותל שימשוש במזומנים גידולה עיקר (29,506) (38,282)

מיליון  20-ממסגרת הסכם המימון בפרויקט בחדרה בסך של כ

. 2017שנת ב מיליון ש"ח 79לעומת משיכות של  2018שנת ב ש"ח

תשלומי החוב הכוללים פירעון הלוואות הביניים ואגרות בנוסף, 

מיליון  21-בסך של כ 2018חוב )סדרה א'( גבוהים יותר בשנת 

 ש"ח. 

מניות  דיבידנד לבעלי כתוצאה מתשלוםזה קוזז גידול נגד, מ

מיליון  67-כזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של  החברה ובעלי

והוצאות הנפקת מניות בסך של  2017שנת רבעון הרביעי בב ש"ח

 .2017שנת רבעון הרביעי במיליון ש"ח ב 4-כ
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 :)באלפי ש"ח( 2018 דצמברב 31מזומנים מוגבלים ליום פיקדונות וטבלה המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים, להלן 

 מאוחד אחרות צומת החברה חדרה רותם 

 2,198,746 1,166 - 293,875 644,253 1,259,452 )לא כולל ריבית לשלם( חוב

ופיקדונות לזמן  מזומנים ושווי מזומנים

 קצר

97,077 44,975 286,314 632 1,105 430,103 

)כולל קרנות לשירות  מזומנים מוגבלים

 חוב(

172,546 6,459 89,535 - - 268,540 

       

מזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )

 מוגבלים(ה

90,499 - 46,488 - - 136,987 

 
 שינויים בתקופת הדוח:

  מהלוואותיה( בלבד לקרן מתייחס"ח )הסכום ש מיליון 84-כשל  סכוםפרעה רותם. 

  סדרה א'( מיליון ש"ח )הסכום מתייחס לקרן בלבד( מאגרות החוב 22-פרעה סכום של כהחברה(. 

  שלה הבכיר המסגרות מהסכם"ח ש מיליון 122-כ של סכוםמשכה חדרה. 

 מיליון ש"ח מהתחייבויותיה. 17-פרעה סכום של כ צומת 
 
 

 )באלפי ש"ח(: 2017 דצמברב 31 וםטבלה המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות ומזומנים מוגבלים לילהלן 

 

 

  

 מאוחד אחרות החברה חדרה רותם 

 2,145,474 1,803 315,918 500,177 1,327,576 כולל ריבית לשלם()לא  חוב

 508,181 1,664 273,033 103,111 130,373 מזומנים ושווי מזומנים

)כולל קרנות לשירות  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 חוב(

167,430 5,459 92,427 - 265,316 

      

 109,469 - 17,710 - 91,759 מוגבלים(המזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )
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 הדוח תאריךהדוח ולאחר  בתקופת מהותיים אירועים .9

 .המאוחדים הכספיים לדוחות 25-ו 24, 23, 19, 17, 15, 14 ביאוריםוכן  (התאגיד עסקי תיאור)ראו פרק א'  ,לפרטים

 

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת .10

 מפרסמתנתונים בדבר מצבת התחייבויות של החברה, ראו דוח מיידי בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ש

 עם פרסום דוח זה. בבדהחברה בד 

 

 התחייבות תעודות .11

של אגרות חוב  ותתיקון של שטר נאמנ , אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה2018ביוני  21 ביום

 ששימשו מזומנים לתזרימי התייחסות מחקישת כך" החברה של"התזרים  מונח להגדרת בקשר"( התיקון") )סדרה א'(

 קרן תשלומי חודשי 18 של בהיקף חוב לשירות קרן החברה העמידה, כאמור לתיקון בהתאם, בנוסף. השקעה לפעילות

 יפחת לא" סטורייהה חוב כיסוי"יחס ש כך חלוקה על החלות ומגבלות פיננסיות מידה באמות לעמידה והתחייבה וריבית

, נוספים לפרטים. 1.40:1-" לא יפחת מסטורייהה החוב כיסוי"יחס  נאמנות בשטר שהוגדרה כפי חלוקה ולצורך 1.20:1-מ

, 2018-10-056206, 2018-01-056182)אסמכתאות  2018 יוניב 25-ו 2018 יוניב 14 מהימים החברה של מידיים וחותד ראו

נכון למועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה  ( המובאים על דרך ההפניה.2018-10-060691-ו 2010-10-058066

 ורא לפרטים נוספים אודות תעודות התחייבות החברה ר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(.הפיננסיות בהתאם לשט

 .להלן 18 סעיף
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 ממשל תאגידי -'בחלק 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .12

חשבונאית ופיננסית. לפרטים  ומחיותמבין חברי הדירקטוריון של החברה הינם בעלי מ שלושהנכון למועד פרסום דוח זה, 

שהוכרו כדירקטורים בעלי מומחיות בריקמן יוסף טנא ומיכל מרום  חאוויר גרסיה בורגס בנפילד, ביחס לדירקטורים

 )פרטים נוספים על התאגיד(. ד'לפרק  26ראו תקנה  ,חשבונאית ופיננסית

( 12)א()92לפי סעיף של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  זערי הנדרשהדירקטוריון קבע כי המספר המ

בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות זאת תוך התחשבות  ,שנייםהוא  1999-לחוק החברות, התשנ"ט

 פעילותה.

 

 דירקטורים בלתי תלויים .13

. 2017ביולי  17אסיפת בעלי המניות של החברה מינתה את מר נועם שרון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 

 )פרטים נוספים על התאגיד(. ד'לפרק  26לפרטים נוספים על מר שרון ראו תקנה 

 למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראה דבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. נכון

 

 2מבקר פנימי .14

 החברה ריכוז הפרטים

 "(.תהפנימי תהמבקר)" שידלו שושיגב'  שם המבקר הפנימי

 . C.I.A (U.S.)רואת חשבון ומבקרת פנימית מוסמכת  השכלה וניסיון מקצועי 

 אביב.-אוניברסיטת תל –בוגרת חשבונאות וכלכלה 

 שנים בתחום הביקורת הפנימית. 20-בעלת ניסיון של למעלה מ

 .2019בינואר  17 מועד תחילת כהונה

"( סיים את כהונתו הקודם הפנימי המבקרבהתאם להודעתו לחברה, מר עודד ברקוביץ )" סיום כהונה

 .2018בדצמבר  31כמבקר הפנימי של החברה ביום 

 תעומד תהפנימי ת, המבקרתהפנימי תלמיטב ידיעת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הדיןעמידה בהוראות 

 -לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146בדרישות סעיף 

 "(.חוק הביקורת הפנימית)" 1992

החברה במשרה  תעובד אינה מספקת לחברה שירותי ביקורת פנים והיא תהפנימי תהמבקר מתכונת העסקה

 .תפנימי תכמבקר התפקיד נוסף בחברה זולת כהונת תממלא האינ איה , כמו כןמלאה

לאחר  ,2019בינואר  17ביום אושר על ידי הדירקטוריון של המבקרת הפנימית המינוי  דרך המינוי

 המלצת ועדת הביקורת.

 בביקורת פנימית. הוניסיונ ה, השכלתהועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את כישורי

הממונה הארגוני על המבקר 

 הפנימי

 יו"ר הדירקטוריון

                                                      

 שושי, מכהנת גב' 2019 בינואר 17והחל מיום , סיים מר עודד ברקוביץ את כהונתו כמבקר הפנימי של החברה, 2018בדצמבר  31ביום   2
 הפנימית של החברה. כמבקרת שידלו
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קשרים אחרים שיש למבקר 

 הפנימי עם החברה

 בניירות ערך של החברה. המחזיק האיננ תהפנימי תלמיטב ידיעת החברה, המבקר

 השל בעל עניין בתאגיד וכן אינ העניין בתאגיד או קרוב תבעל האינ תהפנימי תהמבקר

 של רואה החשבון המבקר או מי מטעמו. הקרוב

התבססה על תכנית תלת שנתית ונקבעה בהתבסס על סקר  2018תכנית הביקורת בשנת  תכנית העבודה

 סיכונים שערך המבקר הפנימי הקודם.

ידי המבקרת הפנימית, הינה חד שנתית ומבוססת  הוכנה עלש 2019תכנית הביקורת לשנת 

 וחברות הבת נקבעה, בין היתר, על תכנית העבודה של החברהשנתית. -על תכנית עבודה רב

פי שיקולים כדלקמן: כיסוי תחומי פעילות עיקריים של החברה, מוקדי סיכון וחשיפות 

הידועים למבקר ולהנהלה, פוטנציאל לחיסכון ויעילות, מחזוריות וביצוע מעקב אחר תיקון 

כוללת גם את התאגידים שלחברה  ליקויים ויישום המלצות.  תכנית העבודה של הביקורת

 יש בהם החזקות מהותיות.

 תכנית העבודה של הביקורת מוגשת לעיון ואישור ועדת הביקורת  ודירקטוריון החברה.

למבקרת הפנימית שיקול דעת להמליץ להנהלה ולוועדת הביקורת על סטייה מתכנית 

 ה מתוכנית העבודה.סטיי תובא לאישורההעבודה, בהתאם לצורך. ועדת הביקורת תדון ו

במהלך תקופת הדיווח, במסגרת תכנית  - 2018תכנית ביקורת שבוצעה במהלך שנת 

 הביקורת הפנימית שביצע המבקר הפנימי הקודם נבדקו הנושאים כדלקמן: 

סקר מעילות, איכות סביבה גהות ובטיחות -סקר סיכונים, נהלי רכש, מעקב יישום המלצות

(EHS( ואבטחה פיזית )PS ,)בקרות כלליות ברותם.-מערכות מידע 

 דוחות ביקורת הוגשו לוועדת הביקורת ולדירקטוריון.

ידי המבקר הפנימי הקודם במהלך שנת -להלן הערכת היקף הביקורת השנתית שהתבצעה על שעות העבודה היקף

2018:)*( 

 .שעות 681 -בחברה 

  שעות.  270 -בתאגידים מוחזקים של החברה  

הביקורת הפנימית הינו נגזרת של תכנית הביקורת של החברה. להערכת היקף עבודת 

דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות פעילות הביקורת הפנימית ותכנית העבודה הינם 

סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, היות 

 דקים מהיבטים שונים.והנושאים שנבחרו הינם מהותיים בחברה ונב

ולאחר במשרה מלאה ידי החברה  הועסק על , המבקר הפנימי הקודם2018 עד חודש מרץ)*( 

עד לתום חודש שעות עבודתו  הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני.המשיך בביצוע מכן 

 , שויכו לחברה. 2018מרץ 

עריכת הביקורת והתקנים 

 המקצועיים

לחברה, עריכת הביקורת הפנימית נעשית בהתאם לתקנים בהתאם למידע שנמסר 

)ב( לחוק 4ידי איגוד המבקרים הפנימיים בישראל ובהתאם לסעיף -המפורסמים על

 .הביקורת הפנימית

הדירקטוריון הסתמך על אישורם של המבקר הפנימי הקודם והמבקרת הפנימית של 

האמורים. בנוסף, דוחות החברה בדבר עמידתם בדרישות התקנים המקצועיים המקובלים 

ביקורת המוגשים בכתב, נידונים בישיבת ועדת הביקורת, כשבמסגרת הדיון מדווחת 

הביקורת הפנימית על דרך פעולתה, הנהלים שיישמה וממצאים שעלו. דעת הדירקטוריון 

 נחה כי המבקרת הפנימית עומדת בכל הדרישות שנקבעו בתקנים כאמור.
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לחוק הביקורת הפנימית, ובכלל זה  9כאמור בסעיף גישה חופשית למידע  הפנימית תלמבקר גישה למידע

 .גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות נתונים כספיים

הסתכם  2018ידיו לחברה בשנת -שכרו של המבקר הפנימי הקודם, בגין שירותים שניתנו על תגמול

שעות עבודה.  951-כאלפי ש"ח )לא כולל מע"מ( וזאת בגין היקף עבודה של  174-בסך של כ

הינו סביר ואין בו כדי להשפיע או לפגוע  לשעבר לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי

 בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בעריכת הביקורת.

העבודה כפי שייקבע בתכנית התגמול של המבקרת הפנימית הינו פונקציה של היקף שעות 

 .העבודה השנתית שתאושר בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

 
 
 

 מדיניות חלוקת תרומות .15

לחברה מדיניות חלוקת תרומות אשר שמה דגש על עמותות הפועלות בפריפריה ועמותות הפועלות בתחום  15.1

 המצוינות. 

 בתקופת הדוח:ש"ח  50,000להלן פירוט התרומות מעל סך של  15.2

 2018סכום התרומה לשנת  מקבל התרומה
 )באלפי ש"ח(

 קשר למקבל התרומה

מקבלת תרומות גם מגורמים לכל תלמיד'  סיסמא' 1,000 'סיסמא לכל תלמיד'
. סמנכ"ל הכספים 3בחברה בעקיפין עניין לבעלי הקשורים

 ההיגוי של הפרויקט ללא שכר. של החברה הינו נציג בוועדת
 - 250 'נירים'עמותת 

עמותה לקידום מועדון 
 הספורט דימונה

250 - 

 - 50 עמותת 'רצים בשביל לתת'
 

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר .16

 "(.רואה החשבון המבקרסומך חייקין, רואה חשבון )" KPMGרואה החשבון המבקר של החברה הינו  16.1

החשבון המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופי שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה  16.2

הינו  2018-ו 2017העבודה, ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם אשר אישר את שכרו של רואה החשבון המבקר לשנים 

שלושה דוחות רבעוניים  וסקירה שלגלובלי למתן שירותי ביקורת  דירקטוריון החברה. שכר הטרחה הינו שכר

 הכנת דוח המס השנתי של החברה.בקשר לחד. כמו כן כולל שכר הטרחה שירותי מס סקורים ודוח שנתי מבוקר א

 :2018-ו 2017להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנים  16.3

 2018 2017* 
שכר טרחה  שעות 

שכר טרחה  שעות )באלפי ש"ח(
 )באלפי ש"ח(

 ונלווים לביקורת , מסשירותי ביקורת
 ( כולל תשקיף 2017ובשנת  SOX )כולל

6,100 1,384 10,785 2,961 

 599 1,331 233 517 אחריםשירותים 
 .מניותיה את בבורסה למסחר ורשמההנפקה ראשונה לציבור  תשקיף החברה פרסמה 2017 בשנת)*( 

 לא התקבלו שירותים נוספים מעבר למנויים לעיל. 16.4

 פנימית אכיפה תכנית .17

 אישר דירקטוריון החברה תכנית אכיפה פנימית בניירות ערך בחברה. ,2018בנובמבר  13ביום 

                                                      

  .(התאגיד עסקי תיאורא' ) לפרק 7.3-ו 2.3.1 סעיפים ראולפירוט   3
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי -' גחלק 

 

 אגרות חוב )סדרה א'( .18

 :להלן פרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'( של החברה 18.1

 סדרה א' שם הסדרה

 2017מאי ב 18 מועד ההנפקה

 ש"ח ערך נקוב 320,000,000 סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה

 ש"ח ערך נקוב 297,600,000 השווי הנקוב במועד הדוח

השווי הנקוב כאשר הוא מוערך מחדש 

 לפי תנאי ההצמדה

 אגרות החוב אינן צמודות

סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל 

 2018בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום 

- 

השווי ההוגן שלה כפי שנכלל בדוחות 

 2018בדצמבר  31ליום הכספיים 

 ש"חאלפי  303,582

 ש"חאלפי  303,582 2018בדצמבר  31השווי הבורסאי ליום 

עם  4.45%, אשר הופחתה לשיעור של 4.95%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית ושיעור הריבית

 .2017אוגוסט ב 20יום רישומן למסחר של אגרות החוב ב

בדצמבר של כל  30-ביוני ו 30תשלומים שאינם שווים. כל תשלום ישולם בימים  26 מועדי תשלום קרן

 )כולל(. 2018-2030שנה קלנדרית, בשנים 

 30תשלומים, ביום  26 -הריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( תשולם מדי חצי שנה ב מועדי תשלום ריבית

זאת בגין התקופה )כולל(, ו 2018-2030בדצמבר של כל אחת מהשנים  30-ביוני ו

המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד 

, למעט 2התשלום הריבית הנוכחי, והיא תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי 

 תשלום הריבית הראשון. 

מועד תשלום )" 2018ביוני  30ביום בוצע ית הראשון בגין אגרות החוב תשלום הריב

ימים בשנה בגין התקופה המתחילה במועד  365חושב על בסיס "(, והריבית הראשון

הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( והמסתיימת ביום האחרון לפי מועד תשלום הריבית 

 הראשון. 

 אגרות החוב אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו בסיס ההצמדה ותנאיו

 לא האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

 לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות ן מוקדםזכות החברה לבצע פדיו

האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות 

 החברה על פי אגרות החוב

 לא

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) שם הנאמן

שם האחראי על סדרת תעודות 

 ההתחייבות אצל הנאמן

 מרב עופר אורן

 יפו-, תל אביב113הירקון  כתובת: פרטי התקשרות

 03-5274867 טלפון:

 03-5271736פקס: 

 Avnon@hermetic.co.ilמייל : 
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 2018 באוגוסט 13 "(, מיוםמידרוגעל ידי מידרוג בע"מ )" באופק יציב A3.ilדירוג  מועד ההנפקהמדירוג אגרות החוב 

באופק יציב  -ilAודירוג  (2017באופק יציב מחודש אוגוסט  A3.il)בהמשך לדירוג 

 2018ביולי  24 "(, מיוםמעלות)" אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בידי

 . (2017ביולי  23מיום באופק יציב  ilAשל )בהמשך לדירוג 

פרסמה מידרוג עדכון  לדירוג הראשוני בו הודיעה על הסרת  2017לאוגוסט  8ביום 

לאחר שהונחה דעתה כי התקיימו התנאים בגינם נקבע  Pההתניה שסמלה באות 

במאי  18ומיום  2017בפברואר  16הדירוג כמותנה בדוחות הדירוג המותנה מיום 

2017  

 כן האם הסדרה מהותית

  

 להלן תיאור הבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(: 18.2

הקבוע של הבטוחות הינו כפי שמפורט בשטר הנאמנות יובהר, כי האמור הינו תיאור תמציתי בלבד והנוסח 

  ובאגרות החוב:

 סוג הבטוחה
 החברה נכסי על שעבוד

על חשבון הנאמנות עבור מחזיקי  שעבודים

 אגרות החוב של החברה

שעבוד צף, ללא הגבלה בסכום, על כל 

הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות, מכל 

סוג שהוא ללא יוצא מהכלל, שיש לחברה 

כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל 

אופן ודרך, לרבות הפירות בגינם או 

הנובעים מאיזה מהם, מכל סוג שהוא, וכן 

כל זכות לפיצוי או שיפוי בגינם, שיש 

לממשכן כעת כולל פירותיהם, שיש לחברה 

כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל 

אופן ודרך, בהתאם לאמור בשטר הנאמנות 

 4"(.המשועבדים הנכסים)"

שעבוד קבוע, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות 

( 1975החברה בחשבון על שם הרמטיק נאמנות )

בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב של 

המתנהל בסניף גורדון  235378/52החברה מס' 

החשבון (, בנק לאומי )"804)מספר סניף 

 ", בהתאמה(.הנכסים המופקדים"-" והמשועבד

צף )שוטף(, מדרגה ראשונה, ללא הגבלה שעבוד 

בסכום, על כל הכספים, הפיקדונות וניירות הערך 

שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד, וכל תמורה 

השעבוד ביחס לחשבון  ופירות שיתקבלו בגינם.

המשועבד ולנכסים המופקדים יחול גם על כל 

הריבית, הרווחים, התקבולים, ההכנסות, 

ים המופקדים הקיימים התמורות ועל כל הנכס

מעת לעת ושיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד 

החל ממועד אגרת החוב ועד לפירעונם המלא של 

 הסכומים המובטחים

 "(.הנכסים המשועבדים)יחדיו: "

 ראשון בדרגה ראשון בדרגה דרגה

שינויים שחלו בנכסים 

המשועבדים מאז הנפקת 

 אגרות החוב

)תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  א'לפרטים אודות פעילותה של החברה ראו פרק 

 , המהווה חלק מדוח זה.2018

 

                                                      

השעבוד הצף לא חל על אמצעי שליטה שמחזיקה החברה ברותם ובחברת התפעול רותם )וכן על נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או   4
מממני רותם( וכן הוא לא יחול על אמצעי שליטה שהחברה מחזיקה בחדרה וחברת התפעול חדרה )וכן על ישועבדו, או יהיו תחת שעבוד שלילי, לטובת 

 נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או ישועבדו, או יהיו תחת שעבוד שלילי, לטובת מממני חדרה(.
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מגבלות על החברה 

 ביצירת שעבודים נוספים

החברה התחייבה לא לשעבד ולא למשכן את 

הנכסים המשועבדים, ולא להמחות על דרך 

שעבוד זכות שיש לחברה בנכסים 

ללא הסכמת הנאמן מראש המשועבדים, 

 ובכתב.

כמו כן התחייבה החברה לא למכור, לא 

להמחות ולא להעביר את זכויותיה באיזה 

מהנכסים המשועבדים, לא להוציא מרשותה 

את הנכסים המשועבדים )או זכויותיה בקשר 

אליהם(; והכל, אלא אם קיבלה את אישור 

הנאמן מראש ובכתב לביצוע איזו מהפעולות 

 האמורות.

ל אף האמור, השעבוד הצף לא יגביל את ע

החברה ביצירת שעבודים על נכסים 

ספציפיים מנכסיה )או על מספר מוגבל של 

נכסים כאמור, וכולל זכויות( ובביצוע 

דיספוזיציות אחרות בנכסיה, ללא הגבלה 

וללא צורך בקבלת הסכמה מהנאמן או 

ממחזיקי אגרות החוב. בנוסף, החברה תהא 

בודים צפים )שוטפים( רשאית ליצור שע

נוספים בכל עת, גם על כלל נכסיה וזכויותיה 

)'שעבוד שוטף כללי'(, ובלבד שאלה יהיו 

בדרגה שווה )פרי פאסו( לשעבוד הצף שנוצר 

על פי הוראות שטר הנאמנות ושהחברה יצרה 

אותם להבטחת מימון נוסף אשר אינו אסור 

 על פי שטר הנאמנות.

א למשכן את החברה התחייבה לא לשעבד ול

הנכסים המשועבדים, ולא להמחות על דרך שעבוד 

זכות שיש לחברה בנכסים המשועבדים, ללא 

 הסכמת הנאמן מראש ובכתב.

כמו כן התחייבה החברה לא למכור, לא להמחות 

ולא להעביר את זכויותיה באיזה מהנכסים 

המשועבדים. הובהר, כי אין בשעבוד כדי למנוע 

מסגרת החשבון המשועבד ניהול תיק ניירות ערך ב

)ובכלל זה קנייה ומכירה של נכסים בחשבון(, 

וניירות הערך הנכללים מעת לעת במסגרת התיק 

)לרבות כל הזכויות הנובעות מהם(, יהיו כפופים 

 לשעבוד זה.

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע 

 את כל המותר לה על פי שטר הנאמנות.

מגבלות בנוגע לסמכות 

 להנפיק אגרות חוב נוספות

 שטר הנאמנות קובע מגבלות בנוגע להרחבת אגרות החוב )סדרה א'(

האם תקפים לפי כל דין 

ומסמכי ההתאגדות של 

 החברה

 כן

תנאים לשינוי, שחרור, 

החלפה או ביטול של 

השעבוד, ערבות או 

התחייבות אחרת שניתנו 

להבטחת התחייבויות 

 חברה על פי אגרות החוב

קטי הבסיס )כהגדרתם בשטר הנאמנות(, ה רשאית למכור אמצעי שליטה בפרויתהיהחברה 

 בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות.

שינוי שחרור או החלפה 

כאמור שחלו בתקופת 

התשקיף )מאז מועד 

 יצירת השעבודים(

 לא היו
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ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות ולא התקיימו תנאים  2018החברה עמדה בתום שנת  18.3

  המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי או למימוש הבטוחות.

 

 

 

 

     

 2019 סבמר 27  גיורא אלמוגי  יואב דופלט

   מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון

 

 



  

 דוחות כספיים ליום
 2018בדצמבר  31

 

2018 



 
 

 
 
 

 

 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 

 'גחלק 

 
 דוחות כספיים

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018



 

 

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 מאוחדים דוחות כספיים
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 2018בדצמבר  31ליום  מאוחדים וחות כספייםד
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד
 

 3 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 4-5 מאוחדים על המצב הכספי דוחות
  

 6 מאוחדים דוחות על הרווח והפסד
  

 7                                                                                                                                                  מאוחדיםדוחות על הרווח הכולל 
 

 8-9 מאוחדיםדוחות על השינויים בהון 
  

 10 מאוחדים דוחות על תזרימי המזומנים
  

 11 אורים לדוחות הכספיים מאוחדיםיב
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

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

 
 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

  בע"מ סי אנרגיה.או.פי
 
 
 

 – להלן) מ"בע או.פי.סי אנרגיה של המצורפים המאוחדים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 על ד,הפס או רווח על המאוחדים הדוחות ואת 2017-ו 2018בדצמבר  31 לימים( "החברה"

 שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל הרווח
. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2018בדצמבר  31 ביום

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו
 

 בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על. 1973-ג"התשל (,חשבון רואה של פעולתו דרך) חשבון רואי

 הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן
 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה

 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת .הכספיים שבדוחות
 ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות
 

 המצב את, המהותיות הבחינות מכל ,נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות, לדעתנו
 בהון השינוייםת, הפעולו תוצאות ואת 2017-ו 2018בדצמבר  31 לימים החברה של הכספי

 2018בדצמבר  31ם ביו הסתיימהבתקופה ש השנים משלוש אחת לכל שלה המזומנים ותזרימי
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם
 .2010-התש"ע ,שנתיים(

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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  בדצמבר  31ליום מאוחדים  דוחות על המצב הכספי
 
 
 

  2018 2017* 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
    שוטפים נכסים

    
 508,181 329,950 5 מזומנים ושווי מזומנים

 752 186,954 6 מוגבלים ומזומנים קצר לזמן פיקדונות
 152,751 132,273 7 לקוחות

 44,309 41,243 8 חייבים ויתרות חובה, לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים
    

 705,993 690,420  שוטפים נכסים כ"סה
    

    שוטפים שאינם נכסים
    

 264,564 181,739 6 פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
 *88,424 88,351 9 לזמן ארוך הלוואות והוצאות נדחות

 751 2,369 18 מסים נדחים, נטו
 *2,196,337 2,422,960 10 קבוע רכוש

 5,689 4,894 11 מוחשיים בלתי נכסים
    

 2,555,765 2,700,313  שוטפים שאינם נכסים כ"סה
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 3,261,758 3,390,733  נכסים כ"סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מחדש*סווג 
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 
 
 
 

  2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
    שוטפות התחייבויות

    
 104,978 86,576 15 ,14 אחריםו בנקאיים מתאגידיםשל הלוואות  חלויות שוטפות

 202,705 177,268 12 שרותים ונותני ספקים
 35,343 24,049 13 נגזריםפיננסיים , לרבות מכשירים זכות ויתרות זכאים

 1,640 3,669 18 סים שוטפיםייבויות מחתה
    

 344,666 291,562  שוטפות התחייבויות כ"סה
    
    

    שוטפות שאינן התחייבויות
    

 1,744,739 1,828,121 14 ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידים הלוואות
 293,954 282,883 15 אגרות חוב

 1,803 1,166 16 שהונפקו לצד קשור הון שטרי
 280 177  לעובדים הטבות

 191,777 228,540 18 נטו ,נדחים מסיםהתחייבויות 
    

 2,232,553 2,340,887  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
    

 2,577,219 2,632,449   התחייבויות כ"סה
    

   19  הון
 1,319 1,319  הון מניות

 361,005 361,005  פרמיה על מניות
 80,279 84,749  קרנות הון

 157,697 230,731   עודפים
    

 600,300 677,804  החברה של המניות לבעלי המיוחס הון כ"סה
    

 84,239 80,480  שליטה מקנות שאינן זכויות
    

 684,539 758,284   הון כ"סה
    

 3,261,758 3,390,733   והון התחייבויות כ"סה
 
 
 
 
 

     
 צחי גושן  אלמוגי גיורא  יואב דופלט

 כספים ל"סמנכ  כללי מנהל  הדירקטוריון ר"יו
 
 

 2019 במרס 27: הכספיים הדוחות אישור תאריך
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום מאוחדים דוחות על רווח והפסד 

 
 
 

  2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
 1,245,129 1,315,679 1,306,471 20 מכירות

 963,170 958,968 929,401 20 (והפחתות פחת בניכוי) המכירות עלות
 106,223 112,210 107,208  והפחתות פחת

     
 175,736 244,501 269,862  גולמי רווח

     
 28,942 39,576 51,186 20 וכלליות הנהלה הוצאות
 7,496 1,252 6,235 20 , נטואחרות הכנסות

     
 154,290 206,177 224,911   רגילות מפעולות רווח

     
 88,529 124,751 97,893 20 מימון הוצאות
 22,750 6,928 7,302 20 מימון הכנסות

     
 65,779 117,823 90,591  נטו ,מימון הוצאות

     
     

 88,511 88,354 134,320  ההכנסה על מסים לפני רווח
 254 31,848 36,803 18 הכנסה על מסים

     
 88,257 56,506 97,517  לשנה רווח

     
     :ל מיוחס

 69,865 35,473 73,034  החברה של המניות בעלי
 18,392 21,033 24,483  שליטה מקנות שאינן זכויות

     
 88,257 56,506 97,517  לשנה רווח

 
    21 החברה של לבעלים מיוחס למניה רווח

     
 0.70 0.32 0.55  )בש"ח( למניה בסיסי רווח
 0.70 0.31 0.55  )בש"ח( למניה מדולל רווח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מאוחדים כוללרווח דוחות על 

 
 
 

  2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 88,257 56,506 97,517 לשנה רווח

    
כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח )הפסד( פריטי רווח 

 הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד
   

    
    בגין גידורהחלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן 

 (13,336) 5,894 2,211 תזרימי מזומנים
    

    המשמשים  נגזריםמכשירים פיננסיים שינוי נטו בשווי ההוגן של 
 1,232 5,176 (590) דרל פריט מגוששנזקף לעלות לגידור תזרימי מזומנים 

    
 2,879 (2,642) (373) מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

    
 (9,225) 8,428 1,248 ממס, נטו שנהל אחר כולל)הפסד(  רווח

    
 79,032 64,934 98,765 לשנה כולל רווח כ"סה

    
    

    :ל מיוחס
 60,640 43,901 74,282 החברה של המניות בעלי

 18,392 21,033 24,483 שליטה מקנות שאינן זכויות
    

 79,032 64,934 98,765 לשנה כולל רווח כ"סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
 



 

8 

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 דוחות על השינויים בהון מאוחדים 

 

 
  זכויות החברה מניות לבעלי מיוחס 
  שאינן   קרן הון קרן הון     

 כ"סה מקנות  יתרת תשלום עם מעסקאות  קרן הון   
 הון שליטה כ"סה עודפים מבוסס מניות בעלי מניות קרן גידור מיזוג פרמיה הון מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי 
 

           2018בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
           

 684,539 84,239 600,300 157,697 548 77,930 (797) 2,598 361,005 1,319 2018בינואר  1יתרה ליום 
           

 17 17 - - - - - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 3,222 - 3,222 - 3,222 - - - - - תשלום מבוסס מניות

           קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות
 741 741 - - - - - - - - שליטה 

 (29,000) (29,000) - - - - - - - - שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל
 1,248 - 1,248 - - - 1,248 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס

 97,517 24,483 73,034 73,034 - - - - - - רווח לשנה
           

 758,284 80,480 677,804 230,731 3,770 77,930 451 2,598 361,005 1,319 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 )המשך(דוחות על השינויים בהון מאוחדים 

 
  זכויות החברה מניות לבעלי מיוחס 
  שאינן   קרן הון קרן הון     

 כ"סה מקנות  יתרת תשלום עםמעסקאות   קרן הון   
 הון שליטה כ"סה עודפים מבוסס מניות בעלי מניות קרן גידור מיזוג פרמיה הון מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי 
 

           2017בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
           

 517,711 70,602 447,109 182,224 - 78,026 (9,225) 196,084 - *-  2017בינואר  1יתרה ליום 
           

           קרן הון מעסקאות עם החברה האם לשעבר,
 (96) - (96) - - (96) - - - - בניכוי מס 

 1,000 - 1,000 - - - - - - 1,000 מניות לחברה האםהנפקת 
 361,324 - 361,324 - - - - - 361,005 319 הנפקת מניות )בניכוי הוצאות הנפקה(

 548 - 548 - 548 - - - - - תשלום מבוסס מניות
           תנועה בקרן הון מיזוג במסגרת העברת

 AGS - - (193,486) - - - - (193,486) (196) (193,682)-חדרה, גירנדיי ו
 (60,000) - (60,000) (60,000) - - - - - - לבעלי מניות החברה דיבידנדים

 (7,200) (7,200) - - - - - - - - שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל
 8,428 - 8,428 - - - 8,428 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס

 56,506 21,033 35,473 35,473 - - - - - - רווח לשנה
           

 684,539 84,239 600,300 157,697 548 77,930 (797) 2,598 361,005 1,319 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 

           2016בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
           

 521,953 87,528 434,425 280,663 - 87,914 - 65,848 - *-  2016בינואר  1יתרה ליום 
           

 AGS - - 130,236 - - - - 130,236 156 130,392-קרן הון מיזוג בגין העברת חדרה ו
 לשעבר קרן הון מעסקאות עם החברה האם,

 בניכוי מס 
 
- 

 
- 

 
- 

-  
(9,888) - - 

 
(9,888) - (9,888) 

 (168,304) - (168,304) (168,304) - - - - - - לבעלי מניות החברה דיבידנדים
 (35,474) (35,474) - - - - - - - - שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל

 (9,225) - (9,225) - - - (9,225) - - - הפסד כולל אחר, נטו ממס
 88,257 18,392 69,865 69,865 - - - - - - רווח לשנה

           
 517,711 70,602 447,109 182,224 - 78,026 (9,225) 196,084 - *- 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 ש"ח.אלפי  1-סכום נמוך מ *

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

 
  2018 2017* 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 88,257 56,506 97,517 לשנה רווח

     :התאמות
 129,877 168,209 118,922  והפחתות פחת

 65,779 117,823 90,591 נטו ,מימון הוצאות
 254 31,848 36,803 הכנסה על מסים

 - 548 3,222 עסקאות תשלום מבוסס מניות
 (1,007) 6,454 4,018 מכשירים פיננסיים נגזריםשערוך 

 351,073 381,388 283,160 
    

 (19,308) (27,046) 35,306 אחרים וחייבים בלקוחות שינויים
 (14,658) 58,371 (75,537) אחרים וזכאים שירותים ותנים, נבספקי שינויים

 - - (103) שינויים בהטבות לעובדים
 (154,289) (2,969) -  בהפרשות שינוים

 (40,334) 28,356 (188,255) 
    

 94,905 409,744 310,739 שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
    

    השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 99 205 837 שהתקבלה ריבית

 179,648 16,352 (104,101) , נטולזמן קצר פיקדונות ומזומנים מוגבלים
 - - 66,450 משיכה ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך

 (6,871) (195,372) (58,913) לזמן ארוךהפקדה למזומנים מוגבלים 
 - *(6,338) (14,834( והלוואות שניתנו הוצאות מראש לזמן ארוך

 (243,913) *(378,760) (249,197) קבוע רכוש רכישת
 - - (8,125) רכישת חברה בת, בניכוי המזומנים שנרכשו

 (189) (212) (473) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 (2,047) (5,839) 114 נטו ,נגזריםמכשירים פיננסיים בגין  (תשלוםתקבול )

    
 (73,273) (569,964) (368,242) השקעה תלפעילו שימשוש נטו מזומנים

 
    תזרימי מזומנים לפעילות מימון

    
 (93,507) (76,661) (88,748) ריבית ששולמה

 (3,438) (13,068) (2,328) עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
 130,393 - - לשעבר שטרי הון שהונפקו לחברה האם

 (167,905) (60,000) - לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
 (35,474) (7,200) (29,000) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 75,411 (58,352) - צד קשור, נטומהאם ו החברהקבלת )פירעון( הלוואות לזמן קצר מ
 - 361,703 - בניכוי הוצאות הנפקה, תמורה מהנפקת מניות

 - 315,818 - ה, בניכוי הוצאות הנפקתמורה מהנפקת אגרות חוב
 - (22,950) - תשלום עמלת פירעון מוקדם

 - 494,000 122,000 קבלת הלוואות לזמן ארוך
 (62,106) (64,068) - לשעבר לזמן ארוך שהונפקו לחברה האם פירעון שטרי הון 

 (241,531) (280,422) (101,015) מתאגידים בנקאיים ואחרים פירעון הלוואות
 - - (22,400) רעון אגרות חוביפ
    

 (398,157) 588,800 (121,491) מימון (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו
    
    

 (376,525) 428,580 (178,994) מזומניםנטו במזומנים ושווי )קיטון( גידול 
    

 458,447 86,159 508,181 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
    

 4,237 (6,558) 763 השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
    

 86,159 508,181 329,950 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
    

 מחדש*סווג 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 או.פי.סי. אנרגיה בע"מ
  2018 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
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 המדווחת שותהי - 1 ביאור
 

. המען הרשום של החברה )החל מיום 2010בפברואר  2"החברה"( התאגדה בישראל ביום  -אנרגיה בע"מ )להלן  או.פי.סי
"החברה  -)להלן  Kenon Holdings Ltd  , תל אביב, ישראל. החברה הינה בשליטת121( הוא דרך מנחם בגין 2018במאי  1

( NYSEנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק )האם"( המאוגדת בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ו
, החברה הייתה בשליטת 2018בפברואר  15"הבורסה"(. עד ליום  –ובבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן 

"אסיה פיתוח"( וביום זה העבירה אסיה פיתוח את מלוא החזקותיה בחברה  –איי.סי.פאואר אסיה פיתוח בע"מ )להלן 
 לחברה האם.

 
החברה והחברות הבנות שלה שדוחותיהן מאוחדים רה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרות בבורסה. החב

, ובכלל זה בייזום, ואספקתו "הקבוצה"( פועלת בישראל בתחום ייצור חשמל –עם הדוחות הכספיים של החברה )להלן 
 .תו לצרכניםואספק ומתקנים לייצור חשמל תפעול של תחנות כוחופיתוח, הקמה 

 
"רותם"(, זכתה במכרז להקמה של תחנת כוח פרטית בעלת כושר ייצור של  -החברה הבת, או. פי. סי. רותם בע"מ )להלן 

"הסכם רכישת חשמל"(  -מגה וואט בהתאם לרישיון הייצור במישור רותם וחתמה על הסכם למכירת חשמל )להלן  466 -כ
. כמו כן, מתוקף זכייתה במכרז, הוענק לרותם רישיון לייצור ברת החשמל"("ח –לישראל בע"מ )להלן   עם חברת החשמל

 , החלה רותם בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח.2013ביולי  6שנה. ביום  30ולמכירה של חשמל לתקופה של 
 

תחנת "חדרה"( נמצאת בשלבי הקמה של תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה ) -החברה הבת או.פי. סי חדרה בע"מ )להלן 
כוח המייצרת חשמל וקיטור(. לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח סמוך למפעלי נייר חדרה בהספק מותקן של עד 

להערכת החברה, מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול ברבעון השלישי של שנת  מגה וואט. 148.5
 הנדרשות להשלמת ההקמה. וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו בהשלמת ההקמה ובפעולות 2019

 
והתקנות שהותקנו  1996-פעילות הקבוצה כפופה לרגולציה, הכוללת, בין היתר, את הוראות חוק משק החשמל, התשנ"ו

, ורגולציה הנוגעת 2013-מכוחו, החלטות רשות החשמל, הוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד
ולאיכות הסביבה. רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק לרישוי עסקים, לתכנון ובנייה 

מגה וואט טעונים גם את אישור שר התשתיות הלאומיות,  100 -החשמל )רישיונות עבור מתקנים בעלי כושר ייצור הגבוה מ
, לקביעת שך גם ניהול המערכת()הולכה, חלוקה, הספקה וייצור חשמל ובהמ האנרגיה והמים(, לפיקוח על בעלי הרישיונות

משכך, רשות  .תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון "ספק שירות חיוני"
 החשמל מפקחת הן על חברת החשמל והן על יצרני חשמל פרטיים.

 
 ומפורסם  הנקבע"התעו"ז"(  -)להלן  פעילות הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות כתוצאה משינויים בתעריף העומס והזמן

 על ידי רשות החשמל. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות, כדלקמן:
עד יוני וספטמבר עד נובמבר(, כאשר לכל עונה נקבע תעריף  סמרקיץ )יולי ואוגוסט(, חורף )דצמבר, ינואר ופברואר( ומעבר )

 שונה. תוצאות החברה מתבססות על רכיב הייצור, המהווה חלק מהתעו"ז, ומכאן ההשפעה העונתית.
 

 הגדרות
 

 ( בדבר צדדים קשורים.2009) 24כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  - קשורים צדדים .1
 
הכספיים  בדוחות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא בשליטת החברה, במישרין או בעקיפין, חברות – חברות בנות .2

 החברה. של המאוחדים
 
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -בעלי עניין  .3

 
  הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 

 
 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א

 
(. דוחות IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאםעל ידי הקבוצה  נערכו המאוחדים הכספיים הדוחות

 .2010–כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 .2019 במרס 27 םביו החברה דירקטוריון ידי על ו לפרסוםאושר החברה של הכספיים הדוחות
 

  



 או.פי.סי. אנרגיה בע"מ
  2018 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 
 

12 

 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 
 

 הצגה ומטבע פעילות מטבע .ב
 

מהווה הש"ח את  ,שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה הינו הש"ח. בהתאם לכך המטבע
כמטבע הצגה של דוחות כספיים אלו. מטבעות אחרים שאינם  מטבע הפעילות של החברה. כמו כן, משמש הש"ח

 .הש"ח מהווים מטבע חוץ
 

 המדידה בסיס .ג
 

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נגזרים פיננסיים מכשירים למעט, ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות
 .3 ביאור ראה, נוספים לפרטים .והפרשות נדחים מסיםוהפסד, 

 
 התפעולי המחזור תקופת .ד

 
 שוטפות והתחייבויות שוטפים נכסים, לפיכך. אחת שנה הינה הקבוצה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת
 .הקבוצה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת במהלך וצפוי מתוכנן שמימושם פריטים כוללים

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה

 
 אומדנים, בהערכות, דעת בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת, IFRS-ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הכנסות, והתחייבויות נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. והוצאות
 

 להניח ההנהלה נדרשה, הקבוצה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 מתבססת, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות
 המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון על הקבוצה הנהלת

 .אומדן לכל
 

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים באופן שוטף. שינויים נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
 . מושפעת עתידית תקופה ובכל האומדנים

 
מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים 

השנה הכספית  תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלךסיכון משמעותי שתוצאתם תהייה 
 הבאים: הבאה, נכלל בסעיפים

 
 קבוע רכוש של צפוי שימושי חיים אורך .1
 

 של השייר בערך בהתחשב, הצפוי השימוש החיים אורך פני על הישר הקו שיטת לפי מופחת קבוע רכוש
 את לקבוע מנת על שוטף באופן נכסים של הצפוי השימושי החיים אורך את מחדש בוחנת הקבוצה .הרכוש

 ביחס הקבוצה של העבר ניסיון על מתבסס השימושי החיים אורך. לתקופה שייזקף הפחת הוצאות סכום
 מותאמות עתידיות תקופות בגין פחתה הוצאות. צפויים טכנולוגיים שינויים בחשבון ולוקח דומים לנכסים

  .קודמים לאומדנים ביחס משמעותיים שינויים לשקף מנת על
 

 מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס .2
 

 הכנסה תהיה שבעתיד הצפי היא מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס ליצירת המשמשת העיקרית ההנחה
. מס לצרכי הפסדים בגין והפסד רווח בדוח מבוטל או נזקף נדחה מס. אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה חייבת
 .18ביאור  ראהנדחה,  מס נכס הוכר בגינם הפסדים על למידע

 
 תלויות התחייבויות סיכויי הערכת .3
 

התחייבויות תלויות אשר לתוצאותיהן עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה. קיימות קבוצה ל
כי  ביטול או יצירת הפרשה בגין אותן התחייבויות תלויות מבוסס על ההנחה האם יותר סביר מאשר לא

 יצאו משאבים כלכליים בגין אותן התחייבויות תלויות.
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 
 

 )המשך( דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 וודאיות לא מס עמדות .4
 

, בהתבסס על קבוצהבקבוצה מבוסס על אומדנים והערכות של ה םחישוב ההפרשה למס ומיסים עקיפי
(. היה וככל uncertain tax positionsהמשפטיים, בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח וודאיות )יועציה 

 וריבית. נוספות לשלם הוצאות מס קבוצהשעמדות מס אלו לא תתקבלנה על ידי רשויות המס צפויה ה
 

 מידע על מגזרי פעילות .ו
 

החברה פועלת שהינו מנכ"ל החברה, (, CODM)בהתבסס על המידע המדווח למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
נמדדים על  CODM-. רווחי המגזר אשר נסקרים באופן סדיר על ידי ה 8IFRS-במגזר פעילות אחד, כהגדרתו ב

 .ה, שהינו עקבי למדווח בדוח רווח והפסד המאוחד של החברבניכוי פחת בסיס הרווח הגולמי
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות כללי 
 .אומצוטרם תקנים חדשים ופרשנויות ש – 'יח 3 בביאור כמתואר, למעט, הקבוצה

 
 בסיס האיחוד א.

 
 חברות בנות .1

 
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות 

 הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה. 
 

המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית 
 שאומצה על ידי הקבוצה. 

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה .2

 
זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם 

 .וכוללות בתוכן מרכיבים נוספים
 

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר  הקצאת רווח או הפסד ורווח כולל אחר בין בעלי המניות:
מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. סך הרווח או ההפסד והרווח הכולל האחר 
מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות 

 שליטה תהיה שלילית. 
 

 באיחודעסקאות שבוטלו  .3
 

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת 
הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם 

 מומשו, כל עוד לא היתה ראיה לירידת ערך. 
 

 שליטהצירופי עסקים תחת אותה  . ב
 

רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה, טופלה לפי גישת הערכים בספרים, כאילו בוצעה 
הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה. לצורך כך, הוצגו מחדש מספרי ההשוואה. 

קודם לכן בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו 
השליטה בקבוצה. רכיבי ההון של הקבוצה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה 

 בקבוצה כך שרכיבי ההון של הישות הנרכשת נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בקבוצה. 
 

כל הפרש בין תמורת ההנפקה עבור הרכישה לבין ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה 
 מוכר ישירות בהון כקרן הון מיזוג. והשקעות של בעל השליטה בחברה הנרכשת בתקופה לאחר השגת השליטה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 מטבע חוץ .ג
 

 במטבע חוץסקאות ע
 

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי 
העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער 

במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן,  החליפין שבתוקף לאותו יום. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים
מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. הפרשי שער הנובעים מתרגום 

פרט להפרשים מגידור תזרימי מזומנים אשר מוכרים ברווח ות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד )למטבע הפעיל
פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות . בגידור( , בגין החלק האפקטיביכולל אחר

  היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
 

 מכשירים פיננסיים .ד
 

  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1
 

 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום          
 

  בנכסים פיננסיים הכרה ומדידה לראשונה
 

הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים מוכרים 
 לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. 

 
לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס  נכס פיננסי נמדד
 בנכסי שמקורם חייביםמחיר העסקה שלו.  לפיכולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה  שאינוהפיננסי. לקוח 

 לחייבים וזהח מנכס הסיווג שינוי במועד החוזה נכסי של בספרים ערכם לפי לראשונה נמדדים, חוזה
 

 פיננסיים םנכסי גריעת
 

המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,  נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי
או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל 

 הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
 

הקבוצה על הנכס הפיננסי, אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות 
 .להכיר בנכס הפיננסי ממשיכה

 
 נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה סיווג

 
במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; או שווי 

 .הוגן דרך רווח והפסד
 

בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש 
לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת 

 .הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי
 

המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים 
 הוגן דרך רווח והפסד:

 
 מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן -
 
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי  -

 .בגין סכום הקרן שטרם נפרעהקרן וריבית 
 

 כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
 

 תזרימי גביית שמטרתו עסקי מודל במסגרת המוחזקים ופיקדונות אחרים חייבים לקוחות יתרות לקבוצה
 וריבית קרן תשלומי ורק אך כוללים, אלו פיננסיים נכסים בגין החוזיים המזומנים תזרימי. החוזיים המזומנים

 בעלות נמדדים אלו פיננסיים נכסים, לכך בהתאם. האשראי וסיכון הכסף של הזמן ערך עבור תמורה משקפת אשר
 .מופחתת
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ד
 

 )המשך(נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
 

 )המשך( 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום          
 

 האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד הערכה
 

שווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד ה הינה' ןבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד, 'קרהלצורך 
'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן  .ההכרה לראשונה

שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה, כמו גם מרווח 
 .רווח

 
של קרן וריבית בלבד, הקבוצה בוחנת את התנאים החוזיים  בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים

פיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של הנכס ההאם  מעריכה זו ובמסגרתשל המכשיר, 
. בביצוע הערכה זו, הקבוצה לוקחת בחשבון את האמור חוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאיהמזומנים התזרימי 

 ים:השיקולים הבא
 

 סכום של תזרימי המזומנים;האת העיתוי או  ואשר ישנ םכלשה יםמותנ יםאירוע -
 תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה, כולל ריבית משתנה; -
 הארכה או פירעון מוקדם; וכן נימאפיי -
ללא  פיננסי נכס לדוגמה) מוגדרים מנכסים מזומנים לתזרימי הקבוצה של ותהמגבילים את זכהתנאים  -

 (.(non-recourse)זכות חזרה 
 

מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי 
 או המתקבלסכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, 

 .החוזה, בגין סיום מוקדם של משולם
 

 מדידה עוקבת ורווחים והפסדים 
 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

הכנסות ריבית או דיבידנדים,  לרבותבתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, 
 .)למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר מיועדים כמכשירים מגדרים( מוכרים ברווח והפסד

 
 נכסים פיננסים בעלות מופחתת

 
 יםנכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסד

מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד  יםאו הפסד יםמירידת ערך. הכנסות ריבית, רווח
 .הפסדוהוא ברווח  אףהנובע מגריעה, מוכר  כלשהו

 
 2018בינואר  1יום ל שקדמו שיושמה בתקופותמדיניות חשבונאית 

 
 הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים

 
הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה 

לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד 
התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, 

 מזומנים מוגבלים, לקוחות וחייבים אחרים.
 

 גריעת נכסים פיננסיים
 

ימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזר
או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל 

כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה  הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
  כרת בנפרד כנכס או התחייבות.או נשמרה על ידי הקבוצה מו

 
מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה, מוכרות במועד קשירת העסקה, משמע, במועד בו התחייבה 

 הקבוצה למכור את הנכס.
 

 ( להלן.2לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף )
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ד
 

 )המשך(נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
 

 )המשך( 2018בינואר  1יום ל שקדמו שיושמה בתקופותמדיניות חשבונאית 
 

 סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
 

 הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:
 

 
 הלוואות וחייבים

 
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 
נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר 

ת האפקטיבית, בניכוי הפסדים ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבי
 מירידת ערך.

 
 חייבים אחרים.ולקוחות מזומנים מוגבלים, פיקדונות, הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, 

 
ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים  מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי

חודשים, ברמת  3כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 
נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של 

 שינויים בשווי.
 

 פיננסיות שאינן נגזרים התחייבויות .2
 

אגרות התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, 
 ספקים וזכאים אחרים.מבעלי מניות, שטרי הון חוב, 

 
 הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות

 
ווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד הי

 בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. לראשונה במועד קשירת העסקה
 

התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה 
 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
י אשראי אחרים, התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותנ

 ספקים, זכאים, שטרי הון ואחרים.
 

 מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
 

התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה 
לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. עלויות עסקה 

ות מההתחייבות הפיננסית בעת המיוחסות באופן ישיר להנפקה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית, מנוכ
 ההכרה לראשונה בה. 

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות

 
 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים

 
ח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדו

באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על 
 זמנית.-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ד
 

 מכשירים פיננסים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור . 3
 

, גידרה חדרה את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע 2016במהלך החודשים מאי ויולי 
הסכם " -חנת הכוח בחדרה )להלן ההקמה של ת הסכם"דולר"( בקשר עם  -האירו והדולר של ארה"ב )להלן 

עושה, בין היתר, שימוש בחוזים עתידיים על שערי חליפין לצורך גידור סיכון המטבע שלה. "(. חדרה הקמה
לעסקאות אקדמה אלה מועדי פירעון של פחות משנה מתאריך הדוח ומעל שנה אחת מתאריך הדוח. במידת הצורך, 

 זרים מזומנים.חידוש העסקאות לתקופה נוספת נעשה במועדי הפירעון שלהן. עסקאות אלו מיועדות לגידור ת
 

 , מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.IAS 39יצוין שהקבוצה ממשיכה ליישם את מודל הגידור של 
 

 חשבונאות גידור
 

במועד תחילת הגידור החשבונאי הקבוצה מתעדת באופן פורמלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט 
הקבוצה לביצוע הגידור וכן האופן בו הקבוצה תעריך את  המגודר, לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של

 אפקטיביות יחסי הגידור.
 

 highlyהקבוצה מעריכה, בעת יצירת הגידור ובתקופות עוקבות, האם הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה )
effectiveהמזומנים שניתן לייחס לסיכון המגודר במשך התקופה  ( בהשגת שינויים מקזזים בשווי הוגן או בתזרימי

 .125%עד  80%שאליה מיועד הגידור, וכן האם התוצאות בפועל של הגידור נמצאות בטווח של 
 

לגבי גידור תזרים מזומנים, עסקה חזויה המהווה פריט מגודר צריכה להיות צפויה ברמה גבוהה ולגרום לחשיפה 
 ויים בסופו של דבר להשפיע על רווח והפסד.לשינויים בתזרימי מזומנים שעש

 
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים, בגין החלק המגדר האפקטיבי, נזקפים דרך 
רווח כולל אחר ישירות לקרן הון גידור. בגין החלק שאינו אפקטיבי, נזקפים השינויים בשווי ההוגן לרווח והפסד. 

רן הון גידור מסווג מחדש לנכסים המגודרים בדוח על המצב הכספי בתקופה בה תזרימי הסכום שנצבר בק
 המזומנים משפיעים על אותם נכסים. 

 
גידור חשבונאי, או שהוא פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש, אזי  לשאם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים 

נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור. הרווח או ההפסד שנצבר קודם לכן בקרן הון גידור דרך רווח כולל אחר נשאר 
בקרן עד אשר מתקיימת העסקה החזויה או עד אשר העסקה החזויה אינה צפויה עוד להתרחש. במידה והעסקה 

נה צפויה עוד להתרחש, הרווח או ההפסד המצטבר בגין המכשיר המגדר שנצבר בקרן הון גידור יסווג החזויה אי
 מחדש לרווח והפסד. 

 
כאשר הפריט המגודר הינו נכס לא פיננסי, הסכום שנזקף לקרן הון גידור מצטרף לערך בספרים של הנכס, בעת 

 ההכרה בו. 
 

 
 נגזרים שאינם משמשים לגידור

 
ים לראשונה לפי שווי הוגן. לאחר ההכרה לראשונה, שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים נגזרים מוכר

 לגידור נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות )הוצאות( מימון או הכנסות אחרות. 
 

 שאינן נמדדות לפי שווי הוגן"המדד"(  -המחירים לצרכן )להלן מדד ל ותהתחייבויות צמוד .4
 

של התחייבויות פיננסיות צמודות מדד, שאינן נמדדות לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור  ןערכ
 עליית / ירידת המדד בפועל.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 
 רכוש קבוע .ה

 
 הכרה ומדידה .1

 
 פחת שנצבר.  בניכוי פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות

 
העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי 
כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום 

 מקדמותתשלומי נהלה וכן עלויות אשראי שהוונו. ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה הה
  שבוצעו בגין נכסים שנבנו באופן עצמאי מוכרים כחלק מעלות הציוד האמור.

 
 עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 

 
 IAS-ר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם לחלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאש

 , רכוש קבוע.16
 

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים )לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות( יש אורך חיים שונה, הם 
 מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.

 
 עלויות עוקבות .2

 
קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם  עלות החלפת חלק מפריט רכוש

צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך 
לרווח בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות 

 והפסד עם התהוותן.
 

 פחת .3
 

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול 
 באופן שהתכוונה ההנהלה.

 
פחת נזקף לדוח רווח והפסד )אלא אם נכלל בערך הספרים של נכס אחר( לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך 

ם השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ובשיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של החיי
ההטבות הכלליות העתידיות בגלומות בכנס בצורה הטובה ביותר. נכסים חכורים בחכירות מימוניות, לרבות 

של הנכסים, אלא אם קרקעות, מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים 
 צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה. קרקעות בבעלות אינן מופחתות.

 
האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח 

 ומותאמים בעת הצורך.
 

 השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן: אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה
 

 שנים( 25)בעיקר  שנים     25 -5    מתקנים וציוד
 שנים     30 קרקעות, כבישים ובניינים

 שנים 3 מחשבים
 שנים 16 - 3  רהוט, ציוד ואבזרים

 שנים 30 - 3 (*) שיפורים במושכר
 שנים 15 - 5 אחרים

 
 )*( לפי הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .ו
 
 מוניטין .1

 
 מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות, מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים.

 
 נכסים בלתי מוחשיים אחרים .2

 
רכשו על ידי הקבוצה והם בעלי אורך חיים מוגדר, נמדדים לפי עלות בניכוי מוחשיים אחרים, שנבלתי נכסים 

 הפחתות.
 

 הפחתה .3
 

-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-ברהיא הקצאה שיטתית של הסכום  הפחתה
 פחת הוא העלות של הנכס, בניכוי ערך השייר שלו.

 
לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי פחתה נזקפת הה

ת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות כסים זמינים לשימוש, מאחר ושיטה זו משקפמוחשיים מהמועד שבו הנ
יים בעלי אורך חיים מוניטין ונכסים בלתי מוחש ומות בכל נכס בצורה הטובה ביותר.הכלכליות העתידיות הגל

 ים באופן שיטתי, אלא נבחנים לפחות אחת לשנה לירידת ערך.פחתבלתי מוגדר אינם מו
 

 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
 

  שנים 3-10    תוכנות
 שנים     33 נותרישיו

 
שיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח האומדנים בדבר שיטת ההפחתה, אורך החיים השימו

 ים בעת הצורך.מומותא
 

מדי שנה על מנת  פחותהקבוצה בוחנת את אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת ל
 לקבוע האם האירועים והנסיבות ממשיכים לתמוך בקביעה כי לנכס הבלתי מוחשי אורך חיים בלתי מוגדר.

 
 

 ירידת ערך .ז
 

 נגזרים שאינם פיננסיים נכסים .1
 

 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום             
 

 ן:בגי חזויים אשראי להפסדי בהפרשה מכירה הקבוצה
 
 וכן ;המופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים -

 
 חכירה בגין חייבים -

 
נכסי חוזה בסכום השווה להפסדי ו אשראי חזויים בגין לקוחות להפסדיהפרשה ה את למדוד בחרה הקבוצה

 .האשראי החוזיים לאורך כל חיי המכשיר
 

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך 
שפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה ה

 המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
 

הפרת חוזה על ידי חייב, ארגון מחדש  ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול
סממנים לכך שחייב או של סכום המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום 

 מנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך.
 

 והלוואות על בסיס ספציפי. יתרות לקוחות לגביהקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך 
 

 תשלומים כאשר, לראשונה ההכרה ממועד משמעותי באופן עלה פיננסי נכס של האשראי סיכון כי מניחה הקבוצה
 .יום 30-מ יותר של בפיגור יםנמצא חוזיים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 )המשך( ירידת ערך .ז
 

 )המשך( נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1
 

 )המשך( 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום             
 

 :כאשר, בכשל כנמצא פיננסי נכס מחשיבה הקבוצה
 
 ; אוהחברה כלפי לתשלום מחויבויותיו במלוא יעמוד שהלווה סביר זה אין -
-  
 יום. 90-מ יותר של בפיגור נמצאיםהנכס הפיננסי  בגין החוזיים התשלומים -
 

 הגלובלית להגדרה שקול שלו האשראי סיכון דירוג כאשר, נמוך אשראי סיכון כבעל חוב מכשיר מחשיבה הקבוצה
 '.השקעה'דרגת  של והמובנת

 
החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים פסדי אשראי ה

חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי  12הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי.
 רביתהמ קופההת חודשים ממועד הדיווח. 12החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של 

שלאורכה הקבוצה חשופה  רביתהמשנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית 
 .לסיכון אשראי

 
 חזויים אשראי הפסדי מדידת

 
 הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי. אשראי הפסדי שלהסתברויות -משוקלל אומדן מהווים חזויים אשראי הפסדי
 שהקבוצה המזומנים תזרימי לבין החוזה לפי להם זכאית שהקבוצה המזומנים תזרימי בין הפער של הנוכחי

  .ללקב צופה
 

 .הפיננסי הנכס של האפקטיבית הריבית שיעור לפי מהוונים החזויים האשראי הפסדי
 

 עקב סיכון אשראי פגומים פיננסיים נכסים
 

 סיכון עקבבעלות מופחתת הפכו לפגומים  יםהנמדד יםפיננסי יםבכל מועד דיווח, הקבוצה מעריכה האם נכס
 השפעה להם שיש מהאירועים, יותר או, אחד התרחש כאשר אשראי סיכון עקב פגום הינו. נכס פיננסי אשראי
 שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.  העתידיים המזומנים תזרימי על שלילית

 
 ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:

 פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;קושי  •
 הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים; •
 ;אחרים במקרים שוקלת הייתה לא הקבוצה אשר בתנאים לקבוצה המגיע תשלום או הלוואה של מחדש ארגון •
 צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או •
 שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסייםהיעלמות     •
 

 הכספי המצב על בדוח חזויים אשראי להפסדי ההפרשה הצגת
 

הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של 
 הנכס הפיננסי.

 
 מחיקה

 
כאשר אין ציפיות סבירות להשבה. זה בדרך כלל  או בחלקובמלואו הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי נמחק 

המקרה כאשר הקבוצה קובעת כי לחייב אין נכסים או מקורות הכנסה שעשויים להניב תזרימי מזומנים מספיקים 
עם זאת, נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים עדיין להיות כפופים  .על מנת לשלם את הסכומים הכפופים למחיקה

 מחיקה מהווה אירוע גריעה. על מנת לקיים את נהלי הקבוצה להחזר סכומים.לפעולות אכיפה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 )המשך( ירידת ערך .ז
 

 )המשך( נגזרים שאינם פיננסיים נכסים .1
 

 2018בינואר  1יום ל שקדמו בתקופות שיושמהמדיניות חשבונאית 
 

 לכך אובייקטיבית ראייה קיימת כאשר נבחנת והפסד רווח דרך הוגן בשווי מוצג שאינו פיננסי נכס של ערך ירידת
 תזרימי אומדן על שלילי באופן השפיע זה הפסד ואירוע בנכס לראשונה ההכרה מועד לאחר התרחש הפסד שאירוע

 .מהימנה לאמידה הניתן הנכס של העתידיים המזומנים
 

 :לכלול עשויה פיננסיים נכסים של ערך ירידת שחלה לכך אובייקטיבית ראייה
 ;חייב ידי על חוזה הפרת •
 ;אחרים במקרים שוקלת הייתה לא הקבוצה אשר בתנאים לקבוצה המגיע סכום של מחדש ארגון •
 ;רגל יפשוט חוב מנפיק או שחייב לכך סממנים קיום •
 ;לווים של התשלומים בסטטוס שליליים שינויים •
 נייר עבור פעיל שוק היעלמות או חוב מנפיקי של פירעון חדלות על שמעידים הכלכלית בסביבה שינויים •

 ;ערך
 נכסים של מקבוצה צפוי מזומנים בתזרים למדידה הניתנת ירידה שקיימת כך על שמצביע נצפה מידע •

 .פיננסיים
 

 חוב מכשירי של ערך לירידת ראיות
 

 ברמה והן הבודד הנכס ברמת הן אחרים חייביםו לקוחות יתרות, הלוואות לגבי ערך לירידת ראיות בוחנת הקבוצה
. ערך לירידת ספציפית נבחנות פרטני באופן משמעותיות שהינן החייביםו ההלוואות, הלקוחות יתרות. קולקטיבית

 ספציפית ערך ירידת זוהתה לא בגינן אשר אלה לפדיון מוחזקות והשקעות החייבים, ההלוואות, הלקוחות יתרות
 וטרם שהתרחשה ערך ירידת לאתר במטרה קולקטיבית ערך ירידת של קיומה נבחנת ולגביהן יחדיו מקובצות

 קולקטיבית בחינה מבוצעת, פרטני באופן משמעותיות שאינן החייביםו ההלוואות, הלקוחות יתרות לגבי. זוהתה
 .דומים סיכון למאפייני בהתאם קיבוצן ידי על ערך לירידת

 
 קבלת עיתוי, להפרה ההסתברות של היסטוריות במגמות שימוש עושה הקבוצה ערך ירידת של קולקטיבית בבחינה
 להיות צפויים בפועל ההפסדים האם השאלה בדבר ההנהלה דעת לשיקול בהתאם, בפועל ההפסד וסך ההחזר
 האשראי ותנאי הכלכלי המצב לאור ההיסטוריות מהמגמות העולים להפסדים בהשוואה יותר קטנים או גדולים

 .הקיימים
 

 מופחתת בעלות הנמדדים פיננסים נכסים של ערך מירידת בהפסדים טיפול
 

 הערך לבין בספרים הנכס ערך בין כהפרש מחושב, מופחתת בעלות הנמדד, פיננסי נכס של ערך מירידת הפסד
 הפסדים. הנכס של המקורית האפקטיבית הריבית בשיעור מהוון, העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי
 הכנסות. מופחתת בעלות הנמדד הפיננסי הנכס יתרת כנגד להפסד כהפרשה ומוצגים והפסד רווח לדוח נזקפים

 המזומנים תזרימי להיוון ששימש הריבית בשיעור שימוש באמצעות מוכרות נפגם שערכם נכסים בגין ריבית
 .ערך מירידת ההפסד מדידת לצורך העתידיים

 
 ערך מירידת הפסד ביטול

 
 מירידת בהפסד ההכרה לאחר שהתרחש לאירוע אובייקטיבי באופן לייחסו ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד
 נזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים פיננסים נכסים בגין ערך מירידת הפסד ביטול(. החייב ידי על פירעון)כגון  הערך
 . והפסד לרווח

 
 נכסים שאינם פיננסיים .2

 
 ערך ירידת בחינת עיתוי

 
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע 
האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה 

 של הנכס. 
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  - 3ביאור 
 

 )המשך( ירידת ערך .ז
 

 )המשך( נכסים שאינם פיננסיים .2
 

 השבה בר סכום מדידת
 

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות 
מימוש. בקביעת שווי השימוש, מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני 

סף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס. מסים, המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכ
למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים 
משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות )"יחידה מניבת 

  מזומנים"(. 
 

 ךער מירידת בהפסד הכרה
 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר 
 ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. 

 
 ערך מירידת הפסד ביטול

 
בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או שאינם קיימים עוד. הפסד מירידת ערך 

שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, מבוטל אם חל 
לאחר ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר 

 הפסד מירידת ערך.
 

 הטבות לעובדים .ח
 

 מענקיםתוכניות  .1
 

לים הבכירים בקבוצה, הטבה זו מחושבת על ידי קביעת הערך הנוכחי של מחיר הסליקה לגבי מענקים שניתנו למנה
)ביצוע( שנקבע בתכנית. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח ובמועד הסילוק על בסיס הנוסחאות שתוארו 

 לעיל. כל שינוי בהתחייבות מוכר כהוצאות תפעוליות ברווח או הפסד.
 

  להפקדה מוגדרת תוכניות .2
 

לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה  תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכניתמוגדרת.  פקדהלקבוצה תוכנית ה
משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים 
נוספים. מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן 

ד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר סיפקו העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקי
 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי. 12 -מ

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות  .ט
 

בהון  במקביל לגידול שכר כהוצאת נזקף לעובדים מניות מבוסס תשלום מענקי של ההענקה במועד ההוגן השווי
 מבוסס תשלום בגין מענקי כהוצאה שנזקף למענקים. הסכום מותנית בלתי זכאות מושגת בה התקופה פני על

 צפויים אשר המענקים מספר את לשקף מנת על שירות, מותאם תנאי שהינם הבשלה בתנאי מניות, המותנים
 להבשיל. 

 
 הפרשות .י

 
יתקבל אם הקבוצה תסלק את המחויבות. הקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה שהשיפוי 

 הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה.
 

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש 
סילוק המחויבות ( כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לmore likely than notבעבר, יותר סביר מאשר לא )

 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 הכנסות .יא
 

 2018בינואר  1החל מיום  המיושמתחשבונאית  מדיניות
 

מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי  הקבוצה
הכנסות סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח. 

ירת חשמל כנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכתקופה בה מתרחשת המכירה. המוכרות ב חשמלממכירת 
 .ולחברת החשמלפרטיים ללקוחות 

 
 חוזה זיהוי

 
 :הבאים התנאים כל מתקיימים כאשר רק לקוח עם בחוזה מטפלת הקבוצה

 
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה )בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות( והם  )א(

 מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
 

 יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו; קבוצהה )ב(
 

 יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו; קבוצהה )ג(
 

לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות  )ד(
 צאה מהחוזה(; וכןחזויים להשתנות כתו

 
 תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.  קבוצהשה צפוי )ה(
 

 התשלומים פריסת ואופן שהתקבלו המקדמות אחוז את, היתר בין, בוחנת הקבוצה)ה(  בסעיף העמידה לצורך
 .מספיקים בטחונות של וקיומם ומצבו הלקוח עם קודם ניסיון, בחוזה

 
 חוזים קיבוץ

 
)או  לקוח אותו עם סמוך במועד או מועד באותו הייתה בהם שההתקשרות יותר או חוזים שני תקבצמ הקבוצה

 : מתקיימים הבאים מהקריטריונים יותר או אחד כאשר יחיד כחוזה בהם ומטפלת( הלקוח של קשורים צדדים
 

 ;אחת מסחרית מטרה לה אשר כחבילה החוזים על ומתן משא נערך )א(
 

 התמורה שישולם בחוזה אחד תלוי במחיר או בביצוע של החוזה האחר; או  סכום )ב(
 

( מהחוזים אחד בכל שהובטחו אחדים שירותים או סחורות)או  בחוזים שהובטחו השירותים או הסחורות )ג(
 .יחידה ביצוע מחויבות מהווים

 
 ביצוע מחויבויות זיהוי

 
 ומזהה לקוח עם חוזה במסגרת שהובטחו השירותים או הסחורות את בחוזה ההתקשרות במועד מעריכה הקבוצה

 :הבאים מהשניים אחד ללקוח להעביר הבטחה כל ביצוע כמחויבות
 

 או; נפרדים שהם( שירותים או סחורות של חבילה או) שירות או סחורה )א(
 

 .ללקוח העברה דפוס אותו להם ויש זהים למעשה שהם נפרדים שירותים או סחורות של סדרה      )ב(
 

מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או  הקבוצה
השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה להעביר את 

ם הבטחה להעביר הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון הא
 או הסחורה שילוב של משמעותי שירות מסופק האם בוחנת הקבוצהסחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד, 

 .בחוזה התקשר הלקוח עבורו משולב לתוצר בחוזה שהובטחו אחרים שירותים או סחורות עם השירות
 

 חת בכל חוזה., זיהתה הקבוצה מחויבות ביצוע אחשמלבמסגרת חוזים עם לקוחות למכירת 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 )המשך( הכנסות .יא
 

 )המשך( 2018בינואר  1החל מיום  המיושמתחשבונאית  מדיניות
 

 העסקה מחיר קביעת
 

 שירותים או סחורות להעברת בתמורה זכאית להיות מצפה הקבוצה לו התמורה סכום הוא העסקה מחיר
 בחשבון מביאה הקבוצה העסקה מחיר קביעת בעת. שלישיים צדדים לטובת שנגבו סכומים מלבד, ללקוח שהובטחו

 ותמורה במזומן שלא תמורה, בחוזה משמעותי מימון רכיב של קיומו, משתנה תמורה: הבאים כל של ההשפעות את
 .ללקוח לשלם שיש

 
 משתנה תמורה

 
, מחיר על ויתורים, זיכויים, מהנחות כתוצאה להשתנות שעשויים וסכומים קבועים סכומים כולל העסקה מחיר

 .הצדדים ידי על הוסכמה טרם בגינם שהתמורה בחוזה שינויים וכן ומחלוקות תביעות, קנסות
 

 ביטול כי גבוהה ברמה צפוי כאשר רק, חלקו את או, המשתנה התמורה סכום את העסקה במחיר כוללת הקבוצה
 תתברר המשתנה לתמורה הקשורה הודאות אי כאשר יתרחש לא שהוכרו המצטברות ההכנסות סכום של משמעותי

 שנכלל המשתנה התמורה סכום אומדן את הצורך במידת הקבוצה מעדכנת, דיווח תקופת כל בסוף. מכן לאחר
 .העסקה בתמורת

 
 תמורה משתנה הנובעת ממכירות חשמל הינה בהיקף לא מהותי.

 
 ביצוע מחויבויות קיום

 
. עבור ללקוח שהובטחו סחורה על שליטה העברת ידי על ביצוע מחויבות מקיימת הקבוצה כאשר מוכרות הכנסות

 מכירות חשמל, הלקוח משיג שליטה על הסחורה בעת הייצור ולפיכך הקבוצה מכירה בהכנסה במועד זה. 
 

 חוזה עלויות
 

 להשגת עלויות. אלו עלויות תשיב הקבוצה כי צפוי כאשר כנכס מוכרות לקוח עם חוזה השגת של תוספתיות עלויות
 הלקוח את לחייב ניתן אם אלא, התהוותן בעת כהוצאה מוכרות הושג החוזה אם קשר ללא מתהוות שהיו חוזה
 .אלה עלויות בגין

 
 מתייחסות: הן כאשר כנכס מוכרות, אחר תקן של בתחולה אינן אשר לקוח עם חוזה לקיום שהתהוו עלויות

 שישמשו הקבוצה משאבי את משפרות או מייצרות הן; ספציפי באופן לזהות יכולה שהקבוצה לחוזה במישרין
. בכל מקרה אחר, עלויות כאמור מוכרות כהוצאה בעת יושבו שהעלויות צפוי וכן; בעתיד ביצוע מחויבות לקיום

 .התהוות
 

כנכס מופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס שיטתי שהינו עקבי עם ההעברה של הסחורות אליהם  שהוונו עלויות
 מתייחס הנכס.

 
 התמורה של הסכום יתרת על עולה כאמור שהוכר הנכס של בספרים הערך האם בוחנת הקבוצה דיווח תקופת בכל

 המתייחסות העלויות כויבני, הנכס מתייחס אליהם השירותים או לסחורות בתמורה לקבל מצפה שהישות
 ערך מירידת הפסד מוכר, הצורך ובמידת, כהוצאות הוכרו לא אשר אלה שירותים או סחורות להספקת במישרין

 .הפסד או ברווח
 

 בחוזה שינויים
 

חוזה הוא שינוי בתחולה או במחיר )או שניהם( של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה. שינוי חוזה יכול  שינוי
 גם להתקיים עשוי חוזה שינויעסקיות נהוגות.  מפרקטיקותלהיות מאושר בכתב, בהסכם בעל פה או להשתמע 

 אישרו שהצדדים או השינוי של( שניהם)או  המחיר או התחולה לגבי מחלוקת יש לחוזה לצדדים שבהם במקרים
 .במחיר המקביל השינוי את קבעו טרם אך החוזה של בתחולה השינוי את

, הקיים לחוזה בהתאם בהכנסות להכיר ממשיכה הקבוצה, הצדדים ידי על אושר טרם החוזה שינוי בהם במקרים
 .משפטית לאכיפה ניתן החוזה שינוי כאשר או מאושר החוזה ששינוי למועד עד, החוזה בשינוי התחשבות ללא

 החוזה שינוי לאחר השירותים או הסחורות ויתרת מאחר הקיים החוזה של כהתאמה חוזה בשינוי מטפלת הקבוצה
 השפעת. החוזה שינוי במועד חלקי באופן ימתתקימ אשר אחת ביצוע ממחויבות חלק מהווים ולכן נפרדים אינם

 להכנסות כתיאום מוכרת הביצוע מחויבות של מלא קיום לקראת ההתקדמות מידת ועל העסקה מחיר על השינוי
 .(catch-up basis) מצטבר עדכון בסיס על כלומר, החוזה שינוי במועד( קיטון או)גידול 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 )המשך( הכנסות .יא
 

 2018 בינואר 1 ליום שקדמו בתקופות שיושמה חשבונאית מדיניות
 

ההכנסה מוכרת, ככל שסביר כי ההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה והפדיון ניתן למדידה מהימנה. הכנסות 
כנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל תקופה בה מתרחשת המכירה. המוכרות ב חשמלממכירת 

 ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל.
 

 הון מניות  .יב
 

 מוצגות המס, השפעת בניכוי מניות להנפקת ישירות המתייחסות תוספתיות עלויותכהון.  מסווגות רגילות מניות
 הוני כמכשיר יסווג אשר מכשיר של צפויה להנפקה ישיר באופן המתייחסות תוספתיות עלויות .מההון כהפחתה

ההכרה  בעת מההון מנוכות העלויות הכספי. המצב על בדוח נדחות הוצאות סעיף במסגרת כנכס מוכרות
 צפויה עוד אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות או ההוניים, במכשירים לראשונה

 להתקיים.
 

 הכנסות והוצאות מימון .יג
 

, הוצאות ריבית בגין שטרי הון והפסדים ממכשירים תקבלוהשהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות 
 עלויות אשראי נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.פיננסיים נגזרים המוכרים ברווח והפסד. 

 
סכומים שהושקעו ורווחים ממכשירים פיננסיים  הלוואות שניתנו, הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין

 ברווח והפסד. המוכרים נגזרים
 

 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.
 

ילות השקעה. ריביות ששולמו בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפע
עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים, מוצגות יחד עם הריבית י מזומנים מפעילות מימון. במסגרת תזרימ מוצגות

 למה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.ששו
 

 הוצאות מסים על הכנסה .די
 

ישירות  פונזק יםמסים על הכנסה כוללים מסים נדחים. מסים על הכנסה נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס
 להון או לרווח כולל אחר.

 
 מסים נדחים

 
בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך 

לראשונה  הכרה כספי לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים:
בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי 

 ס.מ
 

ים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על המסים הנדחים נמדד
 החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי 

יה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יה
 ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.

 
 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים

 
הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 
והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה 

על בסיס נטו או שנכסי  חברה נישומה, או בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים
 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

 
 
 
 
 
 



 או.פי.סי. אנרגיה בע"מ
  2018 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 
 

26 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 
 בעלי מניותלשהונפקו שטרי הון  .טו

 
 במישור בעסקה מדובר כי העובדה בשלנמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.  לבעלי מניותשהונפקו שטרי הון 

 הון.להקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה  זוקפת, ההוני
 

 רווח למניה .טז
 

הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על 
המניות הרגילות  ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של

 שהיו במחזור במשך השנה.
 

הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת הממוצע 
 , ככל שישנם.של ניירות ערך מדלליםהמשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה 

 
 היוון עלויות אשראי יז.
 

רשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הוא מוכן במהלך התקופה הנד לנכס כשיר תהוונומאשראי ספציפי עלויות  
הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות  המיועד. לשימושו

  הריבית. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 

  רשנויות שטרם אומצותקנים חדשים ופ .יח
 
1. IFRS 16,17מחליף את תקן בינלאומי מספר  , חכירות( להלן, חכירות - "IAS 17" ואת הפרשנויות הקשורות )

. חלף זאת, לתקן. הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית
לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס 
ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו 

, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד 2019בינואר  1הקיימות כיום. התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 1, הכנסות מחוזים עם לקוחות. בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום IFRS 15שהחברה מיישמת גם את 

 .2019בינואר  1בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום  2019בינואר 
 

מתכוונת לבחור ליישם את הוראת המעבר לפיה תכיר במועד היישום לראשונה בהתחייבות בגין חכירה  הקבוצה
לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה 

שלומי חכירה ששולמו מראש ובמקביל תכיר בסכום הזהה להתחייבות בנכס זכות שימוש בחכירה, מותאם בגין ת
או שנצברו אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא צפויה 

, וכן ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על להיות השפעה על יתרת העודפים למועד היישום לראשונה
 .הדוחות הכספיים

 

התיקון מבהיר האם עסקה לרכישת פעילות מהווה עסקה לרכישת "עסק" או  -צירופי עסקים  , IFRS 3 -ל תיקון  .2
נכס. לצורך בחינה זו, התווספה האפשרות לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה ובאופן מהותי מלוא 

לזיהוי בודד,  השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו מיוחס לקבוצה של נכסים דומים הניתנים לזיהוי או לנכס ניתן
יהיה מדובר ברכישת נכס. בנוסף, הובהרו הדרישות המינימליות להגדרתו של עסק, כמו למשל הדרישה 
שהתהליכים הנרכשים יהיו משמעותיים כך שעל מנת שיהיה מדובר בעסק, תכלול הפעילות לכל הפחות אלמנט 

כולת של הפעילות לייצר תפוקות. תשומה אחד ותהליך משמעותי אחד, אשר ביחד תורמים באופן משמעותי לי
התפוקות הנדרש על מנת לעמוד בהגדרת עסק והתווספו דוגמאות להמחשת  טבנוסף, צומצמה ההתייחסות לאלמנ

התיקון ייושם עבור עסקאות לרכישת נכס או עסק אשר מועד הרכישה שלהן יחול בתקופות  .הבחינה האמורה
הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של שרות ליישום מוקדם. , עם אפ2020בינואר  1שנתיות המתחילות מיום 

 יישום התיקון על הדוחות הכספיים.
 

 הוגן שוויקביעת  - 4ביאור 
 

 והתחייבויות נכסים של ההוגן השווי את לקבוע הקבוצה נדרשת, הגילוי ודרישות החשבונאית המדיניות מכללי כחלק
 מידעלהלן.  המתוארות השיטות בסיס על גילוי או/ו מדידה לצרכי נקבעו ההוגן השווי ערכי. פיננסיים ושאינם פיננסיים

 .התחייבות או נכס לאותו המתייחסים בביאורים ניתן ההוגן השווי ערכי בקביעת ששימשו ההנחות לגבי נוסף
 

 נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות
 

 המהוונים(, וריבית קרן גין)ב העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך לפי נאמד, דיווח לצרכי המחושב, הוגן שווי
 .הדיווח למועד השוק ריבית שיעור לפי

 תזרימי של הנוכחי הערך בסיס על מחושב לבעלי מניות שהונפקו הון שטרי של מדידה לצרכי העסקה למועד ההוגן השווי
 העסקה. למועד השוק ריבית שיעור בסיס על המהוון הקרן למרכיב ביחס המזומנים
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 
  ריבית שיעור 
 בדצמבר 31ליום  משוקלל ממוצע 

 2017 2018 בדצמבר 31 ליום 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 2018 

 %   

 
 148,238 108,636  בנקאיים בתאגידיםעו"ש  יתרות

 359,943 221,314 0.2 בתאגידים בנקאיים פיקדונות
   

 329,950 508,181 
 

 מכשירים", 22בביאור  מוצגים פיננסיים נכסים של רגישות וניתוח חליפין ושער ריבית, אשראי לסיכוני הקבוצה חשיפת
 ".פיננסיים

 
 
 

 יםמוגבל ומזומנים פיקדונות - 6ביאור 
 

  ריבית שיעור  
   משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31 ליום  
  2018 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 שוטפים בנכסים מוצג  
 752 186,954 0.2 )*(  מוגבלים מזומניםפיקדונות לזמן קצר ו

    שוטפים םשאינ בנכסים מוצג
 264,564 181,739 0.2 (**)לזמן ארוך  מוגבליםומזומנים פיקדונות 

 
 .ז'.25 ביאור ראהמוגבלים, )*(   לפרטים נוספים על מזומנים  
 ..ג'14 ביאור ראה, מוגבלים מזומנים על נוספים לפרטים( **) 

 
 

לקוחות - 7ביאור   
  

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 23,421 2,759  פתוחים חשבונות
 129,330 129,514 לקבל הכנסות

   
 132,273 152,751 

 
 

 חובה ויתרות חייבים - 8ביאור 
 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 2,339 3,098  לספקים מקדמות
 7,637 6,429 מראש הוצאות
 3,500 7,656  לקבל החזרים
 24,775 20,002 ממשלתיים מוסדות

 5,099 2,721 מכשירים נגזרים
 4 530 צדדים קשורים

 955 807 אחרים
   

 41,243 44,309 
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 לזמן ארוך והוצאות נדחותהלוואות  - 9 ביאור
 
 הרכב .א

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 74,027 70,409 (1הוצאות נדחות )ב.

 2,799 13,944 (2נכס חוזה )ב.
 8,722 3,998 (3הוצאות מימון נדחות )ב.

 2,876 - אחרים
   

 88,351 88,424 
 
 נוספים פרטים .ב

 
 לזמן ארוך נדחותהוצאות  .1

 
 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 90,284 90,284 נדחותהוצאות 

 (16,257) (19,875) הפחתה נצברת
   

 70,409 74,027 
 
 

 לזמן ארוך מייצגות עלויות חיבור למערכת הולכת הגז ולרשת הולכת החשמל, כמפורט להלן: הנדחותההוצאות 
 
בחיבור לרשת הולכת  הבגין חלק ,"חש מיליון 47-בסך של כ מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבילחברת  רותם הששילמעלויות  .א

 PRMS -( וכן בגין צינור הולכת גז ממתקן ה"PRMS-"מתקן ה –להלן ) הארצית באמצעות מתקן הפחתת לחץ ומניההגז 
  (..ו'25)ראה גם ביאור רותם ח של וועד לשטח תחנת הכ

 
בגין תשתית קווי הולכת מיליון ש"ח, בהתאמה,  5-וכ "חש מיליון 38-בסך של כ ברת החשמללח וחדרה רותם עלויות ששילמו .ב

 .ברת החשמללרשת ההולכה של חותחנת הכוח שבהקמה של חדרה ח של רותם והחשמל המשמשים לחיבור תחנת הכ
 

. על כן, עלויות לצורך חיבור של צרכנים נוספים לאותן תשתיותיצוין כי תשתיות החיבור האמורות נועדו ואף משמשות בפועל 
תקופת  שנים המהווים 21 על פני ישר בקו מופחתותברותם, הוצאות נדחות לזמן ארוך  לזמן ארוך.נדחות אלו מטופלות כהוצאות 

כאמור נזקפת לסעיף ההפחתה . קווי הולכת החשמלשל שנים המהווים תקופת השימוש  30על פני ו PRMS-מתקן ההשימוש של 
 היות והנכס עדיין אינו זמין לשימוש. תלזמן ארוך אינן מופחתובחדרה הוצאות נדחות  .פחת והפחתות בדוח רווח והפסד

 
 
 נכס חוזה .2

 
"הסכם אספקה"(, לפיו תספק חדרה חשמל וקיטור באופן  -התקשרה חדרה בהסכם אספקה לטווח ארוך )להלן  2015בשנת 

שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה.  18לתקופה של  "נייר חדרה"( –בע"מ )להלן  בלעדי למפעלי נייר חדרה
ר מהעלות בפועל ששולמה עבור הקמת התשתיות שבאחריות ניי 50%על פי תנאי ההסכם, חדרה תשפה את נייר חדרה בגין 

מיליון דולר. לאחר מועד הדוח, בחודש  2-מ, על בסיס תקציב מוסכם מראש, אך לא יותר תשתיות"(ה"גשר  –)להלן  חדרה
הסכמים בין חדרה לנייר חדרה, תוקן הסכם האספקה במסגרתו, בין היתר, הוארכה  קבוצת, במסגרת תיקון ל2019ינואר 

כך שהשיפוי  מיליון דולר שתשלם חדרה לנייר חדרה 2שנה והוסרה מגבלת השיפוי בסך של  25תקופת ההסכם לתקופה של 
לפרטים נוספים לגבי תשתיות. השר גמיליון ש"ח בגין  14-, שילמה חדרה סך של כ2018בדצמבר  31ליום . אינו מוגבל בסכום

  .3.א'.25ביאור  הרא ,זההסכם אספקה 
 

 
 
 נדחותמימון הוצאות  .3
 

"(. במסגרת המימון של חדרה"הסכם  להלן )להלן 2.ג'.14 ביאורבכמתואר המימון , התקשרה חדרה בהסכם 2016במהלך שנת 
פיננסית ועמלה תקופתית בגין מסגרת אשראי שטרם , משלמת חדרה עמלות שונות כגון עמלת סגירה המימון של חדרההסכם 

ויטופלו בשיטת הריבית המימון של חדרה "העמלות"(. העמלות יופחתו לפי אחוז המשיכות מהסכם  - נוצלה )להלן
 האפקטיבית כחלק מיתרת הלוואות ממוסדות פיננסיים בחדרה.
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  קבוע רכוש - 10ביאור 
 

  הרכב א. 
     מתקן     מתקנים,  ,קרקע 
  ח"ע מקדמות  נכסים בחכירה סולר שיפורים וציוד ריהוט  מכונות כבישים 
 * כ"סה קבוע רכוש אחר בהקמה  מימונית חילוף וחלקי במושכר משרדי מחשוב וציוד ומבנים 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
             עלות
 2,238,881 10,554 2,829 238,593 *1,800 107,488 2,502 1,236 1,385 1,732,045 140,449 2017 בינואר 1 ליום יתרה

 403,423 7,784 284 323,693 *10,132 47,316 731 28 143 13,312 - תוספות
 70,802 - - - - 55,734 - - 44 15,024 - גריעות

            
 2,571,502 18,338 3,113 562,286 *11,932 99,070 3,233 1,264 1,484 1,730,333 140,449 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 342,526 - 149 198,597 14,793 32,062 6,249 291 1,083 80,519 8,783 תוספות
 15,825 322 - 15,503 - - - - - -  לאיחוד כניסה
 93,643 17,725 - - - 9,790 675 305 947 64,201 - גריעות

            
 2,836,210 935 3,262 776,386 26,725 121,342 8,807 1,250 1,620 1,746,651 149,232 2018 רבדצמב 31 ליום יתרה

            
            נצבר פחת

 281,663 - 731 - - - 866 387 1,134 262,561 15,984 2017 בינואר 1 ליום יתרה
 108,571 - 369 - - - 94 92 158 103,282 4,576 לשנה פחת

 15,069 - - - - - - - 44 15,025 - גריעות
            

 375,165 - 1,100 - - - 960 479 1,248 350,818 20,560 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
 104,212 - 398 - 991 - 583 267 265 97,132 4,576 לשנה פחת

 66,127 - - - - - 675 305 947 64,200 - גריעות
            

 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

25,136 383,750 566 441 868 - 991 - 1,498 - 413,250 

 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
2018 

124,096 1,362,901 1,054 809 7,939 121,342 25,734 776,386 1,764 935 2,422,960 

            
 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
2017 

119,889 1,379,515 236 785 2,273 99,070 11,932 562,286 2,013 18,338 2,196,337 

            
 בינואר 1 ליום מופחתת יתרה
2017 

124,465 1,469,484 251 849 1,636 107,488 1,800 238,593 2,098 10,554 1,957,218 

 .סווג מחדש *
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 )המשך(   קבוע רכוש - 10ביאור 

 
 עלויות אשראי שהוונו ב.
 

 לפיא 11,072 –כ  – 2017) "חש לפיא 29,278 - כ הסתכמו לסך של 2018במהלך שנת  בהקמהלנכסים  הוונושאשראי  עלויות
  ."ח(ש
 
 באשראירכוש קבוע  רכישת .ג

 
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 33,555-אלפי ש"ח ו 84,631, נרכש רכוש קבוע שלא במזומן בסך של 2017-ו 2018במהלך השנים 

 
 

 נכסים בלתי מוחשיים - 11ביאור 
 

 הרכב
      
 

   
אופציות 

  לזכויות
 סה"כ במקרקעין רישיון ותתוכנ מוניטין 

 אלפי ש"ח ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
       עלות
 4,783 - 1,770 2,559 454 2017 בינואר 1 ליום יתרה

 214 - - 214 - תוספות
 1,888 750 - - 1,138 כניסה לאיחוד

      
 6,885 750 1,770 2,773 1,592 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 582 - - 582 - תוספות
      

 7,467 750 1,770 3,355 1,592 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
      

      ערךמירידת הפחתות והפסדים 
 852 - 75 777 - 2017 בינואר 1 ליום יתרה

 344 - 54 290 - פחת לשנה
      

 1,196 - 129 1,067 - 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
 439 - 54 385 - פחת לשנה

 938 600 - - 338 הפסד מירידת ערך
      

 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

338 1,452 183 600 2,573 

 4,894 150 1,587 1,903 1,254 2018 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
      

 5,689 750 1,641 1,706 1,592 2017 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
      

 3,931 - 1,695 1,782 454 2017בינואר  1 ליום מופחתת יתרה
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 שירותים ונותני ספקים - 12ביאור 
 בדצמבר 31 ליום 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 73,576 84,668 לשלם הוצאות

 129,129 92,600 חובות פתוחים
   
 177,268 202,705 

 
 

 גזריםנפיננסיים לרבות מכשירים  ת,זכו ויתרות כאיםז - 13ביאור 
 בדצמבר 31 ליום   

   2018 2017 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 9,301 10,756  שכר בשל ומוסדות עובדים
 2,927 2,323 ובעלי עניין קשורים צדדים

 1,774 - מכשירים נגזרים
 6,450 9,031 לשלם הוצאות

 10,362 1,038 לשלם ריבית
 4,229 874 ממשלתיים מוסדות
 300 27 אחרים

   
 24,049 35,343 

 
 

 מוסדות פיננסיים וערבויותו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14ביאור 
 

 ההרכב .א
 

   ריבית שיעור  
  משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   
  2018 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 
    

 1,827,753 1,903,705 4.72  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים 
 (83,014) (75,584)  בניכוי חלויות שוטפות

   
 1,828,121 1,744,739 
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 מוסדות פיננסיים וערבויות )המשך(ו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14יאור ב
 

 פירעוןה תתקופ .ב
 

 :כדלקמן, הדוח מועד לאחר הבאות בשנים לפירעון עומדות מוסדות פיננסיייםו בנקאיים מתאגידים ההלוואות
 

 בדצמבר 31ליום    

   2018 2017 

 ש"ח  אלפי ח"ש אלפי   

 
 83,013 75,584 ראשונה שנה
 85,512 124,510 שניה שנה
 115,505 127,916 שלישית שנה
 120,758 125,936 רביעית שנה
 119,365 143,114 חמישית שנה
 1,303,600 1,306,645 ואילך שישית שנה

   
 1,903,705 1,827,753 

 
 וערבויות פרטים נוספים .ג
 
 :רותם .1

  
 :ברותם האשראי מסגרת הסכם 

 
מסגרת  הסכם"(. האשראי מסגרת הסכם" -פרויקטים )להלן  מימון בשיטת מומן רותם של הכוח תחנת פרויקט 

נכון למועד  "(.לאומי בנק" -)להלן  מ"בע לישראל לאומי בנק בראשות מלווים של קונסורציום עם נחתם האשראי
, מ"בע לביטוח חברה כלל: הבאות מהקבוצות מוסדיים וגופים לאומי בנק את כולל מלוויםה קונסורציום הדוח,

 לביטוח חברה והראל ופנסיה גמל קרנות פסגות, מ"בע לביטוח חברה הפניקס, הוותיקות הפנסיה קרנות עמיתים
 קיימות ועתידיות וזכויות נכסים על שעבוד הוטל האשראי מסגרת להסכם בהתאם (."המלווים" -)להלן  מ"בע
 בנק של לנאמנות החברה, לשעבר "הרמטיק"( -)להלן  ( בע"מ1939הרמטיק שירותי נאמנות ) לטובת רותם של

 .רותם של הבנק חשבונות מרבית על וכן לישראל בע"מ לאומי
 

 צמודותינן הש) ההלוואות. האשראי מסגרת להסכם בהתאם הלוואות רותםמשכה , 2013 עד 2011 השנים במהלך
 . 2013 שנת של הרביעי מהרבעון החל זאת, 2031 לשנת עד רבעוני בסיס על נפרעות( למדד

 
 . דיבידנד לחלוקת ביחס מסוימות מגבלות קובע האשראי מסגרת הסכם

 
 סכום ."(לשירות חוב הקרן" -)להלן  חוב שירותל קרן לתחזק מחויבת רותם, האשראי מסגרת להסכם בהתאם

, 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכון. העוקבים הרבעוניים החוב תשלומי שני של לסכומם שווה לשירות חוב הקרן
 .בהתאמה ש"ח, אלפי 71,759-כעל סך ו ח"ש אלפי 51,422-כשל סך  על עמד לשירות חוב הקרן סכום

 
 החוזר ההון לצרכי והועמדש"ח ש ןמיליו 21 של בסך לאומי מבנק אשראי מסגרות תועומד רותם של לרשותה
כאמור לצורך ת ומסגרהמ "חש מיליון 7-כ רותםניצלה  ,2018בדצמבר  31ם ולינכון   .בנקאיות ערבויות והעמדת

 .ערבויות בנקאיות ובטוחות לחדר עסקאות
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 )המשך( וערבויות מוסדות פיננסייםו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14ביאור 

 
 )המשך( וערבויות פרטים נוספים .ג

  
 :)המשך( רותם .1
 

 :הסכם מסגרת האשראי ברותם )המשך( 
 

 "(ורידיס" –)להלן ברותם ועם בעלי זכויות המיעוט  פיתוח אסיההחברה יחד עם , האשראי מסגרת להסכם בהתאם
, 2017בחודש דצמבר . בהתאמה ש"ח, ןמיליו 23-ו ח"ש ןמיליו 92 של בסך רותם לטובת תאגידיות ערבויות העמידו

מהערבות התאגידית וזאת בתמורה לצבירת קרן  אסיה פיתוחנחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה 
ת יוערבוה ,2018בדצמבר  31יום שנכון ל, כך בעלים"(ה"קרן ערבות  –מיליון ש"ח )להלן  57.5בסך של  נוספת ברותם

קרן ערבות  .היחסי בהחזקות( ןש"ח )בהתאם לחלק מיליון 72.5-ל מסתכמותת של החברה ושל ורידיס ותאגידיה
מיליון  115בעלים כפופה למנגנון התאמה לפיו ביחסי כיסוי מסויימים היא יכולה לעלות עד לסכום מקסימלי של ה

, ליון ש"ח עם חתימה על תיקון הסכם מסגרת האשראימי 20 –באופן הבא נצברת בעלים הש"ח. קרן ערבות 
, 2019בחודש דצמבר בעלים, החודשים בהפקדות חצי שנתיות. לאחר סיום צבירת קרן ערבות  24על פני והיתרה 

ום קרן סכ ,2018בדצמבר  31. ליום מיליון ש"ח 57.5בסך של  ות התאגידיתהחברה וורידיס מהערבתשוחררנה 
  ש"ח. מיליון 39בעלים עמד על הערבות 

 
 נכון למועד הדוח, עומדות רותם והחברה בכל אמות המידה בהתאם להסכם מסגרות האשראי.

 
 ערבויות:

 
לטובת הממונה הארצי למדד(  ה)צמודאלפי ש"ח  1,637ך רותם ערבות בנקאית בס העמידה ,2017פברואר בחודש 

ת פטור מבלו על רכישת לקבליחידת דלק וזאת בהתאם לחוק הבלו המחייב הפקדת ערבות לשלוש שנים כתנאי 
י. כמו כן העמידה רותם ערבות בנקאית לטובת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה הסולר המשמש כמלאי גיבו

 וזאת מכוח רישיון ייצור החשמל של רותם.מיליון דולר  1"משרד האנרגיה"( בסך של  –והמים )להלן 
 

 :דירוג
 

את הדירוג  "(מידרוג" –ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ )להלן , עידכנה 2019בחודש פברואר לאחר מועד הדוח,  
מאופק  Aa2עם אופק יציב ועדכנה את דירוג החוב הבכיר של רותם ברמה של  Aa2לטווח ארוך של רותם לרמה של 

 חיובי לאופק יציב.
 

 :חדרה  .2
 

 :חדרה של המימון הסכם 
 

עם בנק  "הסכם המימון של חדרה"( –מימון החוב הבכיר )להלן התקשרה חדרה בהסכם  ,2016יולי בחודש 
 למימון הקמת "הראל"( -הראל חברה לביטוח בע"מ )להלן ו ,דיסקונט"(בנק " -דיסקונט לישראל בע"מ )להלן 

 1,006 סכום של עד צמודות למדד,, ברובן מימון מסגרות דרהלח העמידהתחייבו המלווים ל לפיו חדרה תחנת הכוח
( מסגרת אשראי לזמן ארוך )לרבות מסגרת לשינויים בבנייה 1) במספר מסגרות )חלקן חליפיות( ש"ח מיליון

( 5) -ו( מסגרת ערבויות; 4מע"מ; )ומסגרת חוב ( חשבון עתודות שירות 3( מסגרת הון חוזר; )2ולעלויות קשורות(; )
, אישרה רשות החשמל כי חדרה עמדה באבן דרך לסגירה פיננסית כפי שנקבע 2017בחודש מרס . מסגרת גידור

לכלל חברה לביטוח בע"מ, כלל דיסקונט המחה בנק , 2017בחודש דצמבר ברישיון המותנה להקמת תחנת כוח. 
מסגרת אשראי לזמן ארוך חלקו במ 43.35%לשכירים ועצמאים בע"מ פנסיה וגמל בע"מ ועתודות קרן פנסיה 

  .)לרבות מסגרת לשינויים בבנייה ולעלויות קשורות(
 

צוברות ההלוואות  .צמודות למדד וחלקן אינן צמודות למדד הסכם המימון של חדרהחלק מההלוואות במסגרת 
 םסכבהתאם ללוחות הסילוקין המפורטים בה רבעונייםבתשלומים ותיפרענה  בהסכםריבית בשיעורים המפורטים 

חצי כבהתאם להוראות ההסכם )אשר יחלו  הפירעונות תחילתשנים ממועד  18 על פני תקופה שלהמימון של חדרה 
  .(ח חדרהוההפעלה המסחרית של תחנת הכ לאחר שנה

 
בטוחות מטעם המלווים, על ה נאמןכדיסקונט בנק שעבודים לטובת הועמדו , המימון של חדרהבקשר עם הסכם 

כולל  המימון של חדרה הסכם .חברההחדרה וועל הזכויות של של חדרה חלק מהנכסים הקיימים והעתידים 
חודשים לכל הפחות  12לאחר אשר יחולו  המניות מבעלימגבלות מסויימות בגין חלוקות ופירעון של הלוואות 

כמו כן, התחייבה חדרה, בסוף תקופת  .פירעונות חוב 3ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ולאחר 
  .העוקבים הרבעוניים החוב תשלומי שני של לסכומם שווהבגובה החוב  שירותל קרן לתחזקההקמה, 

 
במהלך שנת . בהסכם המימון של חדרה המסגרותמיליון ש"ח מסכום  616 של כולל סך משכה חדרהלמועד הדוח, 

הריבית על הסכומים שנמשכו עד למועד הדוח  ישיעורמיליון ש"ח.  122לסך כולל של  משיכות חדרה הסכתמו 2018
  הלוואות שאינן צמודות מדד. על 5.4%-כל 4.7%-ובין כעל הלוואות צמודות מדד  3.9%-כל 3.1%-כבין  יםנע
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 )המשך( מוסדות פיננסיים וערבויותו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14ביאור 
 
 נוספים וערבויות )המשך(פרטים  .ג

  
 :חדרה )המשך( .2
 

 :)המשך( הסכם המימון של חדרה 
 

ת ההון העצמי הזרים אל אסיה פיתוח התחייבהעל פיו  פיתוח אסיה םבהסכם עהתקשרה חדרה  ,2016יולי  בחודש
, וכן כל הון נוסף שיידרש על פיו כתוצאה משינויים בחוק החשמל המימון של חדרההנדרש במסגרת הסכם 

אסיה  על ידי דרהחהוזרם ל(, עד לסכום מסוים. ההון העצמי הדרוש הנ"ל המימון של חדרה)כהגדרתו בהסכם 
 .2016בשנת   פיתוח

 
 עמלות, הסכמי גידור לתשלום החברהת של יוכולל גם התחייבו (2017)כפי שתוקן בחודש מאי  הון הזרמתההסכם ל

לאירועים בקשר עם תקופת ההקמה של הפרויקט, עד  הערבות הקשור -להעמדת מספר ערבויות התחייבויות וכן 
 במקריםתרחישי חדלות פירעון  בגיןערבות  ;מיליון ש"ח, אשר ניתן להפחתה בנסיבות מסוימות 100לסכום של 

כמו  והעמדת ערבויות בנקאיות נוספות במקרים מסוימים. ;"חשמיליון  8גבייה מלקוחות עד לסכום של  כשלשל 
, 20%אמות המידה כוללות יחס הון למאזן )סולו( של לפחות כן, מחוייבת החברה לעמוד באמות מידה מסויימות. 

מיליון ש"ח לאחר תקופת  200הבדק והון עצמי מינימלי של  מיליון ש"ח עד לתום תקופת 250הון עצמי מינימלי של 
 ושווי מזומנים יתרת מזומנים ,('ד.25 בביאור)אחריות לפי הסכם ההקמה של חדרה כמתואר  אחריות הבדק

מיליון  50מיליון ש"ח עד מועד ההפעלה המסחרית של חדרה ויתרה מינימלית של  100מינימלית של החברה בסך 
בתנאים מסויימים סכום המזומנים כאמור  ש"ח עד לתום תקופת אחריות הבדק, אשר יפחתו בתנאים מסוימים.

 ןמיליו 15יד קרן רזרבה בסך של מנים. כמו כן, התחייבה חדרה, בסוף תקופת ההקמה, להעממישועבד לטובת המ
  ש"ח.

 
 נכון למועד הדוח, עומדות חדרה והחברה בכל אמות המידה בהתאם להסכם המימון.

 
 :ערבויות 

 
 העמידה חדרה לגורמים שונים:אותן  מהותיות להלן רשימת ערבויות בנקאיות 

 
תחת הסכם הגז  של חדרהתחייבות התמר בקשר עם ה שותפידולר לטובת  מיליון 7-כ שלבסך  ערבויות .א

 .ז'(.25)לפרטים נוספים ראה ביאור 
מיליון ש"ח לא צמוד בקשר לרישיון המספק של חדרה ובסך של  2-לטובת רשות החשמל בסך של כ ערבויות .ב

 אלפי ש"ח בקשר לרישיון מותנה של חדרה. 1,221אלפי ש"ח בקשר לרישיון הייצור של חדרה, ובסך  475
של חדרה. לאחר  האספקהרישיון בגין )צמוד למדד(  "חש אלפי 1,768 בסךלטובת חברת החשמל  ערבות .ג

 ש"ח )צמוד למדד(.  אלפי 2,224 של, סכום הערבות עודכן לסך 2019 פברוארמועד הדוח, בחודש 
 .ו'(. 25 אלפי ש"ח )צמוד למדד( מכוח ההסכם להולכת גז )לפרטים נוספים ראה ביאור 295ערבות בסך של  .ד

 
   

 :דירוג
 

ועידכנה את האופק לאופק חיובי  A3, מידרוג אישררה את דירוג החוב הבכיר של חדרה ברמה 2018בחודש דצמבר 
 עם אופק יציב לתקופת התפעול בלבד.  A2לתקופת ההקמה והתפעול ורמה 
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 )המשך( מוסדות פיננסיים וערבויותו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14ביאור 

 
 פרטים נוספים וערבויות )המשך( .ג

   
 :החברה  .3
 

 :הלוואת ביניים בחברה 
 

 לצורך פנסיה קרנות מבטחים ומנורה קרנות הפנסיה הותיקות עמיתים עם מימון הסכם נחתם ,2014 ביוני 22 ביום 
 :עיקריות אשראי מסגרות שתי הכולל"( הלוואת ביניים" -)להלן  ביניים הלוואת של גיוסה

 4.85%  של ריבית בשיעור(, ברותם החסימה תקופת לתום עדש"ח ) ןמיליו 150 בסך גישור הלוואת -א'  מנה 
 .שנצברה הריבית ש"ח, כולל ןומילי 162-של כ סךב את מנה א' החברה פרעה 2016 ינואר בחודש .)למדד צמוד)

 מנה ב',  מסגרת(. למדד צמוד) 7.75% של ריבית בשיעורש"ח,  ןמיליו 200 בסך ארוך לזמן הלוואה - ב' מנה
. 2028 לשנת ועד 2016 אפריל מחודש החל שנתי-חצי בסיס על לפירעון עמדה, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת
 כולל, ש"ח ןמיליו 38-כ של סךבמנה ב' חלק מ החברה פרעה 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנה במהלך
 209-מנה ב' בסך של כהיתרה בגין , פרעה החברה את 2017בחודש מאי  .ורשנצבוהפרשי הצמדה  הריבית

פירעון מוקדם בסך מה החברה עמלת פירעון זה שיל. בגין ושנצברוהפרשי הצמדה  מיליון ש"ח, כולל ריבית
 מיליון ש"ח, אשר נזקפה לדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות מימון. 23-של כ

 
 

  
 אגרות חוב  - 15ביאור 

 
 ההרכב .א

   ריבית שיעור  
  משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   
  2018 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 
    

 315,918 293,875 4.45 אגרות חוב סחירות 
 (21,964) (10,992)  בניכוי חלויות שוטפות

   
 282,883 293,954 

 
 הפירעון תקופת .ב

 
 :הדוח, כדלקמן מועד לאחר הבאות בשנים לפירעון עומדות אגרות החוב

 בדצמבר 31ליום    

   2018 2017 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 21,964 10,992 ראשונה שנה
 10,992 30,555 שניה שנה
 30,555 34,382 שלישית שנה
 34,382 18,817 רביעית שנה
 18,817 32,354 חמישית שנה
 199,208 166,775 ואילך שישית שנה

   
 293,875 315,918 
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 אגרות חוב )המשך( - 15ביאור 

 
 פרטים נוספים .ג

 
, הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א'( בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים, אשר נרשמו למסחר 2017 ימא בחודש

, 4.95%, הן נושאות ריבית שנתית בשיעור של מיליון ש"ח 320ב"רצף מוסדי". ערכן הנקוב של אגרות החוב הינו 
של כל שנה קלנדרית(  בדצמבר 30-ו ביוני 30מדי חצי שנה )בימים   2018ביוני   30ונפרעות, קרן וריבית, החל מיום 

במקרה של רישומן של אגרות  0.5%-ריבית אגרות החוב תפחת בעל פי התנאים שנקבעו, . 2030בדצמבר  30עד ליום 
אס אנד ידי  על -Aעל ידי מידרוג ובדירוג  A3בדירוג  דורגואגרות החוב  ברשימה הראשית בבורסה.החוב למסחר 

רשמה החברה את אגרות החוב למסחר  2017אוגוסט  חודשב ."מעלות"( –פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ )להלן 
אגרות חוב במסגרת הנפקה ורישום מניותיה למסחר, ובהתאם לכך החל ממועד זה הופחתה הריבית  בבורסה,

 לשנה.  4.45%ועומדת על  0.5%-ב )סדרה א'(
 

, החברה יצרה לטובת הנאמן עבור מחזיק אגרות החוב שעבוד צף מדרגה 2017מאי על פי שטר הנאמנות מחודש 
השעבוד הצף לא יגביל את החברה ביצירת שעבודים על נכסים  .ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כלל נכסיה

 ספציפיים מנכסיה ובביצוע דיספוזיציות אחרות בנכסיה. 
 

שטר הנאמנות כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, ובכלל זה אירועי הפרה, חדלות 
שינויי מבנה מסוימים, הרעה מהותית במצב החברה, פירעון, הליכי פירוק, כינוס, הקפאת הליכים והסדרי נושים, 

 Ltd.  Kenonבקרות אירועי אובדן שליטה מסוימים על ידי( 1)וכו'. כמו כן, נקבעה זכות העמדה לפירעון מיידי: 
Holding ;(2 )של חובות אחרים של החברה )או ערבויות שהעמידה( או של  במקרה של העמדה לפירעון מיידי

פעילותה של החברה באופן  בתחוםבוצע שינוי  אם( 3)חדרה או רותם בהיקפים מינימליים מסוימים שנקבעו; 
בישראל, לרבות תחום ייצור החשמל בתחנות כוח וממקורות אנרגיה  האנרגיה  שעיקר פעילות החברה אינו בתחום

במקרה של הפסקת דירוג על פני פרק זמן מסוים, ובירידת דירוג אגרת החוב מתחת לדרגה של ( 4)מתחדשים; 
Baa3  או(BBB- ;)( במקרה 5וכן ) של השעיית מסחר לפרק זמן מסוים ככל שאגרות החוב תירשמנה למסחר

 ברשימה הראשית של הבורסה. הכל, בתנאים שפורטו בשטר הנאמנות.
 

קרן לשירות חוב בהיקף של ( כולל התחייבות החברה להעמיד 2018וקן בחודש יוני בנוסף, שטר הנאמנות )כפי שת
ומגבלות החלות על חלוקה כך ש"יחס כיסוי חוב לעמוד באמות מידה פיננסיות וחודשי תשלומי קרן וריבית  18

א יפחת ולצורך חלוקה כפי שהוגדרה בשטר נאמנות "יחס כיסוי החוב ההיסטורי" ל 1.2-ההיסטורי" לא יפחת מ
 . 12.5%-ויחס הון עצמי למאזן בשיעור שלא יפחת מ אלפי ש"ח 80,000עצמי מינימלי של , הון 1.4-מ

 
מסתכם נכון למועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות ובכלל זה: 

 מוגבלים לזמן ארוך ומזומנים קדונותיבסעיף פבדוח על המצב הכספי אשר מוצג בגין קרן לשירות חוב  הפיקדון
"ח ש ימיליונ 678-סך של  כל המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם העצמי ההון, "חש ליוןימ 46-לסך של כ

 .70% הינו למאזן העצמי ההון ויחס
 

עוד כוללים תנאי אגרות החוב אפשרות של העלאת ריבית במקרים מסוימים של ירידת דירוג, במקרים מסוימים 
החוב מבלי שזו מולאה תוך פרק  הפרת אמות מידה פיננסיות, ובמקרים מסוימים של שימוש בקרן לשירותשל 

 ובהם, מסוימים בתנאים הוגבלה החוב אגרות סדרת את להרחיב החברה של יכולתה הזמן שנקבע בשטר הנאמנות.
 חוב אגרות החברה תגייס אם, כן כמו. הפרה והעדר הסדרה הרחבת ערב שהיה כפי החוב אגרות דירוג על שמירה
 עדיפות אלה חוב אגרות תהיינה לא(, שווה בדרגה צף בשעבוד מובטחות שהינן)או  מובטחות שאינן כלשהן נוספות
 .'(א)סדרה  החוב אגרות פני על בפירוק

 
שימשה  ש"ח, מיליון 4-כ לבסך ש ש"ח נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, מיליון 316-כ תמורת אגרות החוב בסך של

 23-עמלת פירעון מוקדם בסך של כתשלום ו ש"חמיליון  192.5-כ בסך של הלוואת הבינייםלצורך פירעון יתרת 
 .3.ג'.14 אוריבב כמתואר ש"ח, מיליון

 
עבור אגרות החוב )סדרה  -Aעם תחזית יציבה עבור החברה ודירוג  -A, אושררו דירוג מנפיק של 2018בחודש יולי  

עם אופק יציב עבור אגרות החוב  A3, אושרר דירוג 2018א'( של החברה על ידי מעלות. כמו כן, בחודש אוגוסט 
 .)סדרה א'( על ידי מדרוג
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  לצד קשורשטרי הון שהונפקו  - 16ביאור 

 
"( בסך כולל של AGS"שטרי הון  –)להלן  ולורידיס שטרי הון שקליים אסיה פיתוחל AGS, הנפיקה 2014בשנת  .א

חברה כנגד אלפי ש"ח ל 7,748אסיה פיתוח בסך כולל של ל AGSהוסבו שטרי הון  2017אלפי ש"ח. בשנת  9,683
אינם צמודים, אינם  AGS. שטרי הון 2017בסכום זהה אשר סולק במהלך שנת  אסיה פיתוחלחוב של החברה 

. שטרי ההון 2024( יהיה לא לפני חודש אוקטובר 2018ודכן בחודש יוני נושאים ריבית ומועד פרעונם )כפי שע
AGS  הוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב

ומופחתים לפי שיטת הריבית האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח.  5.6%באמצעות שיעור היוון של 
 לורידיס AGSאותם הנפיקה  AGSהינה בגין שטרי הון  AGSיתרת שטרי הון , 2017-ו 2018בר בדצמ 31לימים 

 .התאמה, באלפי ש"ח 1,803-אלפי ש"ח ו 1,166עומדת על סך של ו
 

 –)להלן  אלפי ש"ח 319,107בסך של  שקליים הון שטרי אסיה פיתוחל החברה הנפיקה ,2014 עד 2010 בשנים  .ב
 לא יהיה פרעונםומועד  ריבית נושאים שטרי הון לאסיה פיתוח אינם צמודים, אינם. "שטרי הון לאסיה פיתוח"(

הוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי בסכום המייצג את לאסיה פיתוח  שטרי הון .הנפקתם ממועד שנים 5 לפני
לפי שיטת הריבית האפקטיבית  הופחתוו 6.1%של שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב באמצעות שיעור היוון 

. חלק מהסכום 2017עד  2015נפרעו במהלך שנים לאסיה פיתוח שטרי הון  מועד הפירעון. עדוממועד ההנפקה 
  .4.ג'.23בביאור  כמתואר, פיתוחאסיה לנפרע בדרך של קיזוז מהלוואה 

 
 

  הטבות לעובדים - 17 ביאור 
 

 מוגדרת להפקדה תכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תכניות .א
 

 כל ובגין גמל קופות של החיסכון מרכיב לתשלום הקבוצה של התחייבותה בגין מוגדרת להפקדה תכנית קבוצהל
 .1963-"גהתשכ, פרישה פיצויי חוק של 14 לסעיף הכפופים עובדיה

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ש"ח אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 2,362 2,444 3,027 הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת  

 
   תכנית תגמול הוני         .ב
 

 להחלטת בהתאם ויוענקו יכול פיה על, לעובדים אופציות תכנית החברה דירקטוריון אישר, 2017 יולי בחודש 
 ללאדירקטוריון החברה ויועצי החברה,  חברי)לא כולל המנכ"ל(,  החברה לעובדישל החברה,  המוסמכים אורגניה
 למימוש ניתנת אופציה כל אשר(, אופציות 1,500,000בהיקף שטרם נקבע )ובסך הכל לא מעל  אופציות, תמורה
 תהיינה האופציות מימוש בעקבות שתוקצינה הרגילות המניות. החברה של.נ. ע ח"ש 0.01 בת אחת רגילה למניה
 . הקצאתן עם מיד, החברה של הרגילות למניות זכויותיהן בכל זהות

 
במסלול  הוקצוהאופציות . רהאופציות למנכ"ל החב 1,000,000של  ה, החליט דירקטוריון החברה על הקצאנוסףב

 תנאי. , בארבע מנות שוות1961לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ התשכ"א  102הוני )עם נאמן( בהתאם לסעיף 
 :כדלקמן הינםלמנכ"ל  האופציות של הפקיעה ומועדי ההבשלה

  
 

 פקיעה מועד הבשלה תנאי מנה מספר
 ההבשלה ממועד חודשים 36 בתום ההענקה ממועד חודשים 12 בתום ראשונה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 24 בתום שניה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 36 בתום שלישית מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 48 בתום רביעית מנה

 
 בגין לרבות) מסוימות להתאמות כפוף המימוש מחיר(. צמוד לא"ח )ש 12.5 הינוכל אופציה   של של המימוש מחיר

 '(.וכו זכויות הנפקת, דיבידנדים חלוקת
 

"ח ש 2.5 -ב ושולס בלק במודל שימוש תוך ההענקה ביום מוערך שהוענקה אופציה כל של הממוצע ההוגן השווי
  חברות של היסטורית תנודתיות על בהתבסס) 20.7%-21.5%לכל אופציה. החישוב מבוסס על סטיית תקן של 

 שיעור(, למימוש עד האופציה של הצפוי החיים לאורך מקבילות לתקופות החברה של הפעילות בתחום מקבילות
 . שנים 6עד  4 של צפוי חיים ואורך 1.4%עד  0.7% של סיכון חסרת ריבית
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 )המשך( לעובדיםהטבות  - 17 ביאור

 
 )המשך(  תכנית תגמול הוני         .ב

 
 סעיף הוראות חלות שהוענקו האופציות על לפיהםאישורים ממס הכנסה  החברה קיבלה, 2017אוקטובר  בחודש

 זכאית אינה החברה, זה למסלול בהתאם. הון רווח במסלול נאמן באמצעות הינה ההענקה. הכנסה מס לפקודת 102
 בחשבונות שכר כהטבת הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובד הנזקפים סכומים מס לצורכי כהוצאה לתבוע

 במועד שנקבע, קיים אם, פירותי הטבה מרכיב למעט, התכנית במסגרת קיבל שהעובד האופציות בגין, החברה
 .ההענקה /ההקצאה

 
( הוספת אפשרות להקצאת 1: )באופן הכולל שלושה תיקונים, עודכנה תוכנית האופציות לעובדים 2018בחודש מאי 

 RSU -האופציות ו/או יחידות הלכמות  797,168וספה של ( ה2) "(;RSU-יחידות ה" – להלןיחידות מניות חסומות )
  .תיקון מנגנון ההתאמה במקרה של שינוי שליטה (3)-ח התכנית; וושניתנות להקצאה מכ

 
ש"ח  0.01מניה רגילה של החברה בת וללא תמורה, תקנה זכות לקבל מהחברה בדרך של הקצאה  RSUכל יחידת 

לא תקנינה למחזיק בהן זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות, טרם מימושן למניות  RSU-יחידות הערך נקוב. 
אך למעט הזכות לקבלת סכום שווה דיבידנד במקרה שבו תחליט החברה לחלק החברה, לרבות זכות הצבעה, 

 דיבידנד. 
 

 קבוצה, בכמות כוללת , אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית לשמונה מנהלים ונושאי משרה ב2018בחודש יוני 
 241,684-של החברה ו ערך נקובש"ח  0.01מניות רגילות בנות  1,165,625-ל המרהל ותהניתנ ותאופצי 1,165,625של 

במסלול הוני )עם נאמן( בהתאם  הוקצו"ניירות הערך המוצעים"(. ניירות הערך המוצעים  –)להלן  RSUיחידות 
לפקודת מס הכנסה, בארבע מנות שוות. תנאי ההבשלה ומועדי הפקיעה של ניירות הערך המוצעים הינם  102לסעיף 

 כדלקמן:
    

 פקיעה מועד הבשלה תנאי מנה מספר
 ההבשלה ממועד חודשים 36 בתום ההענקה ממועד חודשים 12 בתום ראשונה מנה

 חודשים ממועד ההבשלה 24בתום  חודשים ממועד ההענקה 24בתום  מנה שניה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 36 בתום שלישית מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 48 בתום רביעית מנה

 
מחיר המימוש כפוף להתאמות מסוימות )לרבות בגין  ש"ח )לא צמוד(. 18.41מחיר המימוש של כל אופציה הינו 

 חלוקת דיבידנדים, הנפקת זכויות וכו'(.
 

 -ב תוך שימוש במודל בלק ושולס ,הענקהסמוך למועד הוערך בהגן הממוצע של כל אופציה שהוענקה השווי ההו
 0.88%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 20.93%-21.41%ש"ח לכל אופציה. החישוב מבוסס על סטיית תקן של  3.84

וערך בהתבסס על מחיר המניה של ה RSUsשנים. השווי ההוגן של יחידות  6עד  4ואורך חיים צפוי של  1.43%עד 
 ש"ח.  18.52אשר עמד על  2018ביוני  20החברה ביום 

 
, סיימה נושאת משרה את תפקידה בחברה, לפני תקופת ההבשלה ולפיכך פקעו כל זכויותיה 2018אוקטובר בחודש 

(. האופציות ויחידות RSUיחידות  20,518-אופציות ו 98,958אשר הוקצו לה ) RSU-ביחס לכל האופציות ויחידות ה
 .תהיינה ניתנות להקצאה מחדששפקעו כאמור חזרו אל מאגר המניות של תוכנית האופציות לעובדים ו RSU-ה
 

אשר  משרהה)בניכוי חלקה של נושאת  כאמור שהוקצווניירות הערך המוצעים  באופציות הגלומה ההטבה עלות
הסתכמה לסך של  הקצאתן במועד ההוגן השווי על שמתבסס( כאמור 2018סיימה את תפקידה בחודש אוקטובר 

לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה. בהתאם לכך, כללה החברה  זה יזקף םאלפי ש"ח. סכו 10,745-כ
 "ל.הנהערך המוצעים  וניירות האופציות בגין"ח ש אלפי 3,222 , הוצאה בסך של2018 בשנת
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 ההכנסה על מסים - 18ביאור 

 
  הקבוצה פועלת בה המס סביבת בדבר פרטים .א

 
 החברות מס שיעור .1
 

 :2018-2016 בשנים הקבוצה על החלים המס שיעורי להלן
 

2016 – 25% 
2017 – 24% 
2018 – 23% 
 
 אשר, 2016-ו"התשע(, 216ס' מ) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק את הכנסת מליאת אישרה ,2016 בינואר 4 ביום
 על שיעמוד כך 1.5% של בשיעור ואילך 2016 בינואר 1 מיום החל, חברות מס שיעור הורדת את, היתר בין, קבע
 להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק את הכנסת מליאת אישרה ,2016 בדצמבר 22 ביום, כן כמו. 25%
 חברות מס שיעור הורדת את, היתר בין, קבע אשר, 2016-"זהתשע(, 2018 -ו 2017התקציב  לשנות התקציב יעדי

 השנייה והפעימה, 2017 מינואר החל, 24% של לשיעור הראשונה הפעימה. פעימות בשתי 23% -ל 25% של משיעור
  .ואילך 2018 מינואר , החל23% של לשיעור

 
 המס לשיעור בהתאם חושבו 2016 בינואר 4 ליום הנדחים המסים יתרות, 25%-ל המס שיעור מהורדת כתוצאה

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי, הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק שנקבע כפי החדש
 

 בהתאם חושבו 2016 בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות, פעימות בשתי 23%-ל המס שיעור מהורדת כתוצאה
 לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות בחוק שנקבעו כפי החדשים המס לשיעורי

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי( 2018-ו 2017התקציב 
 

 בעתודה בקיטון מתבטאת 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות עלהקיטון בשיעור המס האמורים   השפעת
 יםנדח מסים הכנסות כנגד נזקפה הנדחים המסים יתרות של ההתאמה. ח"ש אלפי 27,086 של בסך נדחה למס
 .ח"ש אלפי 340 של בסך הון וכנגד אלפי ש"ח 3,026, כנגד רווח כולל אחר בסך ח"ש אלפי 23,720 של בסך

 
 1969-, התשכ"ט)ה )מסיםייהתעש עידוד חוק מתוקף הטבות .2

 
 יצרנית כפעילות תיחשב החשמל הפקת שפעילות לכך בישראל המסים מרשות אישור רותם קיבלה ,2011 יוני בחודש
 עם זאת, 1969-)מסים(, התשכ"ט היהתעשי עידוד בחוק כהגדרתו" תעשייתי מפעל" תהווה רותם של הכוח ותחנת

 .בישראל המסים רשות שהעמידה התנאים כל של התקיימותם
 

 שבהן העיקריות אשר להטבות זכאיות 1969-ט"התשכ(, מסים) יהיהתעש עידוד בחוק כהגדרתן" תעשייתיות חברות"
 :הן
 

 .מוגדלים בשיעורים פחת)א( 
 רישום משנת החל שווים שנתיים שיעורים בשלושה בבורסה למסחר הנרשמות מניות להנפקת הוצאות ניכוי)ב( 

 .למסחר מניות
 .המפעל של לפיתוחו המשמשים וידע פטנטים של שנים 8 במשך הפחתה)ג( 
 .אחד ייצור קו בעלות חברות של מאוחדים דוחות להגשת אפשרות)ד( 

 
 

 מס שומות .ב
 

לסייגים שנקבעו  )בכפוף 2013המס  שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות הוצאו חברה וחברות הקבוצהל
 בחוק(. 
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 18ביאור 

 
 הכנסה על מסים( הכנסות) הוצאות מרכיבי .ג
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 - 1,694 2,031 הוצאות מסים שוטפים:

 
    : נדחים מסים הוצאות

 23,053 29,996 34,857  נדחים מסים
 (23,720) - - המס שיעורמסים נדחים בגין שינוי בב שינוי

 921 158 (85) קודמות שנים בגיןנדחים  מסים
 34,772 30,154 254 
 

 254 31,848 36,803 :על הכנסה סה"כ הוצאות מסים
 
 
 :המסים הוצאות לבין הכנסה על מסים לפני הרווח על התיאורטי המס בין התאמה.     ד
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 88,512 88,356 134,320 ההכנסה על מסים לפני רווח

    
 25% 24% 23% החברה של סטאטוטוריה המס שיעור

    
 22,128 21,205 30,894 החברה של סטטוטוריהמס מחושב לפי שיעור המס 

     
    :בגין במס( סכוןיח) תוספת

 682 424 116 מוכרות לא הוצאות
 (23,720) - - המס בשיעור השינוי השפעת

     שבגינם אחרות מס והטבות מס לצרכי הפסדים
 244 10,005 5,878 נדחים מסים נרשמו לא
 -  56 - לפי שיעור מס שונה יםנדח יםמס

 921 158 (85) קודמות שנים בגין מסים
    

 254 31,848 36,803  ההכנסה על מסים הוצאות
 
 
 :והון מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר      .ה

 
אלפי ש"ח,  2,642-ש"ח וכ אלפי 373-כ בסךמס הוצאות כולל הרווח ה, רשמה החברה בדוח על 2017-ו 2018 יםבשנ

 . אחר פריטי רווח כולל בגין בהתאמה,
 

 אלפי 30-כשל בסך  לבעלי מניותפקו נישירות בהון בגין שטרי הון שהומס הכירה החברה בהכנסות  ,2017בשנת 
 ."חש
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 18ביאור 
 

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ו
 
 בספרים שנזקפו נדחים מסים והתחייבויות נכסי (1)

 
 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה

 
    הפסדים   
    וניכויים עסקאות  
   מכשירים  מועברים עם רכוש 
 כ"סה אחרים פיננסיים מס לצרכי מניות בעלי קבוע 
 ח"ש אלפי  

 
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 

 (158,089) (423) (171) 173,836 (395) (330,936) 2017בינואר  1
       

 (30,154) 45 2,047 (50,930) 365 18,319 שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
 (2,642) - (2,642) - - - שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 30 - - - 30 - נזקפו להוןשינויים אשר 
 (171) (171) - - - - כניסה לאיחוד

       
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום

 (191,026) (549) (766) 122,906 - (312,617) 2017 דצמברב 31
       

 (34,772) 1,021 758 (52,852)  16,301 שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
 (373) - (373) - - - נזקפו לרווח כולל אחרשינויים אשר 

       
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום

 (226,171) 472 (381) 70,054 - (296,316) 2018  דצמברב 31
 

 
 
 :כדלקמן הכספי המצב על בדוח מוצגים הנדחים המסים (2) 

 
 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ש"ח אלפי ח"ש אלפי   

 
 751 2,369 אינם שוטפיםשבמסגרת נכסים 

 (191,777) (228,540) התחייבויות שאינן שוטפותבמסגרת 
 (191,026) (226,171) מסים נדחים נטו
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 18ביאור 
 

 )המשך( נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ו
 

 התחייבויות מסים שלא הוכרו: (3) 
 
 ש"ח,אלפי  121,776-כו "חש אלפי 116,547-של כ בסךנדחים התחייבות מסים  יתרת ,2017-ו 2018בדצמבר  31 מיםבי

 המתייחסים להשקעות ש"ח, בהתאמה,אלפי  529,460-וכ "חש אלפי 506,728-של כ בגין הפרשים זמניים בסך בהתאמה,
בעתיד  ןלממששלא  תהנתונה בידי החברה, ובכוונ ואלנות ב ותבחברות בנות, לא הוכרו מאחר וההחלטה האם למכור חבר

 הנראה לעין. 
 
 להעברה שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים:  הפסדים (4)

 
 בדצמבר 31 ליום   

   2018 2017 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
      

 43,544 63,526 הפסדים לצורך מס
 

דים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים סניצול הפלפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על 
לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן 

 יהיה לנצל את הטבות המס.
 
 

 הון - 19ביאור 
 

 :ההרכב .א
 2017 בדצמבר 31 ליום 2018 בדצמבר 31 ליום 
 מונפק  מונפק  

 ונפרע רשום ונפרע רשום מניותה מספר

 
 131,886,721 500,000,000 131,886,721  500,000,000 ש"ח ערך נקוב 0.01מניות רגילות בנות 

 
 

 פרטים נוספים : .ב
 

כל אחת, ש"ח ערך נקוב  0.01מניות רגילות בנות  31,886,700לציבור  בבורסה החברה הנפיקה ,2017 אוגוסטחודש ב
 398,584-כ של בסךההנפקה  תמורת. למניה"ח ש 12.5 של מחיר לפימההון המונפק של החברה,  24.2%-המהוות כ

  .להון נזקפו"ח ש אלפי 37,260-כשל  בסך ההנפקה עלויותבניכוי  ש"ח,אלפי 
 

 דיבידנד .ג
 
החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכל שנה קלנדרית, יחולק דיבידנד  ון, החליט דירקטורי2017יולי חודש ב

של החברה, לאחר מס, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד חלוקת לבעלי מניות לפחות מהרווח הנקי  50%בשיעור של 
כפוף להוראות הדיבידנד. יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד ואישור חלוקתו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה יהיה 

)מבחן הרווח ומבחן יכולת  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 302כל דין, ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 
שהחברה מחוייבת בהן,  התניות פיננסיותהפירעון(, מגבלות הקבועות בהסכמים שהחברה צד להם, אמות מידה או 

בפרוייקטים של החברה )נוכחיים או עתידיים( ומגבלות נוספות רשות דנוכחיים או עתידיים, שיקולי מס, השקעות נ
 שיחולו על החברה, ככל שיחולו, והחלטות שהחברה רשאית לקבל, לרבות ייעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו. 

 
למען הסר ספק, דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, 

ת את שיעור הדיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלקו כלל. כמו כן יובהר כי עיתוי החלוקה, מדי שנה, ככל לשנו
 שתבוצע, לא יהיה בהכרח לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

 
מועד  לאחר .בהתאמה"ח, ש מיליון 168-כו"ח ש מיליון 60בסך של  יםהחברה דיבידנד חילקה 2016-ו 2017 יםבשנ

 "ח.ש מיליון 36של  בסך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד 2019הדוח בחודש מרס 
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  והפסד רווח ותדוח פריטי על נתונים - 20 ביאור
 

 הכנסות א.
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
    

 1,187,750 1,260,091 1,248,584 חשמל ממכירת הכנסות

 57,379 55,588 57,887 הכנסות ממכירת קיטור

 1,306,471 1,315,679 1,245,129 
 

 :)באלפי ש"ח( להלן פירוט אודות סך מכירות הקבוצה ללקוחות מהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה
 

 2016שנת  2017שנת  2018שנת  לקוח

 מהכנסות שיעור  מהכנסות שיעור  מהכנסות שיעור  

  החברה הכנסות סך  החברה הכנסות סך  החברה הכנסות סך 

 
 18.47% 229,999 20.73% 272,700 20.42% 266,759  1לקוח 

       
 10.01% 124,624 13.80% 181,643 16.97% 221,711  2לקוח 

       
 12.14% 151,163 14.67% 193,005 15.08% 197,033  3לקוח  

       
 *- *- *- *- 11.73% 153,211  4לקוח 

       
 11.23% 139,776 10.46% 137,591 10.84% 141,632  5לקוח 

 
 מההכנסות. 10%מייצג סכום הנמוך מסף  )*( 

 
 

 פחת והפחתות( ללא) המכירות עלות .ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 *482,551 *468,407 *423,978 דלקים

 426,461 437,059 451,806 חשמל ושירותי תשתיות
 20,377 20,425 21,928 שכר עבודה ונלוות

 23,502 23,160 22,383 הוצאות ייצור ותפעול וקבלנים חיצוניים
 6,777 6,245 5,567 ביטוח

 3,502 3,672 3,739  הוצאות אחרות
  929,401 958,968 963,170 

 
 

 )*( לאחר ניכוי השתתפות חברת חשמל בהוצאות סולר.          
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 )המשך( והפסד רווח ותדוח פריטי על נתונים - 20 ביאור
 

 וכלליות הנהלה הוצאות .ג
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 11,901 17,207 19,655  ונלוות עבודה שכר

 - 893 1,805 שכר דירקטורים
 10,635 13,897 16,465 מקצועיים שירותים

 337 270 1,061 פחת
 959 799 981 ואירוח נסיעות

 129 581 3,593 פיתוח עסקי
 1,820 1,844 3,402 משרד אחזקת
 1,381 1,415 1,557 תרומות
 1,780 2,670 2,667 אחרות

 51,186 39,576 28,942 

 
 
 , נטואחרות הכנסות .ד
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 7,400 1,240 7,173  (3.ג'.23 ביאור, נטו )ראה ממכירת גזהכנסות 
 96 12 (938) אחרות )הוצאות( הכנסות

 6,235 1,252 7,496 
 
 
 מימון והוצאות הכנסות .ה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
    מימון הכנסות

 2,949 - 4,208 הפרשי שער
 2,898 - 1,405 נגזרים פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי נטו שינוי

 16,690 6,301 - הלוואות בגין ריבית הכנסות
 213 627 1,689 ואחרים בבנקים פיקדונות בגין ריבית הכנסות

    
 7,302 6,928 22,750 

     מימון הוצאות
 - 4,680 - הפרשי שער

 - 9,368 14,289 הוצאות ריבית בגין אגרות חוב 
 90,599 80,748 81,004  הון ושטרי הלוואות בגין ריבית הוצאות

 (5,418) - - הפרשות בגין ריבית כנסותה
 - 4,205 - נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שינוי

 - 22,950 - רעון מוקדםיעמלת פ
 3,348 2,800 2,600 ואחרות עמלות

    
 97,893 124,751 88,529 
    

 65,779 117,823 90,591  והפסד רווח לדוח שנזקפו נטו ,מימון הוצאות
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רווח למניה - 21 ביאור  
 

 :בחישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניההנתונים ששימשו 
 
 רווח המיוחס לבעלי מניות רגילות א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 69,865 35,473 73,034 החברה של לבעלים המיוחס לשנה רווח

 
 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ב.

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  
 2018 2017 2016 

 מניות רגילות 

     חישובהממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך 
 99,920 112,449 132,004 )באלפים(הבסיסי  

 
    חישובהממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך 

 99,920 112,882 133,568  )באלפים(המדולל  

 
 

  סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 
 

 כללי .א
 :פיננסיים במכשירים משימוש הנובעים הבאים לסיכונים חשופה הקבוצה

 
 אשראי סיכון 
 נזילות סיכון 
 שוק סיכון 

 
 אשראי סיכון .ב

 הנגדי לצד המגיעים כלשהם סכומים בניכוי, נגדיים צדדים מאותם לקבוצה המגיעים מזומנים סכומי כולל זה סיכון
 פרטניים נגדיים צדדים עם חוזים של ההוגן השווי סכומי גם בזאת נכללים. לקיזוז משפטית זכות קיימת כאשר מהחברה
 . הכספיים בדוחות המוצגים

 
 אשראי לסיכון מירבית חשיפה

 
 במועד האשראי לסיכון המירבית החשיפה .המירבית האשראי חשיפת את מייצג פיננסיים נכסים של בספרים הסכום
 :כדלקמן היתה, הדיווח

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 בספרים ערך   
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 508,181 329,950 מזומנים ושווי מזומנים

 265,316 368,693 מוגבלים מזומניםפיקדונות ו
 162,066 142,909 ם )*( אחרי וחייבים לקוחות

 841,552 935,563 

 
לקוחות ואין לקוחות של אשראי  נובעת מחובות שוטפים הלקוחות יתרת ,2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכון (*)

  בפיגור.
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 
 

  נזילות סיכון ג.
 

 בהתחייבויותיה לעמידה המספקת הנזילות מידת את, הניתן ככל, להבטיח היא שלה הנזילות סיכוני לניהול הקבוצה גישת
 .במוניטין פגיעה או רצויים בלתי הפסדים לה שיגרמו מבלי לחץ ובתנאי רגילים בתנאים, במועד

 
 :צפויים ריבית תשלומי לרבות ,פיננסיות התחייבויות של רעון החוזייםימועדי הפ להלן

 
 2018  בדצמבר 31 ליום  
   עד שנה ודשים ח 12  הערך 
 שנים 5מעל  שנים 5-2  שנתיים פחותאו  סכום חוזי בספרים 
 ש"ח אלפי 

 
       שאינן נגזריםפיננסיות  התחייבויות

 - - - 177,268 177,268 177,268 ונותני שרותים ספקים
 - - - 11,385 11,385 11,385 זכות ויתרותזכאים 

 1,935 - - - 1,935 1,166 שטרי הון שהונפקו לצד קשור
 204,266 115,852 43,461 24,567 388,146 293,875 אגרות חוב

       ומוסדות הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,630,851 621,527 211,561 145,275 2,609,214 1,904,743 )לרבות ריבית לשלם( פיננסיים

       
 1,837,052 737,379 255,022 358,495 3,187,948 2,388,437 פיננסיות סך התחייבויות

 
 

 2017  בדצמבר 31 ליום  
   עד שנה ודשים ח 12  הערך 
 שנים 5מעל  שנים 5-2  שנתיים פחותאו  סכום חוזי בספרים 
 ח"ש אלפי 

 
       שאינן נגזריםפיננסיות  התחייבויות

 -  -  -  202,705 202,705 202,705 ונותני שרותים ספקים
 -  -  -  9,378 9,378 9,378 זכאים ויתרות זכות

 - - 1,803 - 1,803 1,803 שהונפקו לצד קשור שטרי הון
 245,552 118,026 24,567 45,619 433,764 325,186 אגרות חוב )לרבות ריבית לשלם(

       ומוסדות בנקאיים הלוואות מתאגידים
 1,652,469 580,108 165,170 148,093 2,545,840 1,828,847 לשלם(פיננסיים )לרבות ריבית  

       
 1,898,021 698,134 191,540 405,795 3,193,490 2,367,919 סך התחייבויות פיננסיות
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 
 

 שוק סיכון .ד
 

 . שוק סיכוני ניהול לצורך פיננסיות התחייבויות ונוטלת נגזרים ומוכרת קונה הקבוצה , הרגיל העסקים במהלך
 

 ומטבע מדד סיכוני
 

 מטבע סיכון
 

. הקבוצה של הפעילות ממטבע השונים במטבעות הנקובים לספקים תשלומים בגין מטבע לסיכוני חשופה הקבוצה
 .הדולרו היורו םהינ העסקאות עיקר ותנקוב שבהם המטבעות

 
 יתרות. הדוח ליום היציג החליפין שער לפי הכספיים בדוחות מוצגות אליו הצמודות או חוץ במטבע הנקובות יתרות

 .מוצמדים התחייבות או נכס לכל המתייחס המדד בסיס על מוצגות למדד הצמודות
 

 :והמדד היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן
 

 שער    
 חליפיןה  חליפין שער   
 רואיה של הדולר של   
 ביחס ביחס המדד  
 לשקל לשקל (נקודות)  

 
 4.292 3.748 107.7 2018  בדצמבר 31
 4.153 3.467 106.4 2017  בדצמבר31 
 4.044 3.845 106.1 2016  בדצמבר 31
    

    שהסתיימה ביום: השנה במהלך שינויים
 %3.3 8.1% 1.2% 2018  בדצמבר 31
 2.7% (9.8%) 0.3% 2017  בדצמבר31 
 (4.8%) (1.5%) (0.3%) 2016  בדצמבר 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מ"בע או.פי.סי. אנרגיה 
 

  2018 בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים  הכספיים לדוחות ביאורים
 
 

 

 

48 

 

  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 
 

 (המשך) שוק סיכון .ד
 

 (המשך) ומטבע מדד סיכוני
 
 

 :כדלקמן ינהה(, להלן ראה) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ ומטבע מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת
 

  מטבע חוץ חדש שקל 
 כ"סה פאונד יןי יורו  דולר הצמדה ללא למדד צמוד 
 אלפי ש"ח 

 
        2018בדצמבר  31

        
        נכסים 

 329,950 - - 5,152 3,312 321,486 - מזומנים ושווי מזומנים
 368,693 - - - 83,367 285,326 - פקדונות ומזומנים מוגבלים

 141,268 - - - 6,809 134,459 - לקוחות וחייבים אחרים
        

 839,911 - - 5,152 93,488 741,271 - סה"כ נכסים פיננסים
        

         התחייבויות
 (177,268) - (8,259) (29,088) (50,816) (89,105) - שרותים ונותני ספקים
 (11,385) (1,188) - (427) (1,856) (7,914) - זכות ויתרות זכאים

 (293,875) - - - - (293,875) - אגרות חוב
        שטרי הון שהונפקו 

 (1,166) - - - - (1,166) - צד קשורל 
        מתאגידים הלוואות

 (1,904,743) - - - - (216,003) (1,688,740) מוסדותו בנקאייםפיננסיים 
        

        התחייבויות כ"סה
 (2,388,437) (1,188) (8,259) (29,515) (52,672) (608,063) (1,688,740) פיננסיות

        
 (1,548,526) (1,188) (8,259) (24,363) 40,816 133,208 (1,688,740) מכשירים פיננסיים כ"סה
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 
 

 (המשך) שוק סיכון .ד
 

 (המשך) ומטבע מדד סיכוני
 
 

 :כדלקמן ינהה(, להלן ראה) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ ומטבע מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת
 

  מטבע חוץ חדש שקל 
 כ"סה יורו  דולר הצמדה ללא למדד צמוד 
 אלפי ש"ח  

 
      2017בדצמבר  31

      
      נכסים 

 508,181 9,386 40,312 458,483 -  מזומנים ושווי מזומנים
 265,316 -  76,882 188,434 -  פקדונות ומזומנים מוגבלים

 162,066 -  7,346 151,844 2,876 לקוחות וחייבים אחרים
      

 935,563 9,386 124,540 798,761 2,876 נכסים פיננסיםסה"כ 
      
      

       התחייבויות
 (202,705) (32) (94,203) (108,470) -  שרותים ונותני ספקים
 (9,378) -  (2,668) (6,710) -  זכות ויתרות זכאים

 (325,186) -  -  (325,186) -  אגרות חוב
 (1,803) -  - (1,803) -  שטרי הון שהונפקו לצד קשור

      הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות
 (1,828,847)  -  - (167,439) (1,661,408) פיננסיים 

      
 (2,367,919) (32) (96,871) (609,608) (1,661,408) פיננסיות התחייבויות כ"סה

      
      

 (1,432,356) 9,354 27,669 189,153 (1,658,532) מכשירים פיננסים כ"סה
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 

 
 (המשך) שוק סיכון .ד

 
 (המשך) ומטבע מדד סיכוני

 
 :כדלקמן הינהשאינם משמשים לגידור  נגזרים פיננסיים מכשירים חוץ מטבען לסיכו הקבוצה חשיפת

 
 2018  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 1,313 2019 48,662 13,500 "חש  דולר חליפין שערי על אקדמה חוזה

 
  

 2017  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 (253) 2018 34,387 9,846 ש"ח דולר  חוזה אקדמה על שערי חליפין

 
 

    
מטבע  

 הצמדה
 בדצמבר 31שווי הוגן ליום 

 2018  2017 
 אלפי ש"ח  

 
 5,099 1,080 דולר חוזה לרכישת פריט לא פיננסי

 
 

 :כדלקמן הינהאשר משמשים לגידור  נגזרים פיננסיים מכשירים חוץ מטבען לסיכו הקבוצה חשיפת
 

 2018  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 328 2019 36,582 8,599 ש"ח אירו חוזה אקדמה על שערי חליפין

 
 
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 (1,521) 2018 61,889 14,489 ש"ח אירו חוזה אקדמה על שערי חליפין
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 

 
 )המשך( שוק סיכון .ד

 
 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 
 רגישות ניתוח

 
 את( מקטינה) מגדילה היתה הבאים המטבעות מול 10%או  5% של בשיעור ח"הש של)החלשות(  התחזקות

 שיעורי ובמיוחד, המשתנים שאר שכל בהנחה נעשה זה ניתוח .להלן המוצגים בסכומים הכולל  ההפסד או הרווח
 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 2017 שנת לגבי הניתוח. קבועים נשארו ,הריבית

 
 2018  בדצמבר 31 ליום 
  וההוןהכולל ( הפסד) הרווח על השפעה 
     
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון 10%ל ש קיטון 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
     מכשירים שאינם נגזרים

 3,143 1,571 (1,571) (3,143) דולר/שקל
 (3,143) (1,571)  1,571 3,143 

 
     נגזריםשאינם מכשירים 

  (1,876) (938) 938  1,876 שקל/אירו
 1,876  938  (938) (1,876) 

 
     נגזריםשאינם מכשירים 

  (636) (318) 318  636 שקל/ין
 636  318  (318) (636)  

 
     נגזריםשאינם מכשירים 

  (91) (46) 46  91 שקל/פאונד
 91 46 (46) (91) 

   
     נגזרים םמכשירי

 3,973 1,987 (1,987) (3,973) דולר/שקל
 (3,973) (1,987)  1,987  3,973 

 
     נגזרים מכשירים 

 2,841 1,420  (1,420)  (2,841) שקל/אירו
 (2,841)  (1,420)  1,420 2,841 
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 

 
 )המשך( שוק סיכון .ד

 
 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 
 2017  בדצמבר 31 ליום 
  וההוןהכולל ( הפסד) הרווח על השפעה 
     
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון 10% של קיטון 
 ח"ש אלפי 

 
     מכשירים שאינם נגזרים

 2,103 1,051 (1,051) (2,103) דולר/שקל
 (2,103) (1,051) 1,051 2,103 

     
     מכשירים שאינם נגזרים

 711 355 (355) (711) שקל/אירו
 (711) (355) 355 711 

     
     נגזרים מכשירים

 2,982 1,491 (1,491) (2,982) דולר/שקל
 (2,982) (1,491) 1,491 2,982 

     
     נגזרים מכשירים

 3,818 1,909 (1,909) (3,818) שקל/אירו
 (3,818) (1,909) 1,909 3,818 

 
 

 להלן הניתוח. להלן המוצגים בסכומים הכולל הפסד או הרווח את( מקטין) מגדיל היה במדד 10%-5% של שינוי
 על מתבסס הניתוח. הדיווח תקופת לסוף נכון סבירה היתכנותם הקבוצה שלדעת במדד שינויים על מבוסס
 צפויות ורכישות מכירות בחשבון לוקח ואינו קבועים נותרו, הריבית שיעורי בפרט, המשתנים יתר שכל ההנחה
 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 2017 שנת לגבי הניתוח. כלשהן

 
 

 2018  בדצמבר 31 ליום 
 וההוןהכולל ( הפסדה) הרווח על השפעה 
     
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון 10%ל ש קיטון 
 ש"ח אלפי 

 
 (96,978) (48,489) 38,310 39,731 הלוואות לזמן ארוך )מדד(

     
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
  וההוןהכולל ( הפסדה) הרווח על השפעה 
    של קיטון 
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% 
 ח"ש אלפי 

 
 (100,896) (50,448) 29,759 29,759 ארוך )מדד(הלוואות לזמן 
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 

 
 )המשך( שוק סיכון .ד

 
 ריבית סיכון

 
בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת הדיווח, בהתאם  פרטים להלן

 :להנהלת הקבוצהלדיווחים 
 

   קבועה עם הצמדה למדד: בריבית מכשירים
 בדצמבר 31 ליום 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 - - נכסים פיננסיים
 1,661,027 1,687,702 התחייבויות פיננסיות

 (1,687,702) (1,661,027) 
   

   מכשירים בריבית קבועה ללא הצמדה למדד:
 בדצמבר 31 ליום 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 441,142 206,243 נכסים פיננסיים
 482,643 509,878 התחייבויות פיננסיות

 (303,635) (41,501) 
 

 :קבועה בריבית מכשירים לגבי ההוגן השווי רגישות ניתוח
 

לכן לשינוי בשעורי הריבית המכשירים הפיננסיים של הקבוצה בריבית קבועה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, 
 לתאריך הדוח, לא צפויה כל השפעה על הרווח והפסד.

 
   :משתנה בריבית מכשירים

   
 בדצמבר 31 ליום 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 183,622 383,764 נכסים פיננסיים
 - - התחייבויות פיננסיות

 383,764 183,622 

 
 :משתנהניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית 

 
 זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים. להלן  ניתוח

 
 2018  בדצמבר 31 ליום 
 וההוןהכולל ( הפסדה) הרווח על השפעה 
 גידול של גידול של  קיטון של של קיטון 
 1%  0.5%  0.5% 1%  
 ש"ח אלפי 

 
 3,297 1,649 (297) (297) מכשירים פיננסיים לא נגזרים

     
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
  וההוןהכולל ( הפסדה) הרווח על השפעה 
 גידול של  גידול של קיטון של של קיטון 
 1% 0.5%  0.5%  1% 
 ח"ש אלפי 

 
 804 402 (47) (47) מכשירים פיננסיים לא נגזרים
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 22ביאור 

 
 

 פיננסיים מכשירים של הוגן שווי .ה
 

 פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים :כגון, נגזרים שאינם נכסים כוללים הקבוצה של הפיננסיים המכשירים
 זכאים, קצר לזמן אשראי: כגוןים, נגזר שאינן התחייבויותושטרי הון,  חובה ויתרות חייבים, מוגבלים ומזומנים

 .נגזרים פיננסיים מכשירים וכן, אחרות והתחייבויות ארוך לזמן הלוואות, זכות ויתרות
 

 קרוב או זהה לרוב הקבוצה של החוזר בהון הכלולים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי, אופיים בשל
 הוא אף קרוב ארוך לזמן התחייבויות ושל ארוך לזמן חובה ויתרות פיקדונות של ההוגן השווי. בספרים לערכם
 .בשוק המקובלת הריבית של לזה דומה בשיעור ריבית נושאים אלה שמכשירים משום, בספרים לערכם

 
 או ישירות, נצפים נתונים - 2 רמה של הערכה שיטת בסיס על הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים

 .דומים מכשירים עבור פעיל בשוק מצוטטים במחירים נכללים אינם אשר, בעקיפין
 

 
 בדוחות המוצגים, פיננסיים מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי בספרים הערך את מפרטת להלן הטבלה

 :ההוגן שוויים פי-על שלא, הכספיים
 

 2018  בדצמבר 31 ליום 
 הוגן שווי )*( בספריםערך  
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 2,082,275 1,904,743  (2  רמה) ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

 303,582 293,875 אגרות חוב  
 2,198,618 2,385,857 
 
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
 הוגן שווי )*( בספריםערך  
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 2,221,979 1,828,847 ( 2הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים )רמה  

 365,728 325,186 אגרות חוב  
 2,154,033 2,587,707 
 
 
 .וריבית לשלם חלויות שוטפותלרבות )*(    
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 עניין ובעלי קשורים צדדים - 23 ביאור

 
 )לרבות דירקטורים(ניהוליים תגמול והטבות לאנשי מפתח  א.

 
, רכב)כגון  במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאי "המנכ"ל"( –)להלן  בקבוצה איש המפתח הניהולי המועסק

 סיום לאחר מוגדרת הפקדהכספים במסגרת תכנית  ועבור מפקידה הקבוצה, כן כמו(. וכדומה רפואי ביטוח
 .'ב.17 ביאור ראהלמניות של החברה. למידע נוסף,  אופציהמשתתף גם בתכנית כתבי  "להמנכ. העסקה

 
 המועסק בקבוצה: המנכ"לתגמול והטבות בגין 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח "חש אלפי 

 
 2,466 3,154 3,509 לעובדים  הטבות
 144 222 238 העסקה סיום לאחר הטבות
 - 548 1,017 מניות מבוסס תשלום

 4,764 3,924 2,610 
 בקבוצה:תגמול בגין דירקטורים שאינם מועסקים 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים 

 
 דירקטורים בגין הטבות סך

  מועסקים שאינם
 
7 

 
1,805 

 
8 

 
893 

 
- 

 
- 

 
 
 עניין ובעלי קשורים צדדים עם יתרות ב.
 בדצמבר 31 ליום 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 44,633 26,275 לקוחות
 4 530 אחרים חייבים
 (413) - ספקים
 (2,927) (2,323) אחרים זכאים

 (1,803) (1,166) (1) ד קשורצשטרי הון שהונפקו ל
 
 עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות ג.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 499,948 372,230 289,455 (2) מכירות

 - (413) (50) המכירות עלות
 (561) (893) (1,805) וכלליות הנהלה הוצאות

 115,663 113,516 24,767 (3) הכנסות אחרות
 16,690 6,167 - (4) לאסיה פיתוח מהלוואה ריבית הכנסות

 (6,231) (1,526) - (5) הוצאות בגין שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות
 (1,505) (1,240) 25  מימון אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות
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 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים - 23 ביאור

 
 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות ג.

 
   ..א'16 ביאורנוספים בדבר יתרה לצד קשור לזמן ארוך ראה  לפרטים        .1
 
שנים. בהתאם לתנאים  10רותם קשורה בהסכמים למכירת חשמל עם צדדים קשורים לתקופה של בעיקר  .2

  '(.א.25 ביאור גם ראה) השוניםהמפורטים בהסכמים 
 
בהסכמים למכירת גז טבעי, ובמיוחד  קשור , מעת לעת, עם צדהתקשרה רותם 2016-ו 2017בשנים  . 3

גז טבעי  קשור לצד מכרה רותם. במסגרת הסכמים אלו ברותםעבודות תחזוקה  התבצעובתקופות בהן 
מעת לעת בהתאם לטווחים  ועל בסיס אד הוק, בכמויות משתנות ובהתאם למחירים אשר ככלל נקבע

 . מקובלים בהתייחס לאופי העסקאות
 

מי אספקת הגז בהם גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכ לצרוך מחוייבת חדרה
לעמוד בהיקף צריכה  בכדי '(.ז.25ראה ביאור  חדרה שלהתקשרה )לפרטים נוספים על הסכמי אספקת הגז 

ובשנים  קשורחלק מהגז בין היתר לצד  2018בשנת מינימלי זה עד למועד ההפעלה המסחרית, חדרה מכרה 
 .קודמות לצד קשור בלבד

 
 – להלן)ש"ח ן מיליו 350 של בסך של הלוואה לאסיה פיתוח החברה העמידה ,2014 ביוני 26 וםבי . 4

 )כפי שהוגדר ICPI (back-to-back) אשראי מסגרת הסכםב תנאים לאותם כפופה ההלוואה"(. ההלוואה"
, ח"ש אלפי 199,602 של סך אסיה פיתוח פרעה  2016שנת  במהלך. הריבית שיעור לרבות ,3.ג'.14אור יבב

קוזזה יתרת  2017. בשנת לאסיה פיתוחל הריבית שנצברה באמצעות קיטון של שטרי ההון שהנפיקה כול
 ..ב'16 בביאור כמתוארההלוואה כנגד שטרי הון שהומחו לחברה 

 
 ..ב'16 ביאור ראה אסיה פיתוחלפרטים נוספים בדבר שטרי הון שהונפקו ל .5
 

 
  קשורים מצדדים ערבויות .ד

 
ורידיס העמידו כל אחת בהתאם ליחס החזקותיהן ברותם )כולל בעקיפין( ערבויות בנקאיות לטובת ואסיה פיתוח 

להלן.  'ג.27 ביאור"ערבויות לחח"י"(, כנדרש בהתאם להסכם רכישת החשמל המתואר ב –)להלן  החשמל ברתח
נגד כ. אסיה פיתוח ידי עלחח"י אשר הועמדו לערבויות ה, החברה נטלה על עצמה את 2017דצמבר  חודשבמהלך 

חח"י מסתכמות לערבויות הליון ש"ח. ימ 38-קדונות משועבדים בסך של כי"י העמידה החברה פחחל ערבויותה
(, למדד)צמוד "ח שמיליון  87-כו"ח )צמוד למדד( ש ןיומיל 93-כ שללסך  2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים

ליון ש"ח ימ 90-כ חח"י התעדכנו לסך שללערבויות ה, סכומי 2019. לאחר מועד הדוח, בחודש פברואר בהתאמה
 .3.'א.24 ביאורראה  לעניין ערבות התפעול .)צמוד למדד(

 
 

  בנות חברות - 24ביאור 
 
 מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 
 :הקבוצה שלהחברות הבנות  על פרטים להלן

 
 תהב הקבוצה בחברה של בעלות זכויות עיקרי מיקום  
 בדצמבר 31 ליום פעילות של  
 2017 2018 החברה  

 
     שם החברה

     
 80% 80% ישראל  מ"בע רותםאו.פי.סי. 

 100% 100% ישראל  או.פי.סי. חדרה בע"מ
 - 95% ישראל  צומת אנרגיה בע"מ

 80% 80% ישראל  איי.ג'י.אס. רותם בע"מ
 100% 100% ישראל  או.פי.סי. סולאר )שותף כללי( בע"מ

 100% 100% ישראל  או.פי.סי. תפעול בע"מ
 35% 35% ישראל  )*( איי.פי.פי. רותם תפעול ותחזוקה בע"מ

 85% 85% ישראל  גרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ
     

  .2019העתידה להתפרק מרצון במהלך שנת  )*(     חברה לא פעילה
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 )המשך(  בנות וחברות כלולות חברות - 24ביאור 

 
 )המשך( מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 
"נייר חדרה"( את מלוא החזקותיה  -מנייר חדרה בע"מ )להלן  אסיה פיתוח רכשה ,2015בחודש אוגוסט  .1

 מיליון ש"ח.  60( בחדרה וכן את מרכז האנרגיה של נייר חדרה בתמורה לסך כולל של 100%)
 

 מלוא( 1: )את לחברה אסיה פיתוח העבירה במסגרתו, מבני שינוי אסיה פיתוח ביצעה, 2017מאי  בחודש
המפעילה )או.פי.סי תפעול בע"מ  התפעול( בחברת 100%( מלוא החזקותיה )2) -ובחדרה  (100%) החזקותיה

)להלן  השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של התחנה( ועםכיום את מרכז האנרגיה 
 של אחת כל ערך נקוב"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 20, וזאת בתמורה להקצאת "חברת התפעול חדרה"( -

 הונפקו אשר הון שטרי לחברה אסיה פיתוח המחתה בד בבד עם ההעברה האמורה,. אסיה פיתוחל החברה
 של חוב נרשם, כאמור ההון שטרי המחאת כנגד"ח. ש אלפי 191,844 של בסכום אסיה פיתוחל חדרה ידי על

 אסיה פיתוח.ל החברה שהעמידה הלוואה כנגד קוזז אשר, זהה בסכום אסיה פיתוחל החברה
 

כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם  הלחברה טופלוחברת התפעול של חדרה של חדרה  ההעבר
ידי  על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישות בוצעו (, כאילוAs Poolingהערכים בספרים ) לגישת

 .אסיה פיתוח
 

 מגה וואט. 148.5חדרה בהספק מותקן של עד סמוך למפעלי נייר לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח 
נייר חדרה וכן לספק חשמל ללקוחות  תחנת הכוח חדרה צפויה לספק את מלוא צרכי החשמל והקיטור של

מועד חברה להערכת הו 2016פרטיים נוספים ולחברת החשמל. הקמת תחנת הכוח חדרה החלה בחודש יוני 
 מהלךבהתחשב בעיכובים שחלו ב וזאת, 2019 שנת שלהשלישי  ברבעוןלחול ההפעלה המסחרית צפוי 

מיליארד ש"ח.  1-נאמדת בסך של כ הכוח תתחנהקמת  . עלות.ד'(25 ביאור ראה נוספים לפרטים) ההקמה
השקעות לאחר ה עלות) ש"ח מיליון 822-בכ חדרהלמועד הדוח מסתכמות ההשקעות בתחנת הכוח  נכון

 ."ח(שמיליון  803-מסתכמת בכ 2018בדצמבר  31פחת ליום 

, כאשר פקיעתו טרם הפעלה 2019למועד הדוח, תוקף הרישיון המותנה של חדרה הוא עד חודש ספטמבר 
 .חדרההמימון של  מסחרית וקבלת הרישיון הקבוע מהווה  עילה להעמדה לפירעון מיידי על פי הסכם

 
"( חדרה "הסכם התפעול -)להלן ח והתקשרה חדרה בהסכם תפעול ותחזוקה של תחנת הכ, 2016בחודש יולי  .2

מרכז האנרגיה  של והתחזוקה התפעול את התפעול חברת תבצע ההסכם במסגרתחברת התפעול חדרה. עם 
, למעט שירותים הכלולים בהסכם התחנה של תפעול כחברת תשמש חדרה הכוח תחנת הקמתועם השלמת 

אושר מדי שנה במסגרת התקציב השנתי י אשרלסכום  בתמורה ,('ה.25ביאור  ראה)בחדרה  תחזוקה
התחייבויות מסוימות לגבי ביצועי מחד והתחזוקה כולל  התפעולשיציע צד כלשהו להסכם. הסכם  ותיקונים

עמידה בהתחייבות הביצוע ומאידך חדרה מחויבת לשלם סכומי -תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי
 במקרה של שיפור בביצועי המפעל כתוצאה מניהול תחנת הכוח עד לתקרה מצטברת כמפורט בהסכם.מענק 

  הכוח. שנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת 20ההסכם בתוקף לתקופה של 
  

מלוא  את לחברה אסיה פיתוח העבירה במסגרתו, מבני שינוי אסיה פיתוח ביצעה, 2017מאי  בחודש
 .1.א'.24כפי שתואר בביאור  חדרה התפעול( בחברת 100%) החזקותיה

 
"חברת התפעול של רותם"(  -.פי.פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ )להלן אייבחברת  35%מחזיקה  החברה .3

בחברת התפעול נמצאות  ההחזקותכוח ברותם. יתרת  התחנתאשר הוקמה במטרה לתפעל ולתחזק את 
 ערבות העמידו והחברה ורידיס. בפועל תחזוקת תחנת הכוח מבוצעת על ידי עובדי רותם. ורידיסבידי 

זאת להבטחת כל סכום שלא ישולם על  ,הרמטיקיחסיים, לטובת דולר, בחלקים  ןמיליו 1 של בסך בנקאית
ידי חברת התפעול של רותם כנדרש בהתאם להסכם התפעול של תחנת הכוח ברותם שנחתם בין רותם 

, האשראי מסגרת להסכם תיקון נחתם, 2019 ינואר בחודשמועד הדוח,  לאחר לחברת התפעול של רותם.
כנדרש  חברת התפעול רותם חלףברותם תהיה על ידי רותם עצמה  וחכ תחנת לש והתחזוקה התפעול לפיו

"ח נוספים לקרן שמיליון  4התיקון להסכם, התחייבה רותם להפקיד סכום של  במסגרתכן,  כמו. בהסכם
, שוחררה ערבות שהעמידו 2019לתיקון, בחודש פברואר  בהתאם (.1.ג'.14 ורבביאערבות בעלים )כמתואר 

חברת התפעול של רותם צפויה להתפרק במהלך שנת . מיליון דולר כמתואר לעיל 1והחברה בסך של  ורידיס
2019. 

 
לחברה את מלוא  אסיה פיתוחשינוי מבני, במסגרתו העבירה  אסיה פיתוחביצעה  ,2017 יולי בחודש .4

, וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת בת "(AGS" -אס. רותם בע"מ )להלן  .ג'י.איי( ב80%החזקותיה )
לחברה,  AGS -באסיה פיתוח . במסגרת העברת החזקות לאסיה פיתוחש"ח ערך נקוב של החברה  0.01

 AGSלמועד העברת שיתרתם  לטובת החברה לאסיה פיתוח AGS על ידיהוסבו שטרי הון אשר הונפקו 
אשר נפרע במהלך  בסכום זהה אסיה פיתוחלברה חוב של הח וזאת כנגד ש"חאלפי  8,385-הייתה כ כאמור

 .2017שנת 
 

 Asהערכים בספרים ) כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת הלחברה טופל AGSשל  ההעבר
Poolingאסיה פיתוח ידי על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישות בוצעו (, כאילו.  
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 )המשך(  בנות וחברות כלולות חברות - 24ביאור 

 
 )המשך( מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 
 (85.3%יה )אחזקות מלוא אתשותפות מוגבלת  סולאר.פי.סי אול אסיה פיתוחמכרה  ,2017 יולי בחודש .5

 2017בינואר  12ביום  אסיה פיתוח"גרינדיי"( אשר נרכשה על ידי  –)להלן  אנרגיה מתחדשת בע"מ בגרינדיי
 הייתה 2017ביוני  30ליום  שיתרתו ,לאסיה פיתוחשל גרינדיי  הוהסבת חוב ש"חאלפי  288סך של ל התמורב

במהלך . אסיה פיתוח כלפי תחוב החברה ואילו החברה כלפי תחוב שגרינדיי כך, חברהל, ש"חאלפי  2,618
  .אסיה פיתוחכלפי  כאמוריתרת החוב את  החברה, פרעה 2017שנת 

 
 Asהערכים בספרים ) כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת הלחברה טופל גרינדיישל  ההעבר

Poolingאסיה פיתוחידי  על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישות בוצעו (, כאילו. 
 
 

צומת אנרגיה בע"מ )להלן  חברתמ 95%של  ההסכמים לרכיש מערך, התקשרה החברה ב2017 בחודש אפריל .6
 "צומת"(.  -
 

 קונבנציונלית בטכנולוגיה טבעי גז באמצעות המונעתכוח  תחנתלהקים  פועלתהצומת הינה חברה פרטית 
גת, מכוח  קריתמגה וואט בסמוך לצומת פלוגות באזור  396-( בהספק של כיתפיקרתחנה )פתוח  במחזור
 ."פרויקט צומת"( –)להלן  914הסדרה 

  
מצד א', )ב( הסכם  מצומת 47.5%: )א( הסכם לרכישת כדלקמן הסכמים שלושה כולל ההסכמים מערך

 עם בקשר זכויותיו ויתור בדבר' ג צד עם)ג( הסכם  -ו'  ב צד צומת מידי חברתמ 47.5%אופציה לרכישת 
( מוחזקת בנאמנות לטובת בעלי 5%"(. יתרת מניות צומת )צומת"הסכמי  -)להלן  בצומת' ב וצד' א צד מניות

"(, והחברה לקחה על עצמה למלא התחייבויות קודמות שניתנו המיעוט מניות בעלי" - להלןמניות פרטיים )
 לשאת בחלקם בהשקעות הדרושות להקמת פרויקט צומת.  ובכללםלבעלי מניות המיעוט, 

 
אישור רשות החשמל  (1) :הבאיםהמתלים  התנאיםשל  התקיימותםכפופה ל הייתההשלמת העסקה 

כוח במחזור  בתחנת חשמל לייצורחדש לצומת  מותנה רישיון קבלת (2להעברת השליטה בצומת לחברה; )
 בהספק 2010 בדצמבר 29 ביום לצומת שהונפק המותנה הרישיון חידושמגה וואט או  400פתוח בהיקף של 

של  מיזוג( אישור 3)-ו"(; לצומתחדש  שיוןיר; "2014 בנובמבר 27 ביום תוקן)ואשר  וואט מגה 360 של
 "הממונה"(. –על ההגבלים העסקיים )להלן  הממונה

 
, הממונההחל ממועד קבלת אישור  כי יצויין. 2017 אפריל בחודש התקבל הממונה מטעם מיזוג אישור

 2018 פברואר בחודש פת של צומת בהתאם לתקציב מוסכם.טלממן את הפעילות השו התחייבההחברה 
, לא לכך אי. 2010 בדצמבר 29 ביום לצומת שהונפקהרישיון המותנה  של פקיעתו עלרשות החשמל  הודיעה

   שליטה בצומת לצורך סגירת העסקה.הקבלת הסכמת רשות החשמל להעברת  הנדרש
 

 לקבלתהתנאי המתלה  על, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, ויתרה החברה 2018פברואר  בחודש
  הושלמה. העסקה 2018 סבמר 7 ביוםו לעיל כמפורט, לצומת חדש שיוןיר
 

בכפוף  ותשולם, הפרויקט להיקף הנוגעות להתאמות בכפוףדולר,  מיליון 23-כסך של ב הנה בעסקה התמורה
להתקיימות אבני דרך לתשלום הקבועות בהסכמי צומת. יצויין, כי הצדדים הסכימו ביניהם על עדכון באבני 

 התמורהלעומת  התמורהסכום הכולל של ה את משנה שאינו באופן הדרך כפי שסוכמו בהסכמים המקוריים,
( במועד השלמת 1. להלן פירוט תשלום התמורה בהתאם להסכמות האמורות: )המקוריותלפי אבני הדרך 

אלפי דולר בגין החזרת הלוואת בעלים בצומת  3,550של  סך) דולר מיליון 3.65העסקה שילמה החברה סך של 
 דחיית לאחר בסמוך שולם דולר מיליון 3.65 של סך( 2; )צומת( מניות רכישת עבור דולר אלף 100 של וסך

מיליון דולר )בכפוף להתאמות הקבועות  15.8התמורה, בסך של  יתרת( 3) ;כמפורט להלן המנהלית העתירה
 .צומת פרוייקט של הפיננסית הסגירה במועדבהסכמי צומת(, תשולם 

 
מגה וואט, על  175שיון ייצור העולה על יבעת הקצאת רשיון חדש לצומת, על פי חוק הריכוזיות, ילעניין ר

רשות החשמל לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, תוך התייעצות עם ועדת הריכוזיות, ובהתאם, פנתה 
 באוגוסט 7יצור חשמל לצומת. ביום ירשות החשמל להיוועצות עם ועדת הריכוזיות, לצורך הענקת רישיון ל

ועדת  כי צויןהריכוזיות, במסגרתו  ועדת"ר כיו בכובעהמאת הממונה  תבמכ החשמל רשות קיבלה, 2017
 . לצומת חדש שיוןירלהעניק לחברה  שלאכלל משקית,  ריכוזיותשל  משיקולים המליצההריכוזיות 

 
  



 
 מ"בע או.פי.סי. אנרגיה

  2018 בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים  הכספיים לדוחות ביאורים
 

 

 

59 

 

 
 )המשך(  בנות וחברות כלולות חברות - 24ביאור 

 
 )המשך( מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 
 )המשך( .6

 
 קבוצתלהרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה )"  מתווה נקבע, 2019, בחודש ינואר הדוחמועד  לאחר

 מתווה" - להלןמשקית )-כלל ריכוזיות מבחינת החשמל ייצור בתחום( במתווה כהגדרתה" עופר עידן
הריכוזיות לתקן את חוות דעתה בעניין מתן רישיון  נועד לאפשר לועדת הריכוזיות מתווה "(.הריכוזיות

-כלל ריכוזיות של מטעמים מניעה רואה אינה כי החשמל לרשות ולהודיע לצומתמותנה לייצור חשמל 
 וכן),  במתווה שנקבעו בתנאים עמידה לאחר ורק אך זאת אך, לצומת המבוקש הרישיון את להעניקמשקית 
 לאפשרמשקית -כלל ריכוזיות של מטעמים מניעה רואה אינה היא כי החשמל לרשות להודיע לוועדה לאפשר

 אך, הענפית באסדרה שנקבע להיקף עד החשמל ייצור בתחום נוספים רישיונות לקבל עופר עידן לקבוצת
 מר של התחייבות נמסרה הריכוזיות לועדת כי יצוין. במתווה שנקבעו בתנאים עמידה לאחר ורק אך זאת
בשליטת החברה,  אינםכי התנאים שנקבעו במתווה הריכוזיות  יצוין .הריכוזיות מתווה עם בקשר עופר עידן

 .להשלמתםואין וודאות באשר 
 

קפה ות כנגד"צ, לבג"( העירייה" - להלןקרית גת ) עירייתהגישה  אשר, נמחקה העתירה 2017 נובמברחודש ב
עתירה מנהלית חדשה לבית המשפט  העירייה, הגישה 2017 נובמבר בחודשהחל על הפרויקט.  55של תת"ל 

שינוי תצורת  לשם, 55"ל תתהקלה לה מתן עם בקשרהמנהלי בבאר שבע כנגד תקינות ההליכים שננקטו 
, 2018"(. בחודש מרס המנהלית העתירה" - להלן) פתוח במחזור לתחנה משולב במחזור מתחנה הכוח תחנת

 שבע. נדחתה העתירה המנהלית על ידי בית המשפט המחוזי בבאר
 

, הגישה עיריית קרית גת לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי 2018בחודש מאי 
לאחר  .55העתירה המנהלית שהגישה בנושא ההקלה לתת"ל  בדבר דחייתמנהליים בבאר שבע  לעניינים

 . דחה בית המשפט העליון את הערעור הנ"ל, 2019בחודש פברואר  ,מועד הדוח
 

בצומת, עבורם מוחזקים  מניות המיעוטהתקשרה החברה עם בעלי  ,2019בינואר  3ביום לאחר מועד הדוח, 
בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה  ,"(המוכרים" -להלן מהון מניות צומת ) 5%

 להתקיימות ובכפוף מועדים במספר, לשיעורין(, בהתאמה", הנמכרות המניות"ו" המכר הסכם" -להלן )
 .דרך אבני

 
מיליון ש"ח, והיא תשולם  27התמורה הכוללת שתשלם החברה עבור המניות הנמכרות עומדת על 

בתשלומים כנגד העברת חלק יחסי ממניות המוכרים לחברה בכל מועד תשלום וכפוף להתקיימות אבני 
מיליון ש"ח.  1.5של  הדרך שנקבעו בהסכם המכר. עם חתימת הסכם המכר בוצע התשלום הראשון בסכום

יתרת התמורה תשולם בשני תשלומים )כנגד העברת יתרת המניות הנמכרות כאמור( בכפוף להתקיימות 
שולם במועד השלמת הסגירה תמיליון ש"ח,  21אבני דרך בפרויקט צומת, כאשר עיקר התמורה, בסכום של 

 .הפיננסית )אם וככל שתושלם(
 

 ייצור רישיון קבלת ובכללםפרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר טרם התקיימו במועד זה, 
לביצוע  מועד הדרושוהבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת ב החשמל מרשות

ר מכוח במועד הנדרש, בין הית השלמת פרויקט צומת כפופה להשלמת סגירה פיננסית ,. כמו כןהפרויקט
לת רישיון עד המועד הנ"ל עלולה ב, כאשר אי ק2020ינואר ב 1 , אשר נכון למועד דוח זה הינו914הסדרה 

החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים ולביצוע .  להוביל לביטולו של פרויקט צומת
וודאות כי אין , אולם פעילויות נוספות, וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית

 .פרויקט צומת יושלם, והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה
 
 

 הקבוצה בתוך ישויות בין משאבים העברת על משמעותיות מגבלות .ב
 

 .2.'ג.14וביאור  1.ג'.14  ביאור , ראהוחדרה רותם על נכסי יםושעבוד  דיבידנדים חלוקת על למגבלות באשר
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 )המשך(בנות  חברות - 24ביאור 

 
  מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות .ג
 

 20%בשיעור של  שליטה מקנות שאינן זכויות קיימות בה אשררותם,  בדבר מידע תומרכז שלהלן אותהטבל
 .לקבוצה )לפני ביטול עסקאות בין חברתיות( מהותיות שהינןו 2016-ו 2017, 2018בשנים 

 
 
 

 בדצמבר 31ליום  

  2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 279,153 317,515 שוטפים נכסים
 1,834,688 1,741,838 שוטפים שאינם נכסים

 258,386 241,222 שוטפות התחייבויות
 1,436,070 1,420,192 שוטפות לא התחייבויות

 83,877 79,588 זכויות שאינן מקנות שליטה
   

 335,508 318,351 נטו ,נכסים כ"סה
 

 :תוצאתייםנתונים 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 1,162,194 1,237,576 1,223,881 מכירות

 92,764 104,661 123,555 לשנה רווח
 92,764 104,661 123,555  כולל רווח כ"סה

 18,553 20,932 24,711 שליטה מקנות שאינן לזכויות מיוחס רווח
 

    :על תזרימי המזומניםנתונים 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 91,802 427,422 316,322 שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (49,336) (174,438) (56,263) השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
      דיבידנד ללא ,מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 (375,964) (175,971) (265,183) שליטה מקנות שאינן לזכויות
 2,043 (6,807) 828 מזומנים ושווי מזומנים יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת

    
 (331,455) 70,206 (4,296) מזומנים ושווי במזומנים סה"כ גידול )קיטון(

 
 

 חלוקת דיבידנדים .ד
 

אלפי  70,400, הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד לחברה בסכום כולל של 2019מועד הדוח, בחודש מרס  לאחר
 "ח.ש אלפי 17,600 של כולל סכום ולורידיסש"ח 

 
ש"ח ולורידיס סכום כולל   אלפי 116,000 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים רותם חילקה ,2018 שנת במהלך

 אלפי ש"ח. 29,000של 
 

ש"ח ולורידיס סכום כולל   אלפי 28,800 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים רותם חילקה ,2017 שנת במהלך
 .אלפי ש"ח 7,200של 

 
ש"ח ולורידיס סכום כולל   אלפי 141,898 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים רותם חילקה ,2016 שנת במהלך

 .אלפי ש"ח 35,474של 
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 והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

 
 פרטיים לקוחות עם חשמל רכישת הסכמי .א

 
חתומה על הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל עם לקוחותיה. מרבית המכירות מתבצעות במסגרת  רותם .1

 קצרישנים מתחילת האספקה. בנוסף, רותם מתקשרת מעת לעת בהסכמים  10הסכמים ארוכי טווח לתקופה של 
בהנחה "ז התעו תעריף על מבוססת בהסכמים שנקבעה התמורה"(. PPA-"הסכמי ה –חשמל )להלן  למכירתטווח 

. תעריף התעו"ז, ובכללו תעריף רכיב הייצור נקבעים על ידי רשות החשמל מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור
ינימלית של התחנה לאספקת חשמל ומתעדכנים על ידיה מעת לעת. לפי תנאי ההסכמים, רותם מחויבת לזמינות מ

 )עם סנקציות כספיות במקרה של אי העמדת זמינות מינימלית כאמור(. 
 

אספקת גז טבעי. כמו כן, -כי לרותם אין מחויבות למתן הנחה על רכיב הייצור במקרים מסוימים, כגון אי יצויין
ירידת רכיב הייצור מתחת לתעריף  פי תנאי ההסכמים לרותם יש זכות לביטול ההסכם, ובכלל זה במקרה של לע

המינימום הקבוע בהסכם לרכישת חשמל עם חברת החשמל. לרותם אפשרות למכור את ההספק הרלוונטי 
חודשים, ולהיות זכאית לתשלומי  12, בהודעה מראש של ברת החשמלשהוקצה ללקוחות פרטיים בחזרה לח

  ים בבטחונות.עם הלקוחות אינם מגוב PPA-זמינות קבועה. ככלל, הסכמי ה
 
. לקוחותהשלימה חדרה חתימת הסכמים למכירת מרבית יכולת הייצור של תחנת הכוח ל, 2018בדצמבר  31יום ל .2

בהתאם יש זכות סיום מוקדמת  לקוחותההסכמים ל רובשנים, כאשר ב 10לתקופה של  מרבית ההסכמים הם
התמורה נקבעה על בסיס תעריף תעו"ז בניכוי הנחה מרכיב לתנאים הקבועים בהסכם עם זכות סירוב של חדרה. 

 הייצור.
 

לרכיב הייצור, לחברה תהא הזכות לסיים את ההסכמים. כמו שנקבע אם התמורה תהיה פחותה מתעריף מינימלי 
זמינות -ופיצוי בגין אישל תחנת הכוח  תבמועד ההפעלה המסחריכוללים פיצוי במקרה של איחור  מיםכן, ההסכ

 .הכוח מתחת לרמה מינימלית מוסכמת תשל תחנ
 
התקשרה חדרה בשני הסכמים עם נייר חדרה: )א( הסכם אספקה לטווח ארוך, לפיו  ,2015אוגוסט ו יוניחודשים ב .3

ממועד ההפעלה המסחרית של  שנים 18חדרה לתקופה של  נייר למפעליתספק חדרה חשמל וקיטור באופן בלעדי 
 25נחתם תיקון להסכם זה הקובע כי התקופה תהא  ,2019ינואר בחודש  הדוח,. לאחר מועד תחנת הכוח חדרה

שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה; )ב( הסכם אספקה לטווח הקצר, לפיו ממועד תחילת 
מכירת החשמל והקיטור ועד למועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה, בד בבד עם כניסתו לתוקף של 

, חדרה נייר מפעלי בחצר היושבה הארוך, תספק חדרה את מלוא החשמל המיוצר במרכז האנרגיה, הסכם האספק
  .חדרה לנייר, האנרגיה במרכז המיוצר הקיטור מלוא ואת

 
לגבי "( ש"קא - "להלן( ) Take-or-Pay" )שלם-או-קח"למנגנון  הנ"ל כוללים התחייבות של נייר חדרה ההסכמים

כמות שנתית מסוימת של קיטור על בסיס מנגנון שנקבע בהסכמים ומאידך ההסכמים כוללים התחייבות של חדרה, 
במועד ההפעלה  עמידה-וחשיפה לקנסות במקרה של איבין היתר, לזמינות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור 

 .של תחנת הכוח כמפורט בהסכמים תהמסחרי
 

  החשמל רשות ידי על תעריפים קביעת .ב
 

 תעריף את המפחיתה, 2015 בספטמבר 13 מיום שתוקפה, החלטה החשמל רשות פרסמה ,2015 ספטמבר בחודש
  .שעה וואט מגה עבור"ח ש 265.2 של לתעריף הייצור רכיב
 

 התעריפים עדכון" -להלן ) 2017 לשנת תעריפים עדכון בדבר החלטה החשמל רשות פרסמה ,2016 דצמברבחודש 
 מגה עבור"ח ש 264-ל שעה וואט מגה עבור"ח ש 265.2-מ 0.5%-בכ הייצור רכיב תעריף הופחת במסגרתו"(, 2017
,  זאת עם יחד. 2018בינואר  15לבין  2017בינואר  1בין  לתקופה בתוקף היה זה תעריף, להחלטה בהתאם. שעה וואט

בשל העובדה שסך רכיבי  (0.5%-בכ הייצור רכיב תעריף הפחתת)חרף  2%-אפקטיבית, תקבולי החברה נטו עלו בכ
 .תעו"ז עצמוההתעו"ז )הולכה, חלוקה, מערכתיות וייצור( בתעריף הקודם היו נמוכים מ

 
 וחדרה היתה השפעה על קיטון בהכנסות ורווחיות החברה. כמו כן, היות שרותם ותהאמור התעריפים להפחתות

 , בהתאמה, ירידות מחירים 2016ואפריל  2015שנקבע בהסכם הגז החל מנובמבר  רצפההת את המחיר ומשלמ
  .להקטנת שולי הרווח כי אםעלות הגז, כאמור לא הובילו לקיטון ב

 
בדבר עדכון תעריפים , 2018בינואר  15שנכנסה לתוקף ביום  ,, פרסמה רשות החשמל החלטה2018 ינוארבחודש 

ש"ח עבור  264-מ 6.7%-"(, במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ2018התעריפים "עדכון  –)להלן  2018לשנת 
  .ש"ח עבור מגה וואט שעה 281.6-מגה וואט שעה ל

 
בדבר , 2019בינואר  1ביום לאחר מועד הדוח,  שנכנסה לתוקף ,פרסמה רשות החשמל החלטה, 2018 דצמברבחודש 

-בכ"(, במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור 2019 לשנת ריפים"עדכון התע –)להלן  2019עדכון תעריפים לשנת 
 . ש"ח עבור מגה וואט שעה 290.9-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 281.6-מ 3.3%
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

 
 חשמל לרכישת מיםהסכ       .ג
 

 הסכם לרכישת חשמל ברותם
 

 עם חשמל רכישת הסכם על רותם חתמה ,2009 בנובמבר 2 ביום כוח תחנת של להקמתה במכרז זכייתה בעקבות
 וחברת, החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם הכוח תחנת את להקים רותם התחייבה שבמסגרתו, החשמל חברת

 של תקופה פני על זאת, החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם וחשמל הספק מרותם לרכוש התחייבה החשמל
 .הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה ממועד שנה (20) עשרים

 
 ההקמה תקופת במהלך מהצדדים אחד כל של המחויבויות את המכתיבים סעיפים כולל החשמל רכישת הסכם

 .החשמל רכישת הסכם תחת במחויבויותיו מהצדדים אחד של עמידה-אי של במקרה פיצוי מנגנון גם כמו, והתפעול
 

, רותם ידי על החשמל רכישת הסכם של הפרהל ןנטע בו, החשמל מחברת מכתב רותם קיבלה ,2013 סמר בחודש
 לא החשמל חברת. האמורה הטענה את דוחה היא כי הגיבה רותםת. המסחרי ההפעלה בתחילת עיכוב בשל זאת

 שתביעה לא מאשר סביר יותרלהערכת רותם, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים  .משפטית תביעה הגישה
 .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך, תצלחלא  זה בהקשר החשמל חברת של כלשהי עתידית

 
בנוגע לתעריף אשר על  ברת החשמל)החל מחודש אוגוסט(, בוצעה חלופת מכתבים בין רותם לבין ח 2014שנת ב

בגין חשמל אשר רכשה מהרשת, בקשר עם מכירת חשמל ללקוחות פרטיים במקרים  ברת החשמלרותם לשלם לח
 ר החשמל בתחנה איננו עומד בצרכי החשמל של לקוחות אלו.ובהם ייצ

 
בהתאם לחלופת  ברת החשמל" בעוד שלפי עמדת חex-postלעמדת רותם התעריף הרלוונטי הוא תעריף "

התעו"ז, ועל פי חלק מהתכתבויות אף תעריף הגבוה בשיעור של המכתבים האמורה התעריף הרלוונטי הוא תעריף 
(. על מנת שלא חברת החשמלעם  לרכישת חשמלמתעריף התעו"ז )וכן בחלק מהן טענה אף להפרה של הסכם  25%

את תעריף התעו"ז בגין רכישת החשמל האמורה, וכן  ברת החשמללהיכנס לעימות נקודתי שילמה רותם לח
לצורך מכירה  ברת החשמלאת תעריף התעו"ז בגין רכישת חשמל מח ברת החשמלמשלמת מאותו מועד לח

לא  שרותם לא מאשר סביר יותר ,המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבססלהערכת רותם, . ללקוחות פרטיים
 הפרשה נכללה לא לפיכך, ו2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה התקופה בגין כלשהם נוספים סכומים תשלם

 .ספייםהכ בדוחות
 

 ידה על ששולמו ביטוח ופרמיית סולר עלויות בגין החשמל מחברת בהחזרים רותם הכירה, הדוח תקופת במהלך
 .בהתאמה"ח, ש מיליון 3-וכ"ח ש מיליון 8-כ של בסך קודמות בשנים ביתר

 
 בחדרההסכם לרכישת חשמל 

 
לרכישת אנרגיה ומתן שירותי תשתית. במסגרת  חברת החשמלחתמה חדרה על הסכם עם  ,2016בחודש ספטמבר 

התחייבה למכור  חברת החשמלאנרגיה ושירותים נלווים, וכן ברת החשמל למכור לח התחייבה חדרהההסכם 
את שירותי התשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל, לרבות שירותי גיבוי, והכל בהתאם להוראות  דרהלח

יבויות אלה וחובות התשלום בגינן מוסדרות במסגרת הוראות ההסכם, הוראות הדין ואמות המידה. התחי
למכור חשמל לצרכנים פרטיים בהתאם לקבוע  חדרה. ההסכם יעמוד בתוקף עד לתום התקופה בה רשאית ההסכם

למכור אנרגיה  חדרהברישיון האספקה, ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת, ועד לתום התקופה בה רשאית 
שנים ממועד ההפעלה המסחרית(, ביחס  20ברישיון הייצור )קרי, עד לתום לקבוע  למנהל המערכת בהתאם

את חיבור תחנת הכוח חדרה לרשת  וים. ההסכם כולל גם הוראות המסדירותלרכישת האנרגיה והשירותים נלו
בע החשמל, וכן הוראות המסדירות את התכנון, ההקמה, התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה. בין היתר, נק

כי מנהל המערכת יהיה רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמל ככל שלא תמלא אחר הוראות הבטיחות 
התחייבה הקבועות בדין או הוראה בטיחותית של מנהל המערכת אשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב. כמו כן, 

עמידה בהן -עבור אי לעמוד בדרישות הזמינות והאמינות הקבועות ברישיונה ובאמות המידה, ולשלם חדרה
 בהתאם לקבוע באמות המידה.
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -25 ביאור

 
  הקמה סכמיה .ד

 
 בחדרה הקמה הסכם

 
 - )להלן SerIDOM Servicios Integrados IDOM, S.A.Uהסכם בין חדרה לחברת  נחתם ,2016ינואר  בחודש

כפי ) ח"ש מיליון 636-כל ווהשהקוגנרציה בתמורה לסך ב"( לתכנון, הנדסה, רכש והקמה של תחנת כוח "אידום
 אשר, (להלן זה בסעיף ומתואר הדוח בתקופת שבוצע תיקון כולל שתוקן מספר פעמים במסגרת הוראות שינוי

הקמה של  הסכם. "הסכם הקמה של חדרה"( –)להלן  שולם על בסיס התקדמות הבנייה ועמידה באבני דרךי
בהתחייבויותיה החוזיות עד לסכומים שנקבעו  אידום שלחדרה במקרה של אי עמידה ל פיצוי מנגנון כולל חדרה

האם שלה להבטחת התחייבויות  החברהשל  תאגידית ת וערבותות בנקאייוערבו דרהידום העמידה לחאבהסכם. 
של  להבטחת חלק מהתחייבויותיהמיליון דולר  10.5בסך של  אגידיתת ערבות לאידוםהחברה העמידה ואלה 

 חדרה.  
 

 הסכום עודכן לפיה"( להסכם התוספת: "זה בסעיף) ההקמה להסכם תוספת נחתמה, 2018 אוקטובר בחודש
 התשלום כאשר, אחד כל ש"ח מיליון 21.5-כ של תשלומים בשני, נוספים ש"ח מיליון 43-בכ חדרה לשלם שעשויה

 לתוספת בהתאם(. יים)תנאי שלא התק  2019 פברוארב 16 יוםל עד חדרה חוהכ תחנת הקמת בסיום הותנה השני
 במסגרת, כן כמו  .תנאים המנוים בהסכם ההקמהב"ל הנ התשלום את מקטין העבודות בסיום איחור, להסכם

 להערכת. עד למועד חתימת התוספת להסכם עבר טענות ויתור על, היתר בין, הצדדים הסכימו התוספת להסכם
, וזאת 2019 שנתשל  השלישי רבעוןה במהלך הכוח חדרה צפוי לחול החברה מועד הפעלתה המסחרית של תחנת

ובכלל זה של תחנת הכוח,  שחלו במהלך ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמתה והפעלתה בעיכובים בהתחשב
, וכאמור בהתאם להסכם ההקמה בדיקות הפעלה במסגרת שהתגלה פגום רכיב להחלפת הזמנים לוחות עקב

  בגין עיכוב בסיום ההקמה. אידוםמ מסויםזכאית חדרה לפיצוי 
 

 
 הקמה בצומת הסכם

 
 PW Power"ההסכם"( עם  –, התקשרה צומת בהסכם תכנון, רכש והקמה )להלן 2018בחודש ספטמבר 

Systems LLC  קבלן ההקמה בצומת"(, להקמת פרויקט צומת. ההסכם  הינו הסכם " -)להלן"Lump Sum 
Turn-key במסגרתו התחייב קבלן ההקמה בצומת להקים את פרויקט צומת בהתאם למפרט טכני והנדסי ,"

שנקבע וכולל התחייבויות של קבלן ההקמה. כמו כן התחייב קבלן ההקמה בצומת לספק שירותי תחזוקה 
 שנים ממועד הפעלתה המסחרית. 20ח, לפרק זמן של ומים בקשר עם הציוד העיקרי של תחנת הכמסוי

 
עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות את מבחני  אתעל פי ההסכם, התחייב קבלן ההקמה בצומת להשלים 

"צו תחילת עבודה"(  –הקבלה, בתוך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה מהחברה )להלן 
 6אשר החלה ביום בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם. ההסכם כולל תקופת עבודות פיתוח מוקדמות, 

תוח המוקדמות"(. עבודות הפיתוח המוקדמות כוללות, בין היתר, תכנון "עבודות הפי –)להלן  2018בספטמבר 
מוקדם וקבלת היתרי בנייה. יצוין כי החברה אינה מחויבת להגיש צו תחילת עבודה ותהא רשאית לסיים את 

 ההסכם בכל אחד משלביו, בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם.
 

הצפוי להערכת החברה, אשר תשולם במסגרת ההסכם,  התמורה הכוללת המוערכת, בהתאם למשטר העבודה
 מיליון דולר והיא תשולם בהתאם למועדים ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם. 300-הינה כ

 
בנוסף, ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, בהן התחייבויות לפיצוי מוסכם מוגבל בסכום, 

בקשר לביצועים מובטחים מסוימים ובגין אי עמידה במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם, לרבות 
בלוחות הזמנים בתנאים שנקבעו וכיוצא בזה. עוד נקבע בהסכם, כי קבלן ההקמה בצומת יעמיד ערבויות, לרבות 

 .ערבות חברת אם, כמקובל בהסכמים מסוג זה
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -25 ביאור

 
 תחזוקההסכמי  .ה

 
 ברותםתחזוקה  הסכם

 
 24)אשר הומחה ביום  .Mitsubishi Heavy Industries Ltdהתקשרה רותם בהסכם עם  ,2010ביוני  27 ביום
 Mitsubishi Hitachi Power)-ל 2016 סבמר 31וביום  .Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd-ל 2014ביוני 

Systems Europe Ltd. ( לתחזוקה ארו -להלן )"כת טווח של תחנת הכוח רותם החל ממועד הפעלתה "מיצובישי
טיפולים מתוכננים של טורבינת  8אלף שעות עבודה או עד לתאריך בו יושלמו  100המסחרית, לתקופת פעילות של 

אירו המשולמת על פני תקופה  ןמיליו 55-כשנים(, בעלות של  12-הגז )להערכת החברה מדובר בתקופה של כ
"הסכם התחזוקה"(. בהתאם להסכם התחזוקה, מיצובישי תבצע  -להלן סכם )בהתאם לנוסחה הקבועה בה

עבודות תחזוקה של רכיביה העיקריים של תחנת הכוח רותם, הכוללים את טורבינת הגז, טורבינת הקיטור 
מיצובישי תספק חלקי חילוף חדשים או משופצים ככל  "הרכיבים העיקריים"(. בנוסף לכך, -להלן והגנרטור )

ו. יצוין כי ההסכם מכסה תחזוקה מתוכננת, וככלל בעבור תחזוקה שאינה מתוכננת או עבודה נוספת, שיידרש
ככל שיידרשו, תחויב רותם בתשלומים נפרדים נוספים. יחד עם זאת, ההסכם כולל תחזוקה בלתי מתוכננת, 

 בכפוף למגבלות שונות ובהתאם לתנאי ההסכם. 
 

 ולבצע העיקריים לרכיבים נוגעות שאינן התחזוקה עבודות את לבצע רותם התחייבה, התחזוקה הסכם במסגרת
 וחומרים שירותים, הטיפולים בזמן, למיצובישי לספק רותם על, כן כמו. האתר של שוטפות תחזוקה עבודות
 מחזורי נכללו התחזוקה בהסכם. בהסכם כמפורט מטעמה אדם כוח ולהעמיד, התחזוקה בהסכם מכוסים שאינם

 .בדיקה כל עבור הזמן משכי וכן העיקריים לרכיבים התחזוקה ועבודות השיפוצים, הבדיקות
 

הסכם התחזוקה כולל התחייבויות מצד מיצובישי בקשר עם ביצועי תחנת הכוח רותם. מיצובישי התחייבה 
עמידה בהתחייבויות אלה, ורותם מצדה התחייבה לשלם בונוסים למיצובישי, -לפצות את רותם במקרה של אי

עד לסכום תקרה שנתי  -קרה של שיפור בביצועי תחנת הכוח רותם הנובעים מעבודות התחזוקה; והכל במ
 כמפורט בהסכם התחזוקה. 

 
לחודש אפריל  2017את מועד התחזוקה המתוכננת מחודש נובמבר  MHIעם  בתיאוםהקדימה רותם , 2017בשנת 
. כתוצאה מהקדמת מועד התחזוקה האיצה רותם את הפחתת רכיב התחזוקה בתחנת הכוח ברותם. השפעת 2017

  "ח.ש מיליון 8.6-לסך של כהסתכמה  2017בשנת  הפעילות תוצאותהאצת הפחת על 
 

קיימת אחת מת, אשר Major Overhaulהתחזוקה הראשונה מסוג  נוספת, מתוכננת , בוצעה תחזוקה2018בשנת 
 הכוח תחנת במערכות נרחבות תחזוקה עבודות כללה זו תחזוקה"עבודת התחזוקה"(.  –)להלן  שנים 6-לכ

הופסקה פעילות תחנת הכוח ופעילות  מהלך עבודת התחזוקה,ב .והגנרטור הקיטור ,הגז בטורבינות ובמיוחד
. 2018בנובמבר  10ועד ליום  2018בספטמבר  25ו כמתוכנן, מיום כעבודות התחזוקה נמשייצור האנרגיה מכוחה. 

וזאת בהתאם לאמות המידה שפורסמו על  ,המשיכה כסדרהאספקת החשמל ללקוחות הפרטיים של תחנת הכוח 
 עם חברת החשמל.של רותם  PPA-ידי רשות החשמל ולהסכם ה

 
 , השלימה מיצובישי ארבע תחזוקות מתוכננות של טורבינת הגז.2018בדצמבר  31ליום 

 
 בחדרה תחזוקה הסכם

 
 General"הסכם השירות"( עם חברת  -טווח )להלן  ארוךהתקשרה חדרה בהסכם שירות  ,2016ביוני  27 יוםב

Electric International Inc  להלן(- "GEII ועם חברת )"GE Global Parts & Products GmbH  להלן(- 
"GEGPP גנרטוריםתחזוקה לשתי טורבינות הגז של ג'נרל אלקטריק,  יבצעו טיפולי"( לפיו שתי החברות הנ"ל 

)א(  :מבין המוקדםח חדרה לתקופה שתחילתה במועד ההפעלה המסחרית ועד והכ תחנתשל  רומתקני עז
שנים  25)ב( -הגיעו לתאריך סיום הביצוע שלהן ו )כמוגדר בהסכם השירות( התאריך שבו כל היחידות המכוסות

 תשולםהתמורה מיליון דולר כאשר  42-עלות הסכם השירות מסתכמת לסך של כשירות. המהחתימה על הסכם 
 במהלך תקופת ההסכם בהתבסס על הנוסחה המפורטת בו.

 
י ביצועי תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי הסכם השירות כולל ערבות לאמינות ומחויבויות אחרות לגב

חדרה התחייבה לשלם סכומי מענק במקרה של שיפור בביצועי המפעל  מאידךעמידה בהתחייבויות הביצוע ו
 כתוצאה מעבודות התחזוקה עד לתקרה מצטברת לכל תקופת בדיקה.

 
GEII ו-GEGPP התחייבויות אלה והחברה להבטחת שלהן לחדרה ערבות תאגידית של החברה האם  והעמיד

 מהתחייבויותיה של חדרה.  חלקלהבטחת מיליון דולר  21בסך של ערבות תאגידית  GEGPP-ו GEII-העמידה ל
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -25 ביאור

 
 גז הולכתל כמיםהס .ו

 
 רותם לכת גז בהו הסכם

 
 הגז נתיבי חברת עם גז הולכתל הסכם על רותם חתמה ,(2011)וכפי שתוקן בחודש אפריל  2010 יוליחודש ב

. נוספות שנים בחמש להארכה אופציה עם, 2029שנת בתוקף עד  ההסכם"(. ז"נתג" - להלן) מ"בע לישראל הטבעי
מיליון  47-כ של בעלות רותם עבור םשהוק ,PRMS-המתקן , הפחתת לחץ ומניה מתקן עבור תשלום כולל ההסכם

 בסך פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ההסכם במסגרת. הגז הולכת בתשתיות השימוש עבור חודשי ותשלום ש"ח
, 2018לרותם בשנת הולכת הגז העלות השנתית של הסכם  לצורך הבטחת התשלום החודשי. ח"ש מיליון 2-כ של

 .ש"ח מיליון 24-כ שלהסתכמה לסך 
 
 בחדרההסכם הולכת גז 

 
, 2015ביולי  30, אשר הומחה לחדרה ביום נתג"זעם  ת גזהולכלחתמה נייר חדרה על הסכם  ,2007יולי בחודש 

במסגרת ההסכם, אשר הוארך ועודכן מספר פעמים, תקים . המסדיר את הולכת הגז הטבעי למרכז האנרגיה
 27-בעלות של כ החדש"( PRMS-"מתקן ה –הפחתת לחץ ומניה עבור תחנת כוח שבהקמה )להלן  מתקן נתג"ז

 תקופתההסכם כולל תשלום חודשי עבור השימוש בתשתיות והולכת גז לתחנת כוח שבהקמה. . מיליון ש"ח
 פקיעתPRMS( ;2 )-ה מתקןההפעלה המסחרית של  מתאריךשנים  16( 1עד המוקדם מבין: ) משךההסכם ת

בהתאם לתנאיו. כמו כן, לחדרה קיימת  ( סיום ההסכם3(; או )2034באוגוסט  1"ז )נכון למועד הדוח, נתג רישיון
החדש בחודש  PRMS-ה מתקן"ז הקימה וחיברה את נתג. נוספות שניםחמש אופציה להארכת תקופת ההסכם ב

  .2018מאי 
 

בקשר עם  למדד הצמוד"ח ש אלפי 295 של ךערבות בנקאית בס לנתג"ז חדרההעמידה  במסגרת ההסכם,
אסיה במקור על ידי  עמדההו אשר ערבות זו, כי צוייןי .פי ההסכםשל חדרה על החודשי התחייבות התשלום 

בהתאם להתקיימות התנאים הרלוונטיים ) על ידי חדרה האשר הועמד ערבות מקבילהידי  עלה הוחלפ, פיתוח
ש"ח בקשר  אלפי 3,930בסך של למדד  צמודהערבות תאגידית  העמידה החברהכמו כן,  בהסכם הלוואת חדרה(.

  על פי ההסכם.החדש עבור חדרה  PRMS-ה מתקן מתהקלהתחייבות 
 

  טבעי גזאספקת ל מיםהסכ .ז
 

 בין תמר לרותםהסכם 
 

 מדיטרניאן י'אנרג נובל :הינם הדוח למועד שנכון תמר שותפי עם הסכם על רותם חתמה ,2012 בנובמבר 25 ביום
 אוורסט, מוגבלת שותפות גז חיפושי מוגבלת, דור שותפות 2 נגב מוגבלת, ישראמקו שותפות קידוחים מ, דלק"בע

 טבעי גז לאספקת תמר"( בנוגע י"שותפ –)להלן שותפות מוגבלת  פטרוליום ותמרמוגבלת  שותפות תשתיות
 .2029  ספטמבר לחודש עד בתוקף יהיה לרותם תמר בין הסכם"(. רותםל תמר בין "הסכם –הכוח )להלן  לתחנת

למוקדם  עד, לשני הצדדים זכות להאריך את ההסכם הכוללת החוזית מהכמות 93% נוצלו ולא במידה, כן כמו
  10.6  -הכמות החוזית הכוללת בהסכם מסתכם ב היקף. נוספות שנתיים או החוזית הכמות מלואמבין סיום 

BCM. 
 

. בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם, קא"ש למחויבות כפופותרותם ל תמרבין  בהסכם מסוימות שנתיות כמויות
בנסיבות מסוימות, בהן ישולם עבור כמות גז טבעי אשר לא נצרכה בפועל או , רותםל תמר בין להסכם בהתאם

תהא רותם רשאית, בכפוף למגבלות ותנאים אשר נקבעו בהסכם, לצבור  הקא"ש, תירכש כמות גז מעל לכמות
בתנאים מסוימים  כמות זו לתקופה מוגבלת, ולעשות בה שימוש במסגרת ההסכם. ההסכם כולל מנגנון המאפשר

 רשאית רותם, בנוסף .להמחות זכויות אלו בין צדדים קשורים שלא נעשה שימוש בהן עד לסמוך למועד פקיעתן
 אופציה הוענקה לרותם, כן כמו(. 15% עד של בשיעור, חלוקה לחברות ביחס) משנה במכירת גז עודפי למכור

 שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת  83%-ל השווה לכמות היומית החוזית הכמות את להפחית
 הודעה מועד לאחר חודשים 12 -מ החל תופחת השנתית החוזית הכמות. כאמור האופציה מימוש על להודעה
 הכמות הפחתת של במקרה(. ש"קא לרבות) הסכם תמר של רותםב שנקבעו להתאמות בכפוף זאת, כאמור

. עם זאת, רמת הקא"ש צפויה בהתאמה יופחתו בהסכם שנקבעו החוזיות הכמויות יתר כל, השנתית החוזית
 להודעה שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת 50% תהווה מתמר המינימלית הצריכה שהיקף כך לפחות

. 2022 בדצמבר 31 מיום יאוחר ולא 2020 בינואר  1מיום החל למימוש ניתנת האופציה. האופציה מימוש על
 בדצמבר 28 ביום. לנסיבות בהתאם ההודעה תקופת את לעדכן העסקיים ההגבלים על הממונה של בסמכותו

 "(.הממונה" - להלן) העסקיים ההגבלים על הממונה של אישורו את ההסכם קיבל ,2015
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -25 ביאור

 
  )המשך( טבעי גזאספקת ל מיםהסכ     .ז
 

 )המשך( הסכם בין תמר לרותם
 
 במקרה )כמפורט להלן("הביניים תקופת" במהלך לרותם הגז אספקת של קיצוץ מאפשר רותםלתמר בין סכם הה

 ,זאת עם יחד. רותם פני על תמר ישותפ של מסוימים ללקוחות זה מסוג בתרחיש עדיפות ונותן בגז מחסור של
 ,2017-תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז פורסמו ,2017 אפריל בחודש

, ככלל את הטיפול באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי. ותהמסדיר
 צרכנים לבין חשמל יצרני צרכנים בין יחסי באופן תתבצע ההקצאה, טבעי בגז מחסור של במקרה התקנות פי על

 כי יצוין. חלוקה לצרכני המשוריינות גז כמויות ניכוי לאחרו, הממוצעת לצריכתם בהתאם חשמל יצרני שאינם
שר מיכות את מס התקנות, החשמל משק של הסדירה בפעילות נרחב באופן הפוגע מחסור של מיוחדים במצבים
 רשות ומנהל הטבעי הגז רשות מנהל עם התייעצות לאחר, תקנותב הקבועה ההקצאהלהורות על חריגה מ האנרגיה
  .החשמל

  
 במהלך ולפיכך'" ב רמה" כלקוח מוגדרת רותם, בין תמר לרותם להסכם בהתאם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

, 2020 ספטמבר בחודש תייםסתו 2015 אפריל בחודשעל פי הודעה משותפי תמר  החלה אשר", הביניים תקופת"
 תקופת" במהלך, שני מצד. רותם של תהיומי קיבולתה את לספק יהיו מחוייבים לא תמרבתנאים מסויימים שותפי 

 .כלשהי ש"קא למחויבות כפופה רותם תהיה לא" הביניים
 

 לשינויים בהצמדה, ההסכם חתימת במועד שנקבע ח"בש בסיס מחיר על מבוסס הגז מחיר, להסכם בהתאם
 עליות, מכך כתוצאה. דולרה של היציג החליפין לשער (30%) ובחלקו, ז"מהתעו חלק המהווה, הייצור רכיב תעריףב

, כן כמו. רותם של הרווח ושיעורי המכירות עלות על משפיעות, הרשות ידי על שנקבעות כפי, הייצור ברכיב וירידות
ומחיר רצפה  בדולר הנקוב מינימום למחיר כפופה רותםלתמר בין הסכם ב שנקבעה הטבעי הגז מחיר של ההנוסח

 . ך ממחיר המינימום הנקוב בדולרנמו
 

 מחיר את לשלם רותם החלה, .ב'25, כפי שתואר בביאור הייצור רכיב בתעריף בעבר שבוצעו הפחתות בעקבות
)למעט חודש אחד  2016-2018וכן במהלך השנים  2015רצפה בחודש נובמבר  ומחיר 2014 נובמבר בחודש  המינימום

  .(בו שילמה רותם מעל למחיר רצפה 2018בשנת 
 

ש"ח  333.2ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל, הנעים בין החשמל פרסמה רשות  2013בחודש יולי 
פרסמה  2015 ינוארשעה, חלף התעריף היחיד שהיה נהוג בעבר. בחודש -ש"ח למגה וואט 386-שעה ל-למגה וואט

לאופן הצמדת נוסחת המחיר של הגז הטבעי  בקשר 10%-תעריפים חדשים, המשקפים הפחתה של כ החשמל רשות
תמר, התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר אלו מהתעריפים שפורסמו על ידי  יפקה בין רותם לשותפבהסכם האס

 ינואריחולו על ההסכם האמור, ובאופן דומה גם ביחס לתעריפים שפורסמו בחודש  2013בחודש יולי  החשמל רשות
2015. 

 
)אשר אלפי דולר  21,750-סך של כ, 2017במאי  25ביום בהתאם להסכם בין תמר לרותם, הפקידה רותם בנאמנות 

 –)להלן מחלוקת בעד להכרעה ח( "ש יאלפ 82,046 לעומדת ע ,2018 דצמברב 31יתרתו כולל ריבית שנצברה ליום 
  סכום זה מהווה את הסכום במחלוקת ללא ריבית צבורה. .נאמנות"(ה"פיקדון 

 
טענתם . בין תמר לרותם, הגישו שותפי תמר בקשה לפתיחת הליך בוררות בהתאם להסכם 2017ביוני  21ביום 

או  שעה-למגה וואטש"ח  386 בתקופת המחלוקת הינוהיא כי התעריף הרלבנטי לחישוב מחיר החוזה העיקרית 
הגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך  ,2017ביולי  20ביום  .שעה-למגה וואטש"ח  366.6לחילופין 

, וכן ביקשה שייקבע שותפי תמרבוררות, באמצעות עורכי דינה. במסגרת תגובתה, בין היתר, דחתה רותם את טענות 
שעה, כי הסכום אשר -ש"ח למגה וואט 333.2כי התעריף הרלוונטי בקשר עם מחיר הגז בתקופת המחלוקת הינו 

בהוצאות  וישאיתמר שותפי גינו, וכן כי ביידית לידי רותם, בתוספת הפירות אשר נצברו הופקד בנאמנות ישוחרר מ
  הבוררות של רותם.

 
 העלווכן לעיל  המתוארותטענות החזרו על  מסגרתובמפורט תמר כתב תביעה שותפי הגישו , 2018בחודש פברואר 

שעה )המהווה -ש"ח למגה וואט 361.5התעריף הרלוונטי בתקופת המחלוקת הינו לפיה יש לקבוע כי  חלופית טענה
 כתב רותם הגישה, 2018 יוני בחודש(. 2013 ביולי החשמל רשות ידי על שפורסמו תעריפיםהממוצע של ארבעה 

 .תמר שותפי מטעם לכתב ההגנה תגובה ההוגש, 2018 אוקטובר בחודש. הטענות את דחתה במסגרתו מפורט הגנה
דיון התקיים  ,2019בחודש פברואר  ,ד הדוחע, הגישה רותם את תגובתה הסופית. לאחר מו2018בחודש דצמבר 
 . 2019במאי  31עד יום ניתן וצפוי להינתן פסק הבוררות טרם  .בפני הטריבונל

 
תתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה  הסביר יותר מאשר לא שעמדת ,המשפטיים יועציה על בהתבסס להערכת רותם,

 ,להערכת רותם סכום החשיפה המקסימלי בגין ההליך האמור ,עם זאת .ההאמור מחלוקתהבדוחות הכספיים בגין 
 לאור, 2018בדצמבר  31ליום כן,  כמו .)לא כולל הוצאות משפטיות( דולר מיליון 41-כ, לא יעלה על הדוח למועד נכון

 פיקדוןסווג , 2019במאי  31עד ליום על יועציה המשפטיים, להכרעת הליך הבוררות  בהתבססו רותם של הצפי
 שוטפים.הבמסגרת הנכסים  קצרכפיקדון לזמן  נאמנותה
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -25 ביאור

 
  )המשך( טבעי גזאספקת ל מיםהסכ .ז

 
 בין תמר לחדרה מיםהסכ

 
שותפי תמר, "( עם חדרהלבין תמר הסכם למכירת ורכישת גז )להלן "הסכם החדרה ל הומחה ,2015 ביוני 30ביום 
 שותפיחדרה ו התקשרו ,2016בספטמבר  6בנוסף, ביום . מפעלי נייר חדרה עם 2012בינואר  25נחתם ביום  אשר
כמויות נוספות של גז טבעי )בנוסף נוסף"( לאספקת ה"הסכם הגז  - הסכם למכירת ורכישת גז נוסף )להלןבתמר 

הייצור  רכיבממוצע המשוקלל של צמוד לנקוב בדולר ומחיר הגז  להסכם הגז המקורי( החל מהפעלת תחנת הכוח.
 כפופה חדרהלתמר  ביןבהסכם  שנקבעה הטבעי הגז מחיר של הכן, הנוסח כמו. פורסם על ידי רשות החשמלהמ

 .המינימום ממחיר נמוךהרצפה  ומחיר מינימום למחיר
 

בקשר  מיליון ש"ח( 23.3-מיליון דולר )כ 6.2-כשל ת בסך כולל ות בנקאייותמר ערבו שותפילטובת  חדרה העמידה
 אסיה פיתוח,הוצאו במקור על ידי  אשר, כי ערבויות אלו, צויין. יחדרהל תמר ביןהסכם  במסגרת יותיהעם התחייבו

)בהתאם להתקיימות התנאים הרלוונטיים בהסכם  ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי חדרה על הוחלפו
-)כ דולר מיליון 0.9-כ של כולל בסך יותאבנק ערבויות תמר שותפי לטובת חדרה העמידה, בנוסף הלוואת חדרה(.

 הנוסף. בקשר עם התחייבויותיה במסגרת הסכם הגז "ח(ש מיליון 3.2
 

 בין הסכםלמכירת כמויות גז עודפות שסופקו לה על פי חדרה מתקשרת מעת לעת עם לקוחות שונים בהסכמים 
 .לחדרהתמר 

 
 רצפהה, מחיר הגז ששילמה חדרה עלה מעל למחיר .ב'25, כפי שתואר בביאור 2018התעריפים כתוצאה מעדכון 

מחיר הגז של  זה דוח פרסום למועד הייצור רכיב בתעריף בהתחשב. כמו כן, 2019 ינוארעד  2018בחודשים פברואר 
 .חדרה הינו מעל מחיר המינימום

 
 אנרג'יאן מיהסכ

 
"חברות  –לים לישראל בע"מ ובתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן ק, כימיחדרה ,, התקשרו רותם2017דצמבר בחודש 

 מאגר" -אנרג'יאן"(, בעלת החזקות במאגרי הגז כריש ותנין )להלן " -עם אנרגי'אן ישראל לימיטד )להלן  הקבוצה"(
. ההסכמים ביחס לכל אחת (בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים)בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן "( הגז

צפויות  אותןהטבעי ת הגז יו, כמובהסכמיםפי התנאים שנקבעו -על. הינם נפרדים ועצמאיים מחברות הקבוצה
"הכמות החוזית  -להלן ) עבור כל תקופת האספקה , בהתאמה,BCM 3.7-כו BCM 5.3-כ ןהינ ,וחדרה לרכוש רותם

, לשלם עבור כמות מינימלית וחדרה רותם"ש במסגרתו תתחייבנה קאמנגנון כולל, בין היתר, ההסכם הכוללת"(. 
  של גז טבעי, אף אם לא עשו בו שימוש.

 
הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז טבעי, לרבות לעניין תחזוקה,  בהסכמים נכללו בנוסף,

 .איכות הגז, הגבלת אחריות, בטחונות הקונה והמוכר, המחאות ושעבודים, יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול
 

לכל אחת  החוזית הכוללת מאנרג'יאן תאו עד להשלמת אספקת הכמו שנים 15ההסכמים יעמדו בתוקפם למשך 
כאשר מועד התחלת  ,"תקופת ההסכם הראשונה"( –)להלן  ן השניים, המוקדם מבי)רותם וחדרה( מהחברות הבנות

לפי כל אחד מההסכמים, במידה וכעבור  .חודשים ממועד הזרמת הגז של אנרג'יאן 12-ההסכם יהיה לא יאוחר מ
החוזית  מהכמות 90%-לחה כמות השווה החברה המתקשרת לא לק ,כניסת ההסכם לתוקףממועד שנים לאחר  14

שנה  15אשר תחל בתום  ,בכפוף להודעה מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת ,הכוללת
שנים  3למשך  (2)השלמת צריכת הכמות החוזית הכוללת; או  (1), ועד למוקדם מבין: כניסת ההסכם לתוקףממועד 

, כי בהסכם נכללו נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא יצוין. תקופת ההסכם הראשונהנוספות מתום 
לרבות במקרים של אי אספקה ממושכת, פגיעה  ,לסיומו קודם תום התקופה החוזית את ההסכם הרלוונטי

 .2021צפוי להיות בשנת כריש הפעלה מסחרית של מאגר  ,על פי פרסומי אנרג'יאן .ת ועודבביטחונו
 

מבוסס על נוסחה שהוסכמה, צמוד לרכיב ייצור החשמל וכולל מחיר נקוב בדולר ומחיר הגז הטבעי באשר לתמורה, 
דולר עבור  מיליארד 0.5-דולר עבור רותם וכ מיליארד 0.8-עשוי להגיע לכ, של ההסכמיםההיקף הכספי  י.לאמינימ
, והוא (הגז למועד דוח זהובהתאם לנוסחת מחיר  ,פי ההסכמים בהנחה של צריכת הכמות המקסימלית על)חדרה 

  .תלוי בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהיקף צריכת הגז
 

, התקיימו כלל 2018בחודש נובמבר  .אסיפת בעלי המניות של החברה את ההסכם אישרה, 2018 ינוארבחודש 
  .כאמורהתנאים המתלים להסכמים 

 
סכם בין אנרג'יאן ההסופקו לה על פי יש למכירת כמויות גז עודפותבהסכם  קשורחדרה התקשרה עם צד ג' בלתי 

לאור מכירת כמויות הגז העודפות, בחנה החברה האם ההסכמים לרכישת ומכירת הגז האמורים הינם  .רהוחד
הגיעה למסקנה כי מאחר והסכמי הגז האמורים אינם ניתנים לסילוק נטו במזומן  חברהה. IFRS 9בתחולת 

נעשתה למטרת השימוש העצמי החזוי של חדרה, הם אינם בהתאם לתקן, ובהתחשב בכך שההתקשרות בהם 
 .. לפיכך, הסכמים אלו טופלו כחוזי ביצוע, באופן חוץ מאזניIFRS 9בתחולת 
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

 
 בחדרהקרקעות  שכירותהסכמי   .ח
 

 האנרגיהמרכז  –שכירות  הסכם 
 

מרכז האנרגיה. תקופת  פועלבה חלקת קרקע  שכירתעם נייר חדרה ל בהסכםחדרה  התקשרה 2015אוגוסט  בחודש
 שנה 25-מ לא יותרשנה לאחר ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח, אך בכל מקרה  20לתקופה של  הינה שכירותה

הקרקע מטופלת כחכירה תפעולית, שכן כל סיכוני הבעלות וההטבות הכרוכות  שכירות. ממועד התקשרות בהסכם
  בהם חלים בעיקר על המחכיר.

 
 כהגדרתו חם מוכנות מצב הפסקת מועדחודשים לאחר  6 דמי השכירות ישולמו החל ממועד מסירת החזקה ועד

   .(3.א'.25אספקה לטווח ארוך )כמתואר בביאור  בהסכם
 

מסחרית של תחנת הכוח חדרה, נייר חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא מעוניינת בפירוק הציוד הפעלה הלאחר ה
 מרכזשל  לשטח השכירותשל מרכז האנרגיה ובגריטתו, שאז יסכימו הצדדים על מועד פירוק הציוד וביטול הסכם 

 .האנרגיה
 

 תחנת כוח בהקמה –הסכם שכירות 
 

 תחנת הכוח חדרה.מוקמת להשכרת שטח עליו  התקשרה חדרה בהסכם שכירות עם נייר חדרה ,2015 יוני בחודש
 25-מ יותר לא מקרה בכל, אך חדרה הכוח תחנת של המסחרית פעלהשנים ממועד הה 20עד לתום  ההסכם תוקף
נחתם תיקון להסכם זה הקובע כי ההסכם יהיה בתוקף  2018דצמבר  בחודש .התקשרות בהסכםה ממועד שנים

 לשכור החלה החברה, להסכם תיקון במסגרתכן, -כמו חודשים ממועד חתימת התיקון. 11-שנים ו 24לתקופה של 
הקרקע  שכירות .הכוח תחנת של חירום דרך לצורך דונם 1 של נוסף שטח 2018 דצמבר מחודש החל חדרה מנייר

 .שכן כל סיכוני הבעלות וההטבות הכרוכות בהם חלים בעיקר על המחכירמטופלת כחכירה תפעולית,  
 

 התבצעה, התקשרה רותם עם חברת החשמל בהסכם מחייב למכירת כמויות גז. מכירת הגז 2018בחודש מאי    .ט
 .2018ספטמבר עד נובמבר  בחודשים ('.ה25 בביאור כמתוארברותם )במהלך תקופת התחזוקה המתוכננת 

 
, בנוגע להשכרת 2017בפברואר  9הסכם אופציה עם נייר חדרה שתוקפו מיום על  , חתמה החברה2017בחודש אפריל  .י

 31במועד חתימת ההסכם ותסתיים ביום  לתחנת הכוח חדרה. תקופת האופציה החלה צמודדונם ב 68-שטח של כ
 500 של סך 2017 שנת עבור: )א( תקופות בגינן ישולמו דמי האופציהלשלוש כאשר היא מחולקת , 2022לדצמבר 

 2019 מהשנים אחת כל בגין"ח ש אלפי 3,000 של וסך)ג(  ש"ח; אלפי 1,500 של סך 2018 שנת עבורש"ח; )ב(  אלפי
נחתם תיקון להסכם האופציה עם נייר חדרה במסגרתו  2019לאחר מועד הדוח, בחודש ינואר  (.כולל) 2022 עד

, כאשר התיקון קובע כי על אף האמור בהסכם האופציה המקורי, 2019הוסכם על הארכת תקופת האופציה לשנת 
ובמקרה בו תממש החברה את האופציה וייחתם  2019ש"ח עבור שנת אלפי  2,200תשלם החברה לנייר חדרה סך של 

, חדרה הכוח תחנת להקמת ביחס מממן גורם עם פיננסית סגירה במועד חדרה לנייר תשלם החברההסכם שכירות, 
"ח. התיקון להסכם האופציה קובע כי לא חל שינוי לגבי תקופות האופציה בגין השנים ש אלפי 800 של נוסף סך

 .והתשלום בגינן 2020-2022
 

במסגרת ההסכם התחייבה החברה לפעול להשגת הסמכה חוקית לקידום תכנית תשתית לאומית להקמת תחנת 
בשטח המושכר, וכן לפעול לקידום ואישור התכנית הסטטוטורית בתוך תקופת האופציה. החברה תידרש כוח 

ימים לפני תום כל שנת אופציה על רצונה להאריך את האופציה בשנה נוספת, וככל שלא תעשה  90להודיע לפחות 
שתיות לאומיות )ות"ל( ועדה לתכן, האופציה תפקע בתום אותה שנה. ההסכם קובע כי האופציה תפקע ככל שה

תסרב לאשר את התכנית הסטטוטורית והחברה לא תנהל הליכים משפטיים בקשר לסירוב כאמור.  במינהל התכנון
שנים פחות חודש, החל ממועד  25תעמוד על ה שתקופיהיה לשיחתם ככל שהאופציה תמומש, הסכם השכירות 

 אופציהעם  כמפורט בהסכם, ממועד ההפעלה המסחרית,מסירת החזקה במושכר )קרי, מועד מימוש האופציה( או 
להארכת ההתקשרות. כמו כן, נקבע כי הסכם השכירות לא יכלול מגבלת אחריות, וכי החברה תישא בכל האגרות, 

 . המסים והתשלומים שיוטלו בגין הקמת תחנת כוח במושכר
 

ברת וח ורך ביצוע התחשבנות עם לקוחותיה הפרטייםנתונים הדרושים לצמלוא ההועברו לרותם  ,2017י לבחודש יו      .יא
בקבלת המידע הנדרש לצורך כך בגין התקופה החל ממועד ההפעלה המסחרית של רותם  מעיכוב הנובעים החשמל

גבתה רותם, עד ליום לכך  בהתאם .ייםעם לקוחותיה הפרט PPA-בהתאם להסכמי ה 2015בנובמבר  1ועד ליום 
 מיליון ש"ח.  7-, סך של כ2018בדצמבר  31

 
העמסה כלכלית  פרסמה רשות החשמל החלטה ביחס להסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית ,2017בחודש יוני  יב.

במשק החשמל. בהתאם להסדרה שנקבעה בהחלטה, מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי את סך כמות הסולר 
, וסולר חברת החשמלוהגז הנוזלי הנדרשים למשק החשמל, כך שגז נוזלי )במידה ונדרש( יוקצה לתחנות הייצור של 

דלקיים. בעקבות כך, צפויה -בגז של המתקנים הדויוקצה באופן שיוויוני לפי החלק היחסי של ההספק המותקן 
ההסדרה האמורה מגדירה את הזמינות הנדרשת מהיצרנים לשימוש  .מהעברהפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה 

לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תיעשה בשעות בהן יש  על ידי חברת החשמלבסולר, וכן קובעת שמכירת גז 
 מחסור בגז במשק החשמל.
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 25 ביאור

 
תחזוקה מתוכננת של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר, התגלה כשל טכני שדרש במסגרת   ,2017ספטמבר ב 21יום ב .יג

 27-בחודשה  תמר טיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל. האספקה הסדירה ממאגר
 זה ובכלל"התקלה בתמר"(  -)להלן  לא סופק גז ממאגר תמר לכלל המשק בתקופה האמורה, כאשר 2017ספטמבר ב

באמצעות סולר חלף הגז, בהתאם להנחיית מנהל  ת התקלה בתמר, פעלה תחנת הכוח של רותם. בתקופלרותם
שופתה רותם על  ,בהתאם להסדרים הקיימים  .ובגין כך נוצרו לרותם עלויות עודפות בגין השימוש בסולר המערכת,

 .אלו ידי חברת החשמל בגין עלויות עודפות
 
יפו בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של בתי  –, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2017 נובמבר בחודש  .יד

עניינה של הבקשה הוא בטענת המבקש כי ההתקשרות  "הבקשה", בהתאמה(. -"בז"ן" וה - להלןזיקוק לנפט בע"מ )
הינה עסקת בעלי עניין חריגה אשר לא קיבלה את אישור אסיפת בעלי המניות  לרותםבעסקת רכישת החשמל בין בז"ן 

המשיבים לבקשה כוללים את בז"ן, רותם, החברה לישראל בע"מ וחברי דירקטוריון . של בז"ן במועדים הרלוונטיים
   הסעדים המבוקשים כוללים סעדים מסוג צו "עשה" וסעדים כספיים. .שרות בעסקת רכישת החשמלבז"ן בעת ההתק

 .2019במאי,  קבוע לחודשדיון קדם משפט , הגישה רותם את תגובתה לבקשה. 2018בחודש יולי 
 

ובהתבסס על יועציה המשפטיים, סביר יותר מאשר לא, כי הבקשה לא תתקבל על ידי בית המשפט  ,להערכת רותם
 .ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה

 
 -זה  בביאוריפו, בקשה לאישור תביעה נגזרת )להלן -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב , 2018 בחודש ינואר .טו

 והמהכניםדירקטורים שכיהנו בבז"ן בעבר  כנגד"בז"ן(,  –"הבקשה"( על ידי בעל מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן 
חדרה והחברה, רותם  וכנגדבה כיום, כימיקלים לישראל בע"מ, החברה לישראל בע"מ, מר עידן עפר, מר אהוד אנג'ל 

א בעסקאות לרכישת גז של בז"ן, כימיקלים לישראל בע"מ וקבוצת "קבוצת או.פי.סי"(. עניינה של הבקשה הו –)להלן 
חברות לרכישת גז טבעי משותפי תמר )לפרטים נוספים ראה ה( עסקה של 1"החברות"( הכוללות: ) –.פי.סי )להלן או

לגבי  (..ז'25ביאור חברות לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן )לפרטים נוספים ראה ה( עסקאות של 2(; וכן ).ז'25ביאור 
 תחברוהחברות מול אנרג'יאן נדרשת עסקה בין העסקה עם אנרג'יאן בתמצית, לטענת התובעת, מעבר לעסקה של 

לבין עצמן בנוגע לאופן חלוקת ההטבות הכלכליות שהושגו במשא ומתן המשותף באופן שיהלום את כוח הקניה 
ברתית כאמור )או היעדרו לכאורה של . לטענת התובעת היעדרה לכאורה של עסקה בינחהןוהמיקוח של כל אחת מ

חברתי( ובז"ן אינה זוכה -הליך תקין באשר לחלוקת ההטבה( מקפחת את בז"ן )אינה בתנאי שוק בנוגע למימד הבין
לחלקה בהטבות הכלכליות נוכח כוח הקנייה הגדול שלה ותרומתה למו"מ מול אנרגי'אן )בין היתר לאור העובדה כי 

ם לחברות הקבוצה(. עיקרי הסעדים להם עותרת התובעת בבקשה ביחס לעסקת העסקה נעשתה במחירים דומי
 אנרג'יאן, הינם מספר צעדים הצהרתיים וכספיים ובין היתר קיום תהליך בין חברתי. 

 
כנדרש וטענות נוספות ביחס  ביחס לעסקת תמר, טוענת המבקשת, כי התקשרות בעסקת תמר לא אושרה על ידי בז"ן

לעסקה זו, לרבות בשאלת היותה לטובת בז"ן ובתנאי שוק; ביחס לעסקת תמר, התבקשו סעדים הצהרתיים וסעדים 
של פיצוי בז"ן ו/או השבת סכומי ההטבות להם זכו, לכאורה, החברה והצדדים הנוספים לעסקה, על חשבון בז"ן, 

 בתוספת מקדם שנתבע.
 

 המופיעות הטענות את דחתה.פי.סי או קבוצת. לבקשה תגובותיה את.פי.סי או קבוצת הגישה, 2018 אוגוסט בחודש
 .2019 יוני לחודש קבוע משפט קדם דיון .הסף על הבקשה דחיית את וביקשה בבקשה

 
, כי הבקשה לא תתקבל על ידי בית המשפט לא מאשר יותר סבירבהתבסס על יועציה המשפטיים,  ,החברה להערכת

 .ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה
 
 

 
 

 
 

 
 



  

 מ"בע או.פי.סי אנרגיה
 

 'ג9 המובא לפי תקנה מידע כספי נפרד
 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים

 1970-ומיידים(, התש"ל
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות
 הכספיים המאוחדים המיוחסים

 2018 בדצמבר 31 לחברה עצמה ליום
 
 

 

 



 

 

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים) ג' לתקנות ניירות ערך9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  2018 בדצמבר 31 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום

 
 

 עניינים תוכן
 
 

 עמוד 
 
 

 2 על מידע כספי נפרד המבקרים החשבון רואימיוחד של  דוח
 

 3 הכספי המצב עלנתונים 
 

 4 הרווח והפסד עלנתונים 
 

 5 כולל אחר  הרווח והפסד עלנתונים 
 

 6 המזומנים תזרימי עלנתונים 
 

 7 מידע נוסף למידע הכספי נפרד
 
 



 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

609תא דואר , 17רחוב הארבעה   

6100601תל אביב   

8000 486 03  
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

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

 .פי.סי אנרגיה בע"מאובעלי המניות של  לכבוד
 

ג' 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  יםהחשבון המבקר ירואהנדון: דוח מיוחד של 
 1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך  לתקנות

 
דוחות ) ג' לתקנות ניירות ערך9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

לימים  ("החברה" -ןלהל)בע"מ  או.פי.סי אנרגיהשל  1970-, התש"ל(ומיידייםתקופתיים 
בדצמבר  31הסתיימה ביום בתקופה שולכל אחת משלוש השנים  2017-ו 2018בדצמבר  31

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו . 2018
 .בסס על ביקורתנוהיא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהת

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 
מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע 
הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

ם הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה התומכות בסכומים ובפרטי
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

בסיס נאות לחוות ת אנו סבורים שביקורתנו מספק ההצגה של המידע הכספי הנפרד.
 .דעתנו

 
הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  מכל לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, 

 .1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים) ניירות ערך ג' לתקנות9
 
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2019 מרסב 27

 
 



 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
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 נתונים על המצב הכספי
 

  2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי מידע נוסף 

 
    שוטפים נכסים

 273,033 186,161 3 מזומנים ושווי מזומנים
 - 104,155  מוגבלים ומזומנים קצר לזמן פיקדונות

 6,553 16,243  , לרבות מכשירים פיננסיים נגזריםחובה ויתרות חייבים
    

 279,586 306,559  שוטפים נכסים כ"סה
    

    שוטפים שאינם נכסים
 92,427 85,533  פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים

 531,215 511,441  תומוחזק ותחברהשקעה ב
 26,818 70,142  ך ונכסים אחרים שאינם שוטפיםחייבים לזמן ארו

 - 9  נכסים בלתי מוחשיים
    

 650,460 667,125  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

    
 930,046 973,684  נכסים כ"סה

 
    שוטפות התחייבויות

    
 21,964 10,992 4 אגרות חוב חלויות שוטפות של

 1,368 17  שרותים ונותני ספקים
 12,460 1,811  זכאים ויתרות זכות

    
 35,792 12,820  שוטפות התחייבויות כ"סה

    
    שוטפות שאינן התחייבויות

 293,954 282,883  אגרות חוב
 - 177  הטבות לעובדים

    
 293,954 283,060  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

    
 329,746 295,880   התחייבויות כ"סה

    
    הון

 1,319 1,319  הון מניות
 361,005 361,005  פרמיה על מניות

 80,279 84,749  קרנות הון
 157,697 230,731  יתרת עודפים

    
 600,300 677,804   הון כ"סה

    
 930,046 973,684  והון התחייבויות כ"סה

 
     

 צחי גושן  אלמוגי גיורא  יואב דופלט
 כספים ל"סמנכ  כללי מנהל  הדירקטוריון ר"יו

 
 

    2019 מרסב 27 המידע הכספי הנפרד אישור תאריך
 .ממנו המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד



 בע"מאו.פי.סי אנרגיה 
 

 מאוחדים המיוחסים לחברה עצמההנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
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 רווח והפסד נתוני
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2018 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 1,895 8,926 10,669  הוצאות הנהלה וכלליות

     
 (1,895) (8,926) (10,669)   רגילות מפעולות הפסד

     
 23,178 40,065 14,386  מימון הוצאות
 19,446 7,463 6,831  מימון הכנסות

     
 (3,732) (32,602) (7,555)  נטו, מימון הוצאות

     
 74,151 76,636 91,258  תומוחזק ותחברברווחי החברה חלק 

     
 68,524 35,108 73,034  ההכנסה על מסים לפני רווח

 1,341 365 -   הטבת מס
     

 69,865 35,473 73,034  המיוחס לבעלים של החברה לשנה רווח
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בלתי נפרד ממנוהמידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק 



 או.פי.סי אנרגיה בע"מ
 

 המיוחסים לחברה עצמהמאוחדים הנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
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 רווח והפסד כולל אחר  נתוני
 
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2018 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 

המיוחס לבעלים של החברה לשנהרווח   473,03  35,473 69,865 

    
כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל הועברו )הפסד( פריטי רווח 

 או יועברו לרווח והפסד
   

    
נטו רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות,   1,248 8,428 (9,225)  

    
, נטו ממסשנהלרווח )הפסד( כולל אחר   1,248 ,4288  (9,225)  

    
המיוחס לבעלים של החברה שנהלסה"כ רווח כולל   8274,2  43,901 60,640 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
  



 או.פי.סי אנרגיה בע"מ
 

 המיוחסים לחברה עצמהמאוחדים הנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
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 מזומניםה מיתזרי נתונים על
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2018 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 69,865 35,473 73,034  המיוחס לבעלים של החברה לשנה רווח
    התאמות:

 3,732 32,602 7,555 נטו, מימון הוצאות
 (74,055) (76,636) (91,258) חברה מוחזקת חלק ברווחי

 - 548 322 תשלום מבוסס מניותעסקאות 
 (1,341) (365) - הטבות מס

 
(10,347) 

 
(8,378) (1,799) 

    
 (1) (6,552) (5,477) חייביםב יםשינוי
 (649) 4,532 (3,697) ויתרות זכות וזכאים שירותים נותני, בספקים יםשינוי

 - - 177 שינויים בהטבות לעובדים
 

(8,997) 
 
(2,020) (650) 

    
 141,898 28,800 116,000 מחברות מוחזקות דיבידנד שהתקבל

    
 139,449 18,402 96,656 שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
    השקעה פעילותמ מזומנים תזרימי

 179,847 16,158 (104,100) משיכה )הפקדה( למזומנים מוגבלים ופיקדונות לזמן קצר
 - - 40,511 ארוך לזמןמזומנים מוגבלים ממשיכה 

 - (92,440) (33,257) הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
 12 163 413 שהתקבלה ריבית

  -    (5,475) (40,705) הלוואות לחברות מוחזקות ואחרות
 - (20) (412) תשלום מס

 - - (9) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 - - (347) רכישת צומת

 78,807 - - חברה בתפירעון שטרי הון שהנפיקה 
    

 258,666 (81,614) (137,906) השקעה( לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 

    מימון פעילותל מזומנים תזרימי
 (21,279) (7,687) (23,200) ששולמה ריבית

 - - (22,400) פירעון אגרות חוב
 (167,905) (60,000) - ששולם דיבידנד

 - (498) - קשור לזמן קצר, נטוהלוואה מצד 
 - 315,818 - תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

 (42,285) (64,068) - לשעבר חברה האםל והלוואות הוןי שטר פירעון
 - (22,950) - עמלת פירעון מוקדם

 - 361,703 - תמורה מהנפקת הון מניות
 (178,322) (200,866) - פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

    
 (409,791) 321,452 (45,600) מימון( לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
 (11,676) 258,240 (86,850) מזומנים ושווי במזומנים נטו( קיטון) גידול

    
 23,814 14,940 273,033 השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

    
 2,802 (147) (22) מזומנים ושווי מזומנים יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת

    
 14,940 273,033 186,161 השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 
 .המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו



 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
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 מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

 
 כללי .1
 

כספיים "דוחות  -)להלן  2018בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"מידע כספי נפרד"(, המוצגים  -עצמה )להלן מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה 

)להלן  1970-התש"ל ,"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( -)להלן  'ג9בהתאם לתקנה 
 "התוספת העשירית"(, בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. -
 

 דים.יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוח
 

  -כספי נפרד זה  במידע
 
 .או.פי.סי אנרגיה בע"מ – החברה (1)
בדוחות הכספיים  מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין ן, שדוחותיהותחבר -  תנוב ותחבר/תומאוחד תוחבר (2)

 , עם דוחות החברה.המאוחדים
 חברות שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.  - מוחזקות חברות (3)

 
 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .2
 

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על 
 ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

 
 הכספיים הנתונים הצגת .א
 
 נתונים על המצב הכספי  (1)

המאוחדים המיוחסים לחברה הכספיים נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות 
עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו, 

המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי הכספיים מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות 
 מוחזקות.סך ההתחייבויות, בגין חברות 

 
 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  (2)

המאוחדים, בפילוח בין רווח או הכספיים נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות 
צאות. הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההו

המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, הכספיים כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות 
 של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.

 
 על תזרימי המזומנים  נתונים (3)

המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה הכספיים נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 
)למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות 

תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. 
ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות 

 העסקה.
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות .ב
 
 הצגה (1)

הכספיים יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות 
המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול צדדים 

 שלישיים.
 
 מדידה (2)

אוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני דיווח עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מ
 , המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים."(IFRS)"כספי בינלאומיים 
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 מזומנים ושווי מזומנים .3
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 5,992 45,619 בש"ח בנקאיים בתאגידיםעו"ש  יתרות

 267,041 140,542 בש"ח בנקאיים פיקדונות בתאגידים
   

 273,033 186,161 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
 
 

  פיננסיים מכשירים .4
 

 
 אגרות חוב .א

 
 של החברה הנמדדים בעלות מופחתת. אגרות חוב זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של  סעיף

 הרכב: .1
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 315,918 293,875 אגרות חוב

 21,964 10,992 בניכוי חלויות שוטפות
   
 282,883 293,954 

 
 

אגרות החוב למסחר בבורסה בחודש . עד מועד הרישום של 4.45%עומד על אגרות החוב שיעור הריבית בגין  .2
לדוחות הכספיים  15 אוריראה בלמידע נוסף . 4.95%, עמד שיעור הריבית של אגרות החוב על 2017אוגוסט 

 המאוחדים של החברה.
 

 לחברה האם לשעברשהונפקו שטרי הון  .ב
 

שנים, נקובים במטבע השקל,  5לתקופה של  היו, 2010-2014על ידי החברה בשנים  לאסיה פיתוחשטרי ההון שהונפקו 
אשר חושב  במועד הנפקתם בהתאם לשווים ההוגן הוצגואינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית. שטרי ההון 

פרעה החברה את  2017במהלך שנת לפי שיטת הריבית האפקטיבית.  הופחתוו 6.1%של  שנתי באמצעות שיעור היוון
 המאוחדים של החברה. לדוחות הכספיים .ב.16יאור נוסף ראה בלמידע . לאסיה פיתוחיתרת שטרי ההון 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים .4

 

 נזילות סיכון .ג
 

בסכומים בלתי מהוונים, וזאת בהתבסס על השערים העתידיים  מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות להלן
 , כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:החזויים למועד הדיווח

 
 2018  בדצמבר 31 ליום  

 
הערך 

 בספרים
סכום 

 חוזי
ודשים ח 12
 פחות או

 עד שנה
 שנים 5מעל  שנים 2-5  שנתיים

 ח"ש אלפי 
 

        יםשאינן נגזר פיננסיות התחייבויות
 - - - 17 17 17 שרותים ונותני ספקים
 - - - 1,171 1,171 1,171 זכות ויתרותזכאים 

 204,266 115,852 43,461 24,567 388,146 293,875 אגרות חוב
       

 204,266 115,852 43,461 25,755 389,334 295,063 התחייבויות פיננסיות סך
 
 

 2017  בדצמבר 31 ליום  
הערך  

 סכום חוזי בספרים
ודשים ח 12
 פחות או

 עד שנה
 שנים 5מעל  שנים 2-5  שנתיים

 ח"ש אלפי 
 

        יםשאינן נגזר פיננסיות התחייבויות
 - - - 1,368 1,368 1,368 שרותים ונותני ספקים
 - - - 2,045 2,045 2,045 זכות ויתרותזכאים 

 245,552 118,026 24,567 45,619 433,764 325,186 אגרות חוב
       

 245,552 118,026 24,567 49,032 437,177 328,599 התחייבויות פיננסיות סך
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 )המשך( פיננסיים מכשירים .4

 
 

 ריבית סיכון .ד
 

 :פרטים בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת הדיווחלהלן 
 

   בדצמבר 31 ליום  
  2018 2017 
 ש"ח אלפי ח"ש אלפי  
 :עה עם הצמדה למדדקבו בריבית מכשירים   

      
 2,876 45,252   נכסים פיננסיים

 - -    התחייבויות פיננסיות
 
 

 
45,252 

 
2,876 

 
   בדצמבר 31 ליום  
  2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  
 :עה ללא הצמדה למדדקבו בריבית מכשירים   

      
 292,196 134,174   נכסים פיננסיים

 315,918 293,875    התחייבויות פיננסיות
 
 

 
)159,701) 

 
(23,722( 

 
   בדצמבר 31 ליום  
  2018 2017 
 ש"ח אלפי ח"ש אלפי  
 :משתנה בריבית מכשירים   

      
 91,213 220,946   נכסים פיננסיים

 - -    התחייבויות פיננסיות
 
 

 
220,946 

 
91,213 
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 ההכנסה על מסים .5
 

  הכנסה על מסים הוצאות מרכיבי .א
 
 .הפרשים זמנייםהמסים על ההכנסה שנכללו ברווח והפסד מורכבים ממסים נדחים בגין  

 
 שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים להעברה  הפסדים .ב
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
      

 41,223 59,198 הפסדים לצורך מס
 

הגבלת זמן על ניצול הפדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי.  לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין
לנצל  ד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיהנכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתי

 את הטבות המס.
 

 מס שומות .ג
 

 .)בכפוף לסייגים שנקבעו בחוק( 2013  המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות הוצאולחברה 
 
 נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ד
 

 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה
 

  
 עםעסקאות  
 מניות בעלי 
 ש"ח אלפי 

 
 (5,468) 2016 בינואר 1 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

  
 1,341 הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים

 3,405 שינויים אשר נזקפו להון
 327 השפעת השינוי בשיעור המס

  
 (395) 2016בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

  
 365 הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים

 30 שינויים אשר נזקפו להון
  

 - 2017בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת
  

 - הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים
 - להון נזקפו אשר שינויים

  
 - 2018בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

 
 

 התחייבויות מיסים נדחים שלא הוכרו .ה
 

אלפי ש"ח( בגין הפרשים  121,776: 2017אלפי ש"ח ) 116,547בסך , התחייבות מיסים נדחים 2018בדצמבר  31ביום 
מאחר ה הוכר, לא אלפי ש"ח( המתייחסים להשקעות בחברות בנות 529,460: 2017אלפי ש"ח ) 506,728בסך זמניים 

 נתונה בידי החברה, ובכוונה שלא לממשה בעתיד הנראה לעין.וההחלטה האם למכור חברה בת זו 
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 קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .6

 
 א.       פרטים בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה

 
זכויות  מדינת 

 החברה 
         זכויות

 החברה
 הצבעה בהון התאגדות 

  % % 
    

(1או.פי.סי רותם בע"מ )  80 80 ישראל 
(2)  35 35 ישראל איי.פי.פי. רותם תפעול ותחזוקה בע"מ  

(3או.פי.סי חדרה בע"מ )  100 100 ישראל 
(3או.פי.סי תפעול בע"מ ) 010 ישראל   100 

(3איי.ג'י.אס רותם בע"מ )  80 80 ישראל 
(4) בע"מ  )שותף כללי( או.פי.סי סולאר  100 100 ישראל   
(4) שותפות מוגבלתאו.פי.סי סולאר   100 100 ישראל 

(5צומת אנרגיה בע"מ )  95 95 ישראל 
 

 ( "החברה לישראל" –החברה לישראל בע"מ )להלן  של( 80%) זכויותיה מלוא את החברה רכשה, 2010 ביוני 24 ביום .1
 מגה 466 -כ של כח תחנת להקמת זיכיון בעלת שהינה פרטית חברה(, "רותם" – להלן) מ"בע רותם. סי.פי.או בחברת

. האוצר ומשרד הלאומיות התשתיות משרד ידי על שפורסם במכרז 2004 בשנת זכייתה מכח, רותם במישור וואט
 בסכום לרותם הלוואה החברה העמידה ובנוסף, הנקוב לערכן בתמורה החברה ידי על רכשונ הנמכרות המניות
 ההשקעה הנ"ל. ההלוואה פרעון לטובת שימשה אשר, החברה לישראל לרותם שהעמידה ההלוואה לסכום השווה
 לבין ההשקעה עלות בין ההפרש. בחברה לישראל רותםב ההשקעה לעלות בהתאם הכספיים בדוחות הוצגה ברותם

רותם ב ההחזקות. יתרת  .שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן ףנזקאלפי ש"ח  5,967בסך של  ששולמה התמורה
 ."ורידיס"( –תחנות כוח בע"מ )להלן  ורידיסנמצאות בידי 

 
"חברת התפעול של רותם"( אשר  -.פי.פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ )להלן אייבחברת  35%מחזיקה  החברה .2

נמצאות בידי של רותם בחברת התפעול  ההחזקותכוח ברותם. יתרת  התחנתהוקמה במטרה לתפעל ולתחזק את 
 של בסך בנקאית ערבות העמידווהחברה  ורידיס. בפועל תחזוקת תחנת הכוח מבוצעת על ידי עובדי רותם. ורידיס

דולר, בחלקים יחסיים, לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ, זאת להבטחת כל סכום שלא ישולם  מיליון 1
עול של רותם כנדרש בהתאם להסכם התפעול של תחנת הכוח ברותם שנחתם בין רותם לחברת על ידי חברת התפ

 התפעול לפיו, האשראי מסגרת להסכם תיקון נחתם, 2019 ינואר בחודשמועד הדוח,  לאחרהתפעול של רותם. 
כן,  כמורותם כנדרש בהסכם. של חברת התפעול  חלףברותם תהיה על ידי רותם עצמה  כוח תחנת על והתחזוקה

)כמתואר בעלים "ח נוספים לקרן ערבות שמיליון  4התיקון להסכם, התחייבה רותם להפקיד סכום של  במסגרת
ערבות ה, שוחררה 2019לתיקון, בחודש פברואר  תאםבה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה(. 1.ג'.14בביאור 

 מיליון דולר כמתואר לעיל.  1והחברה בסך של  ורידיסשהעמידו 
 

 (100%) החזקותיה מלוא( 1: )את לחברה העבירה במסגרתו, מבני שינוי אסיה פיתוח ביצעה, 2017בחודש מאי  .3
סי תפעול בע"מ .פי.או התפעול( בחברת 100%( מלוא החזקותיה )2) -ו "חדרה"( –בע"מ )להלן  חדרהאו.פי.סי. ב
השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של  ועםחדרה כיום כחברת התפעול של  משמשתה)

 כל ערך נקוב"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 20, וזאת בתמורה להקצאת "חברת התפעול חדרה"( -)להלן  התחנה(
 . אסיה פיתוחל החברה של אחת

 
איי.ג'י. ( ב80%) שינוי מבני, במסגרתו העבירה לחברה את מלוא החזקותיה אסיה פיתוחביצעה  ,2017 יולי בחודש

ש"ח ערך נקוב של החברה  0.01, וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת בת "(AGS" -אס. רותם בע"מ )להלן 
 . אסיה פיתוחל
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 )המשך( מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

 
 )המשך( קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .6

 
 )המשך( המוחזקות במישרין על ידי החברהא.       פרטים בדבר חברות 

 
  )המשך(  .3

 לחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת AGS -חברת התפעול חדרה ו העברת חדרה,
. אסיה פיתוחידי  על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישה בוצעה (, כאילוAs Poolingהערכים בספרים )

 קודם שהוצגו הערכים כפי לפי מוצגים שנרכשו וההתחייבויות ההשוואה. הנכסים מחדש מספרי כך, הוצגו לצורך
 . רכיביAGS-חברת התפעול חדרה וביום העברת מניות חדרה,  אסיה פיתוח של בדוחות הכספיים המאוחדים לכן

חברת ההון של חדרה,  כך שרכיבי אסיה פיתוח ידי על לראשונה השגת השליטה מיום מחדש הוצגו של החברה ההון
 השגת ביום שנרכשו וההתחייבויות הנכסים הקיימים בחברה. ערכי הון רכיבי לאותם נוספו AGS-התפעול חדרה ו

המניות שהועברו לבין עלות  שלהערך הנקוב התמורה שהועברה, לרבות ההפרש בין  .ישירות בהון הוכרו השליטה
 לקרן הון מיזוג. פיםהנכסים והתחייבויות, נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות לעיל נזק

 
"הלוואות לחדרה"( לצורך מימון פעילות  –הלוואות לטובת חדרה )להלן  אסיה פיתוח, העמידה 2016 במהלך שנת

 המימוןרם התקיימו התנאים למשיכת הלוואות במסגרת הסכם ההקמה של תחנת הכוח חדרה )שנדרשו היות וט
ששולם  אסיה פיתוחלטובת החברה כנגד חוב של החברה ל לחדרה, הוסבו הלוואות 2017(. במהלך שנת חדרהשל 

 להלן. 2.'.ב6 סעיףראה חדרה לפרטים נוספים בקשר עם הלוואות  .2017במהלך שנת 
 

 –)להלן  . או.פי.סי סולאר )שותף כללי( בע"מ2017במרס  19הינה שותפות מוגבלת שנרשמה ביום  או.פי.סי סולאר .4
השותף הכללי  , ומהווה את2017בינואר  15שהתאגדה ביום , הינה חברה פרטית שהתאגדה "השותף הכללי"(

רה, שהינה גם השותף מלוא הון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי מוחזק על ידי החב באו.פי.סי. סולאר.
וולטאית -הוקמה במטרה לרכז ולפתח פרויקטים לייצור חשמל באנרגיה פוטו המוגבל )היחיד( באו.פי.סי. סולאר

 בישראל.
 

 בגרינדיי (85.3%יה )חזקותה מלוא את  שותפות מוגבלת סולאר.פי.סי אול אסיה פיתוחמכרה  2017 יולי בחודש
סך של ל התמורב 2017בינואר  12ביום  אסיה פיתוח( אשר נרכשה על ידי גרינדיי -אנרגיה מתחדשת בע"מ )להלן 

 תחוב  שגרינדיי כך ,אלפי ש"ח לחברה 2,618בסך של  אסיה פיתוחלשל גרינדיי  הוהסבת חוב ש"חאלפי  288 -כ
אסיה כלפי  כאמוריתרת החוב את  החברהלמועד הדוח, פרעה . אסיה פיתוח כלפי תחוב החברה ואילו החברה כלפי

 .פיתוח
 

(, As Poolingהערכים בספרים ) טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת קבוצהלהעברת גרינדיי 
 מחדש מספרי כך, הוצגו . לצורךאסיה פיתוחידי  על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישה בוצעה כאילו

בדוחות הכספיים  לכן קודם שהוצגו הערכים כפי לפי מוצגים שנרכשו וההתחייבויות ההשוואה. הנכסים
 השגת השליטה מיום מחדש הוצגו של החברה ההון . רכיביאסיה פיתוח ביום העברת מניות גרינדיי של המאוחדים

 הנכסים הקיימים בחברה. ערכי הון רכיבי לאותם נוספו ההון של גרינדיי כך שרכיבי אסיה פיתוח ידי על לראשונה
הערך התמורה שהועברה, לרבות ההפרש בין  .ישירות בהון הוכרו השליטה השגת ביום שנרכשו וההתחייבויות

המניות שהועברו לבין עלות הנכסים והתחייבויות, נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות  שלהנקוב 
 לקרן הון מיזוג. פיםלעיל נזק

 
אלפי ש"ח ולשותף  3,705 כולל שלבסך הלוואות לשותף הכללי  העמידה החברה 2018-ו 2017 במהלך השנים

  (.להלן 2.'.ב6אור ילפרטים נוספים ראה בח )אלפי ש" 289המוגבל בסך של 
 

צומת הינה חברה פרטית "צומת"(.  –מחברת צומת אנרגיה בע"מ )להלן  95%, רכשה החברה 2018במרס  7ביום  .5
באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח המונעת 

"פרוייקט צומת"(. לפרטים נוספים בקשר לעסקת צומת ראו  –)להלן  מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות 396-של כ
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. החברה העמידה לצומת הלוואות על מנת לממן את  6.א'.25אור יב

 45,252עמדה על סך של  2018בדצמבר  31פת ולקדם את פרוייקט צומת. יתרת ההלוואות ליום פעילותה השוט
  (.להלן 2.'.ב6אור ילפרטים נוספים ראה בח )אלפי ש"

 
 5%התקשרה החברה עם בעלי מניות המיעוט בצומת, עבורם מוחזקים  2019בינואר  3לאחר מועד הדוח, ביום 
"המוכרים"(, בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה, לשיעורין,  -מהון מניות צומת )להלן 

לדוחות הכספיים המאוחדים  6.א'.24ביאור נוספים ראה )לפרטים  במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך
  של החברה(.

 
, הפכה החברה את יתרת ההלוואות לשטר הון שאינו נושא ריבית והצמדה 2019לאחר מועד הדוח, בחודש ינואר 

 שנים מיום ההנפקה. 5 וייפרע בהתאם להחלטת צומת ולא לפני
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 )המשך( מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

 
 )המשך( מהותיות עם חברות מוחזקותקשרים, התקשרויות ועסקאות  .6
 

 הלוואותושטרי הון         .ב
 

 : תומוחזק ותלהלן פרטים בדבר שטרי הון והלוואות לחבר
   בדצמבר 31 ליום  
  2018 2017 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
      

 7,215 4,677 (1) שטרי הון
 19,603 65,465 (2הלוואות שניתנו )

 70,142 26,818 
 

אלפי  7,748"( בסך כולל של AGS"שטרי הון  –שטרי הון שקליים )להלן  אסיה פיתוחל AGS, הנפיקה 2014בשנת  (1)
בסכום זהה אשר סולק במהלך  אסיה פיתוחלחברה כנגד חוב של החברה ל AGSהוסבו שטרי הון  2017ש"ח. בשנת 

פרעונם )כפי שעודכן במסגרת הארכת שטרי אינם צמודים, אינם נושאים ריבית ומועד  AGS. שטרי הון 2017שנת 
הוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי  AGS. שטרי הון 2024( יהיה לא לפני חודש אוקטובר 2018הון בחודש יוני 

ומופחתים לפי שיטת  5.6%בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב באמצעות שיעור היוון של 
 הנפקה ועד למועד הדוח. הריבית האפקטיבית ממועד ה

 
 :ואחרות להלן פרטים בדבר הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות (2)

 
 בדצמבר 31יתרה ליום   סכום ההלוואה  כפי מועד מתן 

 2017 2018 תנאי ההלוואה  שניתנה )הקרן( ההלוואה שם המלווה
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  

 41,687 2017-18 צומת אנרגיה בע"מ
12.1% 

 2,876 45,252 צמודה למדד
 11,498 12,418 8.0% 11,146 2017 חדרה

גירנדיי אנרגיות 
 2,159 3,235 3.6% 3,531 2017-18 מתחדשות בע"מ
או.פי.סי סולאר 

 293 731 3.6% 289 2017-18 תמוגבלשותפות 
או.פי.סי סולאר 

 2,777 4,158 3.6% 4,034 2017-18 השותף הכללי

    65,794 19,603 

 
 

"שטרי  –)להלן  אסיה פיתוחל חדרה ידי על הונפקו אשר הון שטרי לחברה המחתהאסיה פיתוח , 2017מאי  בחודש (3)
 אסיה פיתוחל החברה של חוב נרשם, חדרה הון שטרי המחאת כנגד"ח. ש אלפי 191,844 של בסכום הון חדרה"(

הינם לתקופה שלא תפחת חדרה . שטרי הון אסיה פיתוחל החברה שהעמידה הלוואה כנגד קוזז אשר, זהה בסכום
ייפרעו בהתאם  חדרה . שטרי הוןהשקל, אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריביתשנים, נקובים במטבע  5-מ

 שנים מיום ההנפקה. 5להחלטת חדרה ולא לפני 
 
 

 דיבידנד        ג.
 

ש"ח, בהתאמה. לאחר  אלפי 167,905-ש"ח ו אלפי 60,000דיבידנדים בסך של חילקה החברה  2016-ו 2017בשנים 
 ש"ח. אלפי 36,000, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2019בחודש מרס  ,מועד הדוח

 
 28,800, אלפי ש"ח 116,000 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים חילקה רותם 2016-ו 2017 ,2018 שניםה במהלך

, הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד 2019לאחר מועד הדוח, בחודש מרס   ., בהתאמהח"ש אלפי 141,898-ו אלפי ש"ח
 ש"ח.אלפי  70,400מסתכם לסך של אשר חלק החברה בו 

 
 
 
 



  

 פרטים נוספים על החברה

2018 
 הדמיה

 



 

1 
 

   
 

 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 

 חלק ד'

 
 פרטים נוספים על התאגיד

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 "מבע או.פי.סי אנרגיה

 2018פרטים נוספים על החברה לשנת 

 
המשמעות הנודעת להם בחלק א' )תיאור עסקי שלא הוגדרו במפורש בחלק זה, חים ולמונ דוח תהיה לשמותל הבחלק זה ש

 תקופתי.ההתאגיד( לדוח 
 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון :ד'9תקנה 

(, 126-מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני )טופס ת דיווח 

  המוגש בד בבד עם דוח זה. 

 ים על הרווח הכוללירבעונתמצית דוחות  :'א10תקנה 

  )באלפי ש''ח( 
  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ שנתי

     2018 
 תמכירו 349,724 301,077 341,876 313,794 1,306,471

 תות(פחת והפח בניכויהמכירות )עלות  219,624 226,629 3,08222 066,602 ,401929
 פחת והפחתות 26,277 26,673 28,788 25,470 107,208
 גולמי רווח 103,823 47,775 90,006 28,258 269,862
 הוצאות הנהלה וכלליות 11,739 12,340 13,185 922,31 51,186
 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו )25( 2,107 962 3,191 6,235

 תפעולירווח  92,059 37,542 77,783 17,527 224,911
 הוצאות מימון 16,956 35,983 25,376 19,578 97,893

 הכנסות מימון 1,705 3,117 391 2,089 ,3027
 נטו ,מימון הוצאות 15,251 32,866 24,985 17,489 90,591
 לפני מסים על ההכנסה )הפסד(רווח  76,808 4,676 52,798 38 134,320
 )הוצאות( מסים על ההכנסה הכנסות 20,042 2,525 13,574 662 36,803
 רווח )הפסד( לתקופה 56,766 2,151 39,224 )624( 97,517

      
 מיוחס ל:

 בעלי המניות של החברה  44,293 834 30,076 (2,169) 034,37
 זכויות שאינן מקנות שליטה 12,473 1,317 9,148 ,5451 ,48324

 רווח )הפסד( לתקופה 56,766 2,151 39,224 )624( 7,5179

  
 רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה

 רווח בסיסי למניה )בש"ח( 0.34 10.0 0.23 (0.03) 0.55
 מדולל למניה )בש"ח( )הפסד( רווח 0.33 0.01 0.22 (0.01) 0.55

 
  )באלפי ש''ח( 

  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ שנתי
     2018 

 רווח )הפסד( לתקופה 56,766 2,151 39,224 )624( 97,517

 כולל אחר שלאחר שהוכרו פריטי רווח )הפסד(     
 והפסדלרווח לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו 

 החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן  2,499 (839) (202) 753 2,211
 בגין גידור תזרימי 

 מכשירים פיננסייםשינוי נטו בשווי ההוגן של  (120) (186) (188) (96) (590)
 לגידור תזרימי המשמשים נגזרים

 דרשל פריט מגושנזקף לעלות מזומנים 
 מסים בגין פריטי רווח כולל אחר (547) 236 89 (151) (373)

 ממס, נטו שנהל אחר כולל)הפסד(  רווח 1,832 (789) (301) 506 1,248
 לשנה כולל רווח כ"סה 58,598 1,362 38,923 (118) 98,765

      
 מיוחס ל:

  בעלי המניות של החברה 46,125 45 29,775 (1,663) 74,282
 שאינן מקנות שליטהזכויות  12,473 1,317 9,148 1,545 24,483
 רווח )הפסד( לתקופה 58,598 1,362 38,923 (118) 98,765
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 ערךהשימוש בתמורת ניירות  :ג10תקנה 

באוגוסט  1)הנושא את התאריך להשלמה ותשקיף מדף  , פרסמה החברה תשקיף2017 ביולי 31ביום 

 34,000,000 עד של הנפקה ראשונה לציבור( 1) :הכולל 2017באוגוסט  8-ו 2מים , כפי שתוקן בי(2017

( רישום 2)-; ו"(ההנפקה)" של החברה כל אחת ערך נקוב ש"ח 0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 

 1.00ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, בנות  320,000,000למסחר ושחרור מחסימה של 

 (2017במאי  18וגים ביום ש"ח ערך נקוב של החברה )אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מסו

 ."(התשקיף)"

 . )ברוטו( ש"ח 398,583,750סך של במסגרת ההנפקה, גייסה החברה 

תה וליפעכי תמורת ההנפקה בגין מניות החברה, תשמש את החברה למימון  במסגרת התשקיף צוין

צומת, בכפוף עצמי הנדרש לפרויקט התמורה בעיקרה תיועד להעמדת ההון ה , כאשרהשוטפת

ורמטיבי נההון העצמי ה כפי שצוין בתשקיף,העסקה, כאשר להתקיימות התנאים המתלים להשלמת 

)אולם ש"ח מיליון  250-עמד על סך של כ, ת הכוח צומתנורמטיבית של הקמת תחנבהתאם לעלות ה

כי  צוין,י .(תוכן יצוין כי הסכום כפוף להצמדו להיות שונהעשוי הון העצמי שיידרש הכי בפועל הובהר 

, החליט 2018בפברואר  26ביום ההון העצמי יידרש בכפוף להשלמת סגירה פיננסית לפרויקט צומת. 

על התנאי המתלה לקבלת רישיון חדש לצומת,  תוך ויתורהחברה להשלים את עסקת צומת  דירקטוריון

 8.17 וסעיף 2.3.1צומת ראה סעיף פרויקט ת צומת )לפרטים נוספים על הושלמה עסק 2018במרץ  7וביום 

  .(()תיאור עסקי התאגיד הראשוןלחלק 

להרחבת פעילותה לפעילות הפיתוח שלה, תשמש את החברה  הת ההנפקתמורצוין בתשקיף כי , בנוסף

  .החברה בהתאם לאסטרטגיה שלוהכל ת כוח חדשות, ונבייזום, הקמה או רכישה של תח

יתרות פירעון ול את החברה בעיקר למחזור חוב המשי)סדרה א'(, שתמורת ההנפקה בגין אגרות החוב 

ת ופי החלט עלוהכל , לפעילותה העסקית השוטפת של החברהתשמש את החברה  היתרתו 1בעלים חוב

 .כפי שתהיינה מעת לעת ,וריון החברהדירקט

 

                                                 

 
 .לתשקיף 6.22.11 סעיף ראו  1
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 2דוח על המצב הכספילתאריך המהותיות קשורות  ובחברותרשימת השקעות בחברות בת  :11 תקנה

  אינן רשומות למסחר בבורסה ומניותיהן אינן נסחרות בה. ת והחברות הקשורות של החברהנוחברות הבה

להלן טבלת ההשקעות של החברה בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות, לתאריך הדוח על המצב 

  :2018בדצמבר  31ליום הכספי, קרי 

 

 
התקשרה החברה בהסכם לרכישת יתרת מניות צומת, המוחזקות יצוין כי לאחר מועד הדוח הכספי  

להפעיל את  ,2019בינואר  3מהנאמן, מיום בנאמנות עבור בעלי מניות פרטיים. לחברה נמסר יפוי כוח 

. לפרטים אודות הסכם רכישת יתרת המניות מוחזקות בנאמנות כאמורזכויות ההצבעה בגין המניות ה

  .התאגדי(לחלק הראשון )תיאור עסקי  2.3.1 לשיעורים ובכפוף לאבני דרך ראו סעיף

 :בתקופת הדוחמהותיות ת ובחברות קשורות נושקעות בחברות בבה שינויים :12תקנה 

למידע כספי  6 וסעיף לדוחות הכספיים 24ביאור ראו  2017משנת בוצה קאודות שינוי המבנה ב לפרטים

 המהווים חלק מהדוח התקופתי. ,נפרד

  

                                                 

 
 (.התאגיד עסקי תיאור) הראשון לחלק 2.2 סעיף ראו( צומת לרבות) החברה של אחרות קשורות וחברות בת חברות אודות נוספים לפרטים  2

 סוג שם החברה
 נייר
 ערך

 מספר
 מניות
 מוחזק

סה"כ 
 ע.נ.

מונפק 
 ונפרע

 המוחזק 

 בדוח ערך
 הכספי
 הנפרד

 של
 החברה
)אלפי 

 "ח(ש

 יתרת שיעור המוחזק בידי החברה
 הלוואות

 ושטרי
)אלפי  הון
 "ח(ש
 

עיקר תנאי 
בסמכות  בהצבעה בהון ההלוואות

למנות 
 דירקטורים

או.פי.סי 
רותם בע"מ 

 "(רותם)"

מניה 
 - - 7מתוך  5 80% 80% 318,351 80 80 רגילה

או.פי.סי 
חדרה בע"מ 

מניה  "(חדרה)"
 12,418 100% 100% 100% ,346197 1,000 1,000 רגילה

 לא הלוואה
 צמודה

 נושאתו
 של ריבית
8%. 

צומת 
אנרגיה 

בע"מ 
 "(*צומת)"

מניה 
 45,252 100% 100% 95% (3,151) 3,800 3,800 רגילה

הלוואות 
צמודות 
נושאות 

ריבית של 
12.1% 
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 ()באלפי ש"ח דיווחוהכנסות שנתקבלו מהן בשנת המהותיות חברות בנות וקשורות  הכולל של הרווח :13תקנה 

 
 

שם 
 החברה

רווח 
 )הפסד(

 לפני מס

רווח 
 )הפסד(

 לאחר מס

רווח 
)הפסד( 

 אקטוארי
לאחר מס 

 מתוכנית
הטבה 

 מוגדרת

קרן 
 מתרגום
פעילות 

 חוץ

רווח כולל 
 אחר

דיבידנד 
ודמי 

 הניהול
שנתקבלו 
עד תאריך 

הדוח על 
המצב 

 הכספי 

דיבידנד 
ודמי 

 הניהול
שנתקבלו 

לאחר 
תאריך 

הדוח על 
המצב 

הכספי 
)חלק 

 החברה(

ריבית 
נטו 

 שקיבלה 
החברה 

עבור שנת 
הדוח וכן 

עבור 
התקופה 

אחרי  של
מועדי 

 התשלום

 שכר 
דירקטורים 

שהתקבל 
בתקופת 

  הדוח

 - - - 116,000 - - - 123,555 160,469 רותם 
 - - - - 1,248 - - 20 59 חדרה 
 - - - - - - - (131) (131) צומת

 

  המסחרמועדי וסיבות הפסקת  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -סה מסחר בבור :20תקנה 

ראו  2017בתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ניירות ערך של החברה. לפרטים אודות רישום למסחר בשנת 

 חסומות לנושאי משרה בכירה בחברה, ראו יחידות מניהולפרטים אודות הקצאת אופציות  התשקיף.

 2018ביוני  25(, 2018-01-049399)מספר אסמכתא  2018מאי ב 17מהימים מיידים של החברה  ותדוח

דרך על (, המובאים 2018-01-066316)מספר אסמכתא  2018ביולי  11-ו (2018-01-060631)מספר אסמכתא 

 .הפניהה

 בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסה. בתקופת הדוח לא חלה הפסקת מסחר
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  נושאי משרה בכירהלתגמולים לבעלי עניין ו :21תקנה 

, בחברה מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירהמחמשת  לכל אחד כפי שהוכרו בדוחות הכספיים, 2018תנו בשנת יפרוט התגמולים שנ

הנתונים להלן מבטאים עלות  ;מבלי כל קשר לזהות נותן התגמולים, בשליטתה ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתהשאו בתאגיד 

 . מעביד והנם על בסיס שנתי

 .ללא קבלת תגמול נוסף ,חדרהו ת רותםנויצוין כי נושאי המשרה כאמור מכהנים גם כנושאי משרה בחברות הב

)אלפי  תגמולים אחרים )אלפי ש"ח( תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 ש"ח(

 ללא"כ סה
 2017 מענק

 תשלום וללא
מבוסס מניות 

 "ח(ש)אלפי 

 סה"כ
  )אלפי ש''ח(

  

 היקף תפקיד שם
 משרה

 
 

 שיעור
 אחזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום מענק 3שכר
 מבוסס
 מניות

 

 דמי
 ניהול

 
 

 דמי
 יעוץ

 
 

 דמי ריבית אחר עמלה
 שכירות

 
 

 אחר

גיורא 
 2,108 - 100% מנכ"ל (1) אלמוגי

 1,6394 
1,017 - - - - - - - 3,747 

)ללא מענק  4,764 
2017) 

1,380 
 (2017)בגין 

)כולל מענק  6,144
2017) 

 ערן אמויאל
(2) 

סמנכ"ל 
 1,183 - 100% מסחרי

427 
467 - - - - - - - 1,610 

)ללא מענק  2,077 
2017) 

480 
 5(2017)בגין 

)כולל מענק  2,557
2017) 

שלמה 
 (3) גיגי

סמנכ"ל 
 1,045 - 100% תפעול

474 
414 - - - - - - - 91,51 

)ללא מענק  1,933 
2017) 

280 
 6(2017)בגין 

)כולל מענק  2,213
2017) 

סמנכ"ל  (4צחי גושן )
 1,845 1,317 - - - - - - - 528 466 851 - 100% 7כספים

אדוארדו 
 (5) מנדוזה

מנהל 
פרויקטים 

בחברות 
  8בנות

100% - 1,742 
- 

- - - - - - - - 1,742 
1,742 

)כולל מענק  1,983 (2017)בגין  241
2017) 

 

 

  

                                                 

 
 .מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד-יחסי עובדלרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום הינו  השכר  3
, ראו 2018ואשר שולם למר אלמוגי בשנת , 2018שאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש מרץ , כפי 2017. לפרטים בדבר מענק למר אלמוגי בגין שנת 2018מענק למר אלמוגי בגין שנת הסכום האמור משקף   4

 . להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.סעיף 
  .2018אלפי ש"ח למר אמויאל אשר שולם בשנת  480בסך של  2017שנתי בגין שנת מענק הענקת  2018ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בחודש מרץ   5
 .2018אלפי ש"ח למר גיגי אשר שולם בשנת  280-כבסך של  2017שנתי בגין שנת מענק הענקת  2018ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בחודש מרץ   6
  .העסקתו תחילת ממועד 2018בשנת  החברה של הכספיים בדוחות שהוכרו הסכומים את משקף האמור .2018במאי  1 ביוםצחי גושן החל לכהן כסמנכ"ל כספים מר   7
 .דרהברת התפעול חבח מועסק מנדוזה מר  8
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. תנאי העסקתו 2011בינואר  1ת, החל מיום נוחברות הבהמר גיורא אלמוגי, מכהן כמנכ"ל החברה ומנכ"ל  .1

( בע"מ )מקבוצת החברה לישראל( 1986קבועים בהסכם העסקה אשר נחתם במקור מול חברת ח.ל ניהול ויעוץ )

 ,2010בדצמבר  31אל. ביום רבקשר עם תפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחטיבת האנרגיה של החברה ליש

 1( בע"מ, והמנכ"ל עבר להיות מועסק באסיה פיתוח. ביום 1986בח.ל ניהול ויעוץ ) והסתיימה תקופת העסקת

ידי החברה.  מועסק על עבר להיות 2017בינואר  1עבר המנכ"ל להיות מועסק ברותם והחל מיום  2016בינואר 

זכאי מר אלמוגי למשכורת היה כמנכ"ל החברה, , 2018בשנת העברות המעסיקים כאמור בוצעו ברצף זכויות. 

, אלפי ש"ח )ברוטו( 117סך של בלצרכן,  המחיריםהכוללת תגמול עבור שעות נוספות והצמדה למדד  ,חודשית

בהתאם לאישור  ,2019בינואר  1ל מיום הח )ברוטו(,"ח ש אלפי 126משכורתו החודשית עודכנה לסך של  כאשר

בנוסף, זכאי המנכ"ל לתנאים  .)בהתאמה( 2019במרץ  20וביום  2019במרץ  18ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 

ימי  22 , בין היתר,, הכולליםבהתאם למדיניות התגמול של החברה נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה

ימי  14דיון ימי חופשה(, יימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפ 60צבירה מקסימלית של חופשה )הניתנים ל

הרכב ימי מחלה בשנה, רכב חברה )החברה נושאת בעלויות החזקת  22הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד 

זכאי המנכ"ל כן,  . כמו, הפרשות לפיצויי פיטורים והחזר הוצאות13משכורת , (והמנכ"ל נושא בעלויות המס

ראו במדיניות  ,לפרטים אודות תנאי מדיניות התגמול ביחס למנכ"ל .קובל בחברהלהפרשות סוציאליות כמ

 של החברה. אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף התגמול

, בהתאמה, 2017ביולי  26-ו 20, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 2017באוקטובר  1ביום 

 0.01כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת  1,000,000החברה  הוקצו למנכ"ל

תכנית )" 2017ביולי  26במסגרת תכנית תגמול הוני שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום  ,ש"ח ערך נקוב של החברה

 .המאוחדים לדוחות הכספיים )ב(17ביאור לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות למנכ"ל ראו  ."(התגמול ההוני

של החברה כפי  עוד הוענקו למנכ"ל החברה כתבי פטור ושיפוי, והוא נכלל תחת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

הסכם העסקתו של המנכ"ל אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מראש . שיהיה מעת לעת

ירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמ .יום 90של 

 שמונה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל.

ה לשכר הנקוב לעיל, מתווסף מענק כספי, שיוענק אחת לשנה, ואשר הענקתו כפופה למדיניות התגמול של החבר

שולם למנכ"ל מענק בגין  2018בשנת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.  דיי-לובהתאם ליעדים, כפי שנקבעו ע

הבונוס המקסימלי של המנכ"ל מתוך נקבע כי , 2018ביחס למענק בגין שנת  אלפי ש"ח. 1,380בסך של  2017שנת 

בהתאם לעמידה  חודשיות משכורות 9ועד בשיקול דעת  חודשיות משכורות 3 עד, חודשיות משכורות 12 של

המענק תלוי יעדי . "( כקבוע במדיניות התגמולתלוי מדדיםמענק ביצועיים או פיננסיים מדידים )" ביעדים

לחברה,   EBITDA( יעד1הוענקו בהתבסס על הרכיבים הבאים: ) 2018שנקבעו מראש לשנת של המנכ"ל המדדים 

-מחישוב המענק תלוי המדדים; ו 20%( יעד רווח נקי שמשקלו 2מחישוב המענק תלוי המדדים; ) 50%שמשקלו 

 .מחישוב המענק תלוי המדדים 30%ים מדידים של סמנכ"לים בחברה שמשקלו ( יעד עמידה ביעד3)

ליניארית, קרי לכל יעד נקבע רף מטרה כמותי )אשר נגזר מיעדי החלופה הא והמענק שנקבע ה אופן מדידת

מתחתיו בגין ביצוע הדירקטוריון( וכן רף כמותי תחתון אשר ועדת התגמול והתקציב או מיעדים שנקבעו על ידי 

שיעור העמידה . המטרהמיעד  80%בשיעור של  ,לכל יעד ,אשר נקבעו ,משולם מענק בגין היעד הספציפיא ל

ובהתאם, הוענק  100%עמד על שיעור העולה על  2018יעדי המענק תלוי המדדים לשנת  בגיןהמשוכלל של המנכ"ל 

 3מענק בשיקול דעת בסך של משכורות חודשיות. בנוסף, הוענק למנכ"ל  9למנכ"ל מענק תלוי מדדים בסך של 

ביום  .בהתחשב בתרומתו לקידום יעדי החברה משכורות חודשיות 2וכן מענק מיוחד בגובה  חודשיות משכורות

תגמול והדירקטוריון את הענקת המענק השנתי אישרו ועדת ה)בהתאמה(  2019במרץ  20וביום  2019במרץ  18

, אשר תואם את הוראות משכורות חודשיות( 14-)השווה ל ש"ח אלפי 1,639-כבסך של  2018שנת למנכ"ל בגין 

 .מדיניות התגמול של החברה
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 2016בדצמבר  31עד ליום  .2011בספטמבר  1, מכהן כסמנכ"ל מסחרי של החברה, החל מיום מר ערן אמויאל .2

, עבר להיות מועסק על ידי החברה ברצף 2017בינואר  1הסמנכ"ל המסחרי על ידי רותם, והחל מיום הועסק 

אלפי ש"ח )ברוטו(, הכוללת  62חודשית בסך של זכאי למשכורת  היההסמנכ"ל המסחרי  2018 בשנתזכויות. 

בינואר  1ל מיום הח "ח )ברוטו(,ש אלפי 65לסך של  דכנהמשכורתו החודשית עו כאשר, תגמול עבור שעות נוספות

 )בהתאמה(. 2019במרץ  20וביום  2019במרץ  18, בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 2019

בנוסף,  .החודשית תעודכן מעת לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר, במלוא שיעור תוספת היוקר המשכורת

בהתאם למדיניות התגמול של  רי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירהזכאי הסמנכ"ל המסח

ימים, כאשר ימי חופשה עודפים  60ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של  22 , בין היתר,, הכולליםהחברה

ב חברה )כאשר ימי מחלה בשנה, רכ 22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד  14דיון ימי חופשה(, יישולמו כפ

 . כמווהחזר הוצאות 13משכורת  ,(המס עלויותוהסמנכ"ל המסחרי נושא בהחברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

כן, זכאי הסמנכ"ל המסחרי להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן 

בזמן, וכל צד רשאי להביאו לידי  קצובהסכם ההעסקה אינו השתלמות וביטוח מנהלים, או לחלופין קרן פנסיה. 

יום. הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות  60סיום בהודעה מוקדמת הדדית של 

לאי תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל. לסמנכ"ל המסחרי הוענקו כתבי פטור 

 .של החברה כפי שיהיה מעת לעת בביטוח נושאי משרה ודירקטורים ושיפוי וכן הוא נכלל

ובהמשך לאישור  שקיימהלאישור ועדת התגמול של החברה לאחר מספר ישיבות  בהמשך, 2018ביולי  10ביום 

, אשר כל אחד מהם כתבי אופציה 226,042 מסחריוקצו לסמנכ"ל הה, 2018ביוני  24 יוםדירקטוריון החברה מ

במסגרת  של החברהמניות חסומות  46,868-וש"ח ערך נקוב של החברה,  0.01כישת מניה רגילה בת מקנה זכות לר

נוספים אודות תנאי  . לפרטים2018 במאי 17ביום  אושר על ידי הדירקטוריוןכפי שהוני התגמול התכנית תיקון ל

מיידים של החברה  ותדוחוכן  המאוחדים לדוחות הכספיים )ב(17ראו ביאור  התגמול ההוני לסמנכ"ל המסחרי

, (2018-01-060631)מספר אסמכתא  2018ביוני  25-( ו2018-01-049399)מספר אסמכתא  2018במאי  17מהימים 

גין בבהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .הפניההדרך על המובאים 

סמנכ"ל ה)המורכב מעמידת  אלפי ש"ח 427נק בסך של מע המסחרילסמנכ"ל הוענק  2018שנת תרומתו לחברה ב

סכומי  .ביעדי חברה, יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך השנה( מסחריה

 אלפי ש"ח 480בסך של  2017עיל כוללים גם את המענק שהוענק לסמנכ"ל המסחרי בגין שנת המענק בטבלה ל

 .2018שולם בפועל בשנת , אשר )לרבות מענק מיוחד(

הועסק  2017ביולי  1. עד ליום 2011באוקטובר  23התפעול של החברה, החל מיום מר שלמה גיגי, מכהן כסמנכ"ל  .3

סמנכ"ל  2018 בשנתסמנכ"ל התפעול על ידי רותם, ובמועד זה עבר להיות מועסק על ידי החברה ברצף זכויות. 

 כאשר, הכוללת תגמול עבור שעות נוספות אלפי ש"ח )ברוטו( 55זכאי למשכורת חודשית בסך של  היה התפעול

, בהתאם לאישור ועדת 2019בינואר  1החל מיום  "ח )ברוטו(,ש אלפי 60 של לסך משכורתו החודשית עודכנה

המשכורת החודשית כאמור, תעודכן  .()בהתאמה 2019במרץ  20וביום  2019במרץ  18התגמול והדירקטוריון ביום 

, זכאי סמנכ"ל התפעול לתנאים בנוסף צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר, במלוא שיעור תוספת היוקר.לעת לפי  מעת

ימי  22 , בין היתר,, הכולליםבהתאם למדיניות התגמול של החברה משרה בכירה נלווים כמקובל בחברה לנושאי

ימי  14דיון ימי חופשה(, יכפימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו  60חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של 

ימי מחלה בשנה, רכב חברה )כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת  22הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד 

כן, זכאי סמנכ"ל התפעול  . כמווהחזר הוצאות 13משכורת  ,(המס בעלויות נושא התפעול"ל וסמנכהרכב, 

ול רשאי לפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל התקרה סמנכ"ל התפע כאשר) להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה

, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים, או הפטורה ממס למשכורתו השוטפת(

הסכם ההעסקה אינו מוגבל בזמן, וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית  .לחלופין קרן פנסיה

ולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של הסכם ההעסקה כ. יום 60של 
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לסמנכ"ל התפעול הוענקו כתבי פטור ושיפוי וכן הוא נכלל בביטוח . שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל

 .של החברה כפי שיהיה מעת לעת נושאי משרה ודירקטורים

ל של החברה לאחר מספר ישיבות שקיימה ובהמשך לאישור בהמשך לאישור ועדת התגמו, 2018ביולי  10ביום 

כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם  200,521 תפעולהלסמנכ"ל , הוקצו 2018ביוני  24יום דירקטוריון החברה מ

מניות חסומות של החברה במסגרת  41,577-ש"ח ערך נקוב של החברה, ו 0.01מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת 

נוספים אודות תנאי  . לפרטים2018 במאי 17ביום  אושר על ידי הדירקטוריוןכפי שהוני ה תגמולהתכנית תיקון ל

מיידים של החברה  ותוכן דוח המאוחדים לדוחות הכספיים )ב(17 ביאורראו  התגמול ההוני לסמנכ"ל התפעול

, (2018-01-060631 )מספר אסמכתא 2018ביוני  25-( ו2018-01-049399)מספר אסמכתא  2018במאי  17מהימים 

למענק שנתי, אשר  התפעולבהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאי סמנכ"ל  .הפניההדרך על המובאים 

בהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון  הענקתו נתונה לשיקול דעתה של החברה

)המורכב  אלפי ש"ח 474-כמענק בסך של  התפעוללסמנכ"ל הוענק  2018שנת גין תרומתו לחברה בבהחברה, 

ביעדי חברה, יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך  תפעולהמעמידת סמנכ"ל 

. , בהתחשב בתרומתו לקידום יעדי החברהמשכורות חודשיות 2כמו כן, סכום זה כולל מענק מיוחד, בגובה  השנה(.

אלפי  280בסך של  2017בגין שנת  תפעולגם את המענק שהוענק לסמנכ"ל הסכומי המענק בטבלה לעיל כוללים 

 .2018ש"ח, אשר שולם בפועל בשנת 

. עובר למינויו כסמנכ"ל הכספים כיהן 2018 במאי 1מיום החל  ,החברהמר צחי גושן מכהן כסמנכ"ל הכספים של  .4

אלפי  70זכאי מר גושן למשכורת חודשית בסך של  היה 2018 בשנת, מר גושן כדירקטור בחברה. כסמנכ"ל כספים

 "ח )ברוטו(,ש אלפי 75 של לסך משכורתו החודשית עודכנה כאשר ,ש"ח )ברוטו( הכוללת תגמול עבור שעות נוספות

 2019במרץ  20וביום  2019במרץ  18, בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 2019בינואר  1החל מיום 

בהתאם למדיניות התגמול  גושן זכאי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה ף, מר. בנוס)בהתאמה(

, כאשר 1951-על פי הוראות חוק חופשה שנתית, תשי"אשנצברים , ימי חופשה 22 , בין היתר,הכוללים, של החברה

מחלה בשנה, ימי  22רה, עד הבראה, בתעריף המקובל בחבימי  14דיון ימי חופשה(, יימי חופשה עודפים ישולמו כפ

והחזר  13משכורת  ,(וסמנכ"ל הכספים נושא בעלויות המסרכב חברה )החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב 

סמנכ"ל הכספים רשאי  כן, זכאי סמנכ"ל הכספים להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה )כאשר . כמוהוצאות

אובדן כושר  שכורתו השוטפת(, הכוללות ביטוחלפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל התקרה הפטורה ממס למ

בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה לאחר , 2018ביולי  10עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים ביום 

, הוקצו לסמנכ"ל הכספים 2018ביוני  24מספר ישיבות שקיימה ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 

ש"ח ערך נקוב של החברה,  0.01מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת כתבי אופציה, אשר כל אחד  255,208

ביום על ידי הדירקטוריון  אושרהוני כפי שהתגמול התכנית תיקון למניות חסומות של החברה במסגרת  52,916-ו

 הכספייםלדוחות )ב( 17. לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול ההוני לסמנכ"ל הכספים ראו ביאור 2018במאי  17

ביוני  25-( ו2018-01-049399)מספר אסמכתא  2018במאי  17מיידים של החברה מהימים  ותוכן דוח המאוחדים

. עוד הוענקו לסמנכ"ל הכספים כתבי פטור הפניההדרך על , המובאים (2018-01-060631)מספר אסמכתא  2018

הסכם העסקתו של . כפי שיהיה מעת לעתשל החברה  ביטוח נושאי משרה ודירקטורים ושיפוי, והוא נכלל תחת

יום  60, כאשר סמנכ"ל הכספים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מראש של אינו מוגבל בזמן סמנכ"ל הכספים

חודשים בה הוא  4, כאשר בנוסף זכאי סמנכ"ל הכספים לתקופת הסתגלות בת יום 90בהודעה מראש של והחברה 

ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי הסכם  יקבל את מלוא תנאי כהונתו והעסקתו.

בהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של ההעסקה בפועל. סיום ודשים ממועד ח שלושהתחרות במשך תקופה של 

-כמענק בסך של לסמנכ"ל הכספים הוענק  2018שנת גין תרומתו לחברה בבועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

)המורכב מעמידת סמנכ"ל הכספים ביעדי חברה, יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו  אלפי ש"ח 466

 .לחברה והישגיו במהלך השנה(
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 תחנת הקמת ים האחראי עלפרויקט כמנהלבחדרה )מועסק בחברת התפעול חדרה( , מכהן מנדוזה אדוארדו מר .5

בת )בעקיפין(  מועד זה היה מועסק של חברה עד) 2018בפברואר  1 מיום החל "(,מנהל הפרויקטים)" בחדרה הכוח

 יםהפרויקט מנהל .(אשר נתנה לחברת התפעול חדרה שירותים באמצעותו, "(קלפה)" לשעבר של אסיה פיתוח

 מנהל. בנוסף, זכאי הכוללת תגמול עבור שעות נוספות, )נטו( דולראלפי  12.5למשכורת חודשית בסך של זכאי 

בסך של  חודשי מחיה החזר הוצאותל למגורים )כאשר החברה נושאת בעלויות המס בגין המגורים( יםהפרויקט

( וכן עשוי להיות זכאי להחזר המחיה הוצאות בגין המס בגילום נושאת חדרה התפעול)נטו()חברת  אלפי ש"ח 6עד 

חדרה תחליט לפי  הוצאות מעבר לסך האמור אך ורק באישור מראש של חברת התפעול חדרה )חברת התפעול

לתנאים נלווים  זכאישיקול דעתה הבלעדי אם תישא בגילום המס בגין החזר הוצאות נוספות(. מנהל הפרויקטים 

ימי חופשה )הניתנים לצבירה  22, הכוללים בהתאם למדיניות התגמול של החברה נושאי משרה בכירהל

ישולמו כפדיון ימי חופשה(, ימי הבראה  לא עודפים חופשה ימי כאשרמכסות שנתיות,  2 עדמקסימלית של 

ימי מחלה בשנה, רכב חברה )כאשר החברה נושאת  22חוק, בתעריף המקובל בחברה, עד  יפ לבהתאם לוותק ע

)למנהל  בישראל בריאות ביטוח, נייד מחשב, סלולארי טלפון(, המסעלויות  ובגילוםבעלויות החזקת הרכב 

 עד מוצאו בארץ בריאות ביטוח בהוצאות השתתפות, לאומי ביטוח(, הראשונ מדרגה קרובים ולשני הפרויקטים

ושני קרובים מדרגה הפרויקטים  נהלוכן טיסות הלוך ושוב מישראל לארץ המוצא )למ החודש דולר 410 של לסך

 סוציאליות להפרשות הפרויקטים מנהל זכאיכן, -כמו. צומת פרויקט סיום ובמועד בשנה אחת פעם( ראשונה

, בהתאם לתקנות הרלוונטיות ולפיצויי פיטורים פנסיה לקרן תשלומים, עבודה כושר אובדן ביטוח הכוללות

מאוחר, ה לפיסיום פרויקט חדרה או פרויקט צומת,  ממועד יאוחר לא יסתיים. הסכם ההעסקה לעובדים זרים

חוק הודעה בהתאם ל כל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית מהאמור לגרוע מבלי כאשר

הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן . 2001-מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 .התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל

ברוטו(, בהתאם להסכם המקורי ש"ח ) אלפי 62-כעל פי הסכם העסקתו, מנהל הפרויקטים קיבל מענק בסך של 

, קיבל מנהל הפרויקטים מענק חתימה בסך 2018כן, בשנת -. כמו2018, אשר שולם בשנת 2017עם קלפה בגין שנת 

 .(ברוטו)אלפי ש"ח  179-כשל 

אלפי דולר )ברוטו( בסיום פרויקט חדרה, בכפוף  50על פי הסכם העסקתו זכאי מנהל הפרויקטים למענק בסך של 

מועסק בחברת התפעול חדרה באותה עת בתפקיד של מנהל פרויקטים האחראי להקמת תחנת הכוח  לכך שיהא

אלפי דולר )ברוטו( בסיום פרויקט צומת, בכפוף לכך  100חדרה. בנוסף, זכאי מנהל הפרויקטים למענק בסך של 

ת. כל שיהא מועסק בקבוצה באותה העת בתפקיד של מנהל פרויקטים האחראי להקמת תחנת הכוח צומ

המענקים להם זכאי מנהל הפרויקטים אינם חלק ממשכורתו לצורך תנאים סוציאליים, לרבות לצורך תשלומי 

 פנסיה, פיצויי פיטורים וכיו"ב.

, החברה נשאה בהוצאות השהייה בארץ של מר אדוארדו מנדוזה, ושל מר 2018יצוין, כי עד תום חודש ינואר 

, החל קלפה שירותים הועמדו על ידיאשר אות דיור, רכב ונסיעות לחו"ל(, )לרבות הוצ סגנוגיירמו אראוס פורס, 

חברת האם של החברה  ,קלפה שילמה לאותו מועדעד , בהתאמה. 2016ביוני  1ומיום  2016באוגוסט  17 מיום

 ,2018כל אחד מהם וחדרה חויבה בגין תשלומים אלה, כאשר החל מחודש פברואר החודשי של  םאת שכרדאז, 

 גיירמו אראוס פורס, סגנו של מר מנדוזה, עבר להיות מועסק על ידי חדרה תפעול.מר 

 גמול דירקטורים .6

 היה זכאיהדירקטוריון כיו"ר  2018בפברואר  22שכיהן בתקופת הדוח עד ליום  בנפילד בורגסמר חוויאר גרסיה 

 בחברה. כמקובל וביטוח שיפוי פטור ולקבלת הוצאות להחזר זכאיהיה  וכן, לשנהש"ח  אלפי 500 בגובה לגמול

 2018במאי  3כדירקטור בחברה, וביום  גרסיה מרכיו"ר דירקטוריון החברה, מכהן  כהונתו סיוםהחל ממועד 

 החברה )בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה( כי בעלי המניות של אישרה האסיפה הכללית של

)בתוקף ממועד סיום כהונתו  אלפי ש"ח 350קבוע בסך של  סכום שנתיבתגמולו של מר גרסיה כדירקטור יהיה 



 

11 
 

עד  .מר גרסיה להחזר הוצאות, ופטור שיפוי וביטוח כמקובל בחברהימשיך להיות זכאי , וכן כיו"ר הדירקטוריון(

למועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון, גמול הדירקטורים של מר גרסיה שולם לבקשתו של מר גרסיה למעסיקו, 

לתשקיף כאמור להלן והחל ממועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון, גמול  9.1.5מור בסעיף בהתאם לא

 הדירקטורים של מר גרסיה משולם לו באופן ישיר.

עובר למינויו כיו"ר  אשר ,עם סיום כהונתו של מר גרסיה, מונה מר יואב דופלט לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

החברה  בעלי המניות של האסיפה הכללית של אישרה 2018במאי  3ביום הדירקטוריון כיהן כדירקטור בחברה. 

סכום יהיה  דופלט כיו"ר הדירקטוריוןתגמולו של מר  החברה( כי )בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון

 זכאיימשיך להיות  וכן)בתוקף ממועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון(,  שנהאלפי ש"ח ב 500 שנתי קבוע של

 בחברה. כמקובל וביטוח שיפוי פטור ולקבלת הוצאות להחזרדופלט  מר

 הבלתי והדירקטורים החיצוניים הדירקטורים לרבות בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון(, הדירקטוריםיתר 

דירקטורים אשר הינם בעל השליטה בחברה או קרובו, או שלבעל השליטה עניין אישי בתגמולם,  לרבותתלויים, ו

 בגובה, 2000-ס"התש( חיצוניים לדירקטורים והוצאות גמול בדבר לגמול בהתאם לתקנות החברות )כלליםזכאים 

 שיפוי פטור ולקבלת הוצאות כפי שתהא מעת לעת, וכן זכאים להחזר החברה של לדרגתה הקבוע, בהתאם הסכום

קטור שולם בהתאם לאמור בנוסף, גמול דירקטורים במהלך כהונתו של מר דופלט כדיר בחברה. כמקובל וביטוח

לתשקיף כאמור להלן, והחל ממועד מינויו של מר דופלט ליו"ר דירקטוריון, שולם לו גמול באופן  9.1.5בסעיף 

 .ישיר

של מתוכו סך  ,ש"ח )כולל מע"מ( אלפי 1,805של בשנת הדוח זקפה החברה הוצאות בגין שכר דירקטורים בסך 

מר חוויאר גרסיה  2018בפברואר  22טוריון בתקופת הדוח )עד ליום אלפי ש"ח )כולל מע"מ( ליו"ר הדירק 564

 והחל מאותו מועד מר יואב דופלט(.

לבקשתו של דירקטור )לרבות יו"ר הדירקטוריון( המועסק או שיועסק על  ,לתשקיף החברה 9.1.5בסעיף כאמור 

אותו דירקטור כאמור, ישולם  ידי בעל השליטה או על ידי חברה בשליטת בעל השליטה, הגמול בגין כהונתו של

צחי גושן )עד לסיום כהונתו כדירקטור( שולם בהתאם לאמור לעיל. מר גמול הדירקטורים של למעסיקו. יצוין, כי 

 .כאמור גמול דירקטורים של מר ברק כהןשולם  2018בשנת עוד יצוין כי 

של בעל בתאגיד, חברת בת, חברה קשורה או לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל והתפקיד/ים אותם ממלאים 

 להלן. 26עניין בו, ראה תקנה 
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  בתאגידהשליטה  :א21תקנה 

"(, כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערך. קנון הינה קנון)" Kenon Holdings Ltd-החברה רואה ב

לניירות ערך בניו יורק חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה 

(NYSEובבו )מהון  75.82%-. למועד הגשת דוח זה בבעלות קנון כרסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 מההון וההצבעה בדילול מלא(. 74.53%-המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה בה )המהוות כ

מצעות אסיה פיתוח )חברה אשר החזיקה קנון בחברה בא 2018בפברואר  15על פי דיווחי קנון, עד ליום 

, חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מוחזקת IC Powerמאוגדת בישראל המוחזקת בבעלות מלאה של 

בהמשך לעסקת אינקיה וכתוצאה משינוי מבני בקנון כאמור בדיווח מצידה בבעלות מלאה של קנון(. 

 החל מאותו מועד, מחזיקה קנון במישרין במניות החברה. קנון,

החברה  מניות 32,971,680כמות של מתוך סך המניות האמור לעיל, , על פי הנמסר לחברה, כמו כן

שועבדו על ידי קנון לטובת צד שלישי בקשר  (למועד הדוח המונפק של החברהמהונה  25%-כ)המהוות 

 .חברה קשורהעם התחייבויות 

 Ansoniaמהון מניות קנון מוחזקים בידי  58%-למועד הגשת הדוח כנכון למיטב ידיעת החברה, 

Holdings Singapore B.Vמוחזקת במלואה בעקיפין על ידי  , חברה פרטית המאוגדת בהולנד, אשר

 .( שמר עידן עופר הינו הנהנה בהdiscretionary trustנאמנות זרה )

 

 עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי :22תקנה 

, בדבר עסקאות עם בעל השליטה, או עסקה של החברה עם צד ג' החברהלהלן פרטים, למיטב ידיעת 

ועד למועד דוח  2018שלבעל השליטה היה עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת 

  9זה, או שהינן בתוקף במועד דוח זה.

 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 
 PPAהסכמי  .1

  עם צדדים קשורים, כדלקמן: PPA קשורה בהסכמי רותם מועד הדוח,ל

  בין רותם לבין קבוצת כי"ל PPA הסכם .א

חברות קבוצת  עם חשמל למכירת מיםהסכארבעה רותם ב, התקשרה 2013בחודשים יוני ויולי 

הינה  . התקשרות רותם מול כל אחת מחברות קבוצת כי"ל"(כי"לכימיקלים לישראל בע"מ )"

נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה בהתקשרויות עם יתר החברות מקבוצת כי"ל. עם זאת, היות 

שתנאי ההסכמים דומים, יתוארו ההסכמים עם חברות קבוצת כי"ל יחדיו, למעט התנאים 

 הייחודים לכל הסכם אשר יתוארו בנפרד. 

פעלה מסחרית. כל חודשים, החל מהמועד בו החלה רותם בה 120כל הסכם נחתם לתקופה של 

מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בכפוף לתנאים הסכם 

                                                 

 
מהון המניות של  58%-, )המחזיקה בכAnsonia Holdings Singapore B.Vידי -להסרת ספק, החברה רואה עסקאות עם צדדים המוחזקים על  9

מחזיקה בעקיפין גם במילניום השקעות אלעד בע"מ, בעלת השליטה  Ansonia Holdings Singapore B.Vקנון( כעסקאות עם צדדים קשורים. 
בחברה לישראל, אשר למיטב ידיעת החברה הנה בעלת השליטה בכיל ובבזן. ביחס לטאואר סמיקונדקטור בע"מ )"טאואר"( יצוין, כי החזקות 

חילקה קנון את  2015. במהלך אוגוסט 2015ול החזקות החברה לישראל מינואר החברה לישראל בטאואר הועברו לקנון במסגרת מהלך פיצ
, הינה H2IDאו יותר מטאואר.  5%אינן מחזיקות  Ansonia-מניותיה בטאואר בדיבידנד בעין לבעלי מניותיה, כאשר למועד זה חברות קשורות ל

על ידי כי"ל(, וממועד זה  50%שהוחזקה עד אותו מועד בשיעור של ) IDE-דיווחה כי"ל על מכירת חלקה ב 2017. בחודש יוני IDEבבעלות של 
 בע"מ צד קשור לחברה.  H2IDוהחברות המוחזקות על ידה ובכלל זה  IDE-החברה אינה רואה ב
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בוססת . התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומשנקבעו בו

רותם מתחייבת בהסכם לעמוד בהיקף  "ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצור.התעועל תעריף 

אשר נמדד לפי תקופות הקבועות  ,)זמינות מינימלית( מסוים על בסיס מצטבר אספקת חשמל

בהסכם, כאשר אם יתברר כי היקף אספקת החשמל היה מתחת למתחייב לפי ההסכם, תשפה 

כי"ל, בגובה הפרש המחירים בין המחיר  ורותם את החברה הרלוונטית מחברות קבוצת

התעו"ז, ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם פי תעריף -המוסכם בהסכם, לבין המחיר על

התקשרות זו בין כי"ל  הסתיימה 2018בתום חודש ינואר  לסיים את ההסכם בהתראה מראש.

 לבין החברה. 

)מקבוצת כי"ל( על עדכון  "(מי"הפעלי ים המלח בע"מ )"מורותם  הסכימו ,2017 ביוני 15 ביום

הכמות  הודעה בדבררותם למי"ה  תתןרי לפיו בתחילת כל חודש קלנד מי"העם  PPA-להסכם ה

באותו חודש )ובלבד שלא עולה על הכמות המקסימלית הקבועה המקסימלית הניתנת לרכישה 

, או הפעלה מסחרית 2018וכן כי ההסכם יגיע לסיומו במוקדם מבין סוף חודש מרץ בהסכם(, 

 דצמברב 31-לסיומה במפעלי ים המלח הגיעה אספקת החשמל לשל תחנת כוח בחצרה של מי"ה. 

 .2018יפקה חשמל למי"ה במהלך שנת ורותם לא ס 2017

ברום בע"מ,  תרכובותאחת מבין  עם כל PPA-, הסכמי ה2017במרץ  1כמו כן, החל מיום 

 הסכמי מסגרת, באופן בו הינם, )כולן חברות מקבוצת כי"ל( אמפרטפריקלאס ים המלח בע"מ ו

ינם, אלא הצדדים רשאים להפעילם בהסכמה משותפת. צריכה ומכירה שוטפות בגלא מבוצעות 

החלטה על הפעלת ההסכמים האמורים לעיל, תהא כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של 

 של, אישרה ועדת הביקורת 2017בנובמבר  15יצוין כי ביום  .החברה, בהתאם לדרישות הדין

ת סיווגן ישרה אאכן , והפעלה מחודשת לתקופה קצרה של הסכמים אלו כאמורהחברה 

ממועד זה רותם לא סיפקה  2018בינואר  31ביום תקופה זו הסתיימה כעסקאות שאינן חריגות. 

 .חשמל לחברות אלה

  בין רותם לבין קבוצת בז"ן PPA הסכם .ב

לתקופה של  קבוצת בז"ן עם חשמל למכירתרותם בהסכם , התקשרה 2011בספטמבר  25ביום 

חודשים, החל מהמועד בו החלה רותם לפעול באופן מסחרי, כאשר לקבוצת בז"ן קיימת  120

כי בכוונתה לרכוש חשמל מיצרן פרטי אחר הפועל ממפעליה, וכתוצאה  ,לרותם להודיעאופציה 

עם רותם, וכן הדבר  PPA-שתירכש מאותו יצרן פרטי, תיגרע מהסכם ה החשמלמכך כמות 

מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות ההסכם  נחה הניתנת לקבוצת בז"ן.ישפיע על הה

התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל  .בכפוף לתנאים שנקבעו בו ,לפני תום תקופת ההסכם

. "ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצורהתעובוססת על תעריף יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומ

וצת בז"ן לא תצרוך חשמל בכמות מינימלית כפי שקבוע ההסכם כולל הוראות לפיהן ככל וקב

בהסכם, תהיה לכך השפעה על המחיר שעליה לשלם, וכן בנסיבות מסוימות תוכל רותם לסיים 

בחלקו או בשלמותו. בנוסף, קובע ההסכם הוראות לעניין צריכת חשמל של קבוצת , את ההסכם

זה. כן, קובע ההסכם תנאים בז"ן מעל לכמות המקסימלית המוסכמת והתשלומים במקרה 

רותם התחייבה בהסכם לעניין הגדלת הכמות המקסימלית האמורה לבקשת קבוצת בז"ן. 

אשר נמדד לפי תקופות )זמינות מינימלית( לעמוד בהיקף אספקת חשמל מסוים על בסיס מצטבר 

היקף אספקת החשמל היה מתחת למתחייב לפי ההסכם, יתברר כי לו הקבועות בהסכם, כאשר 

תשפה רותם את קבוצת בז"ן כמפורט בהסכם, ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם לסיים את 

ההסכם כולל רשימת אירועי הפרה אשר בהתקיימם, רשאי כל צד  ההסכם בהתראה מראש.

להסכם לסיימו ללא שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם, ככל והסתיימה תקופת הריפוי הנקובה 
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אינו רשאי להסב/להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה אלא עבור כל מקרה. אף אחד מהצדדים 

-אם כן הסכים לכך הצד השני בכתב ומראש, זאת למעט מקרה בו רותם מסבה את זכיותיה ל

IC Power למממנים בנסיבות המפורטות בהסכם, או מקרה בו קבוצת ה, או חברת בת בשליטת

אשר ( 50%ר כאחזקה של לפחות מוגד)לחברה בשליטתה בז"ן מסבה את זכויותיה לפי ההסכם 

  .צורכת חשמל ממוני החשמל שלה

פה הכללית החברה והאסי אישררו ועדת הביקורת של ,2017ביולי  26-ו 2017ביולי  20בימים 

חודשים  120)ביחס לתקופה הקצובה בו , את ההתקשרות בהסכםשל בעלי המניות של החברה 

 . (של רותם תממועד ההפעלה המסחרי

ובהר, כי החברה. י ידי ועדת הביקורת של-כם בשנית על, אושרר ההס2017ובמבר בנ 20ביום 

, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, בהתאם לאישור זה

החברה, עד לתום התקופה האמורה לעיל. בעלי המניות של בדירקטוריון או באסיפה הכללית של 

ן ראו סעיף "של רותם עם בז PPAקשר עם הסכם לפרטים בדבר בקשה להגשת תביעה נגזרת ב

 לדוח. 8.16.3

  הסכמים למכירת גז .2

  לבין קבוצת בז"ן חדרה הסכם למכירת עודפי גז בין .א

למכירת יתרת הגז בחוזה הקיים מול , בהסכם עם בז"ן 2015בדצמבר  23 התקשרה, ביום חדרה

 תקופת"בסעיף זה: ) 2016 בינואר 1שנים, החל מיום  3. ההסכם נחתם לתקופה בת קבוצת תמר

ת של עד חודשיים בכל ולתקופות נוספעם אופציה להארכת ההתקשרות  ,"(הראשונית ההסכם

, והוא מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת פעם, לתקופה בלתי מוגבלת

תפות ההסכם כלל התחייבות של חדרה להזמין בכל עת משו ההסכם בכפוף לתנאים שנקבעו בו.

את מלוא הכמות הנדרשת לשם אספקת הגז לרוכש בהתאם  ,"(הגז ספקתמר )בסעיף זה: "

אספקת גז, חלקי או מלא, בין היתר בשל הוראות נתג"ז -לאי האחראיתחדרה לא תהיה להסכם. 

או רשות מוסמכת, וכן לא תהיה האחראית במקרה של אספקת גז באיכות פגומה מסיבות 

ההסכם כולל הוראות ת תקלות במאגר הגז אשר אינן תלויות בחדרה. הקשורות בספק הגז, לרבו

וכן הוראות הנוגעות לשינוי ההזמנה  ,לעניין כמות הגז היומית שתועבר לבז"ן תחת ההסכם

הכמות המינימלית שבז"ן שכך Take or Pay  בנוסף, ההסכם כולל מנגנוןהיומית לבקשת בז"ן. 

, להערכת של חדרה במרכז האנרגיה, מספיקהיה הצפומחויבת לרכוש, בתוספת צריכת הגז 

התמורה על מנת לעמוד בכמות המינימלית שחדרה מחויבת לרכוש מקבוצת תמר.  החברה,

כמפורט בהסכם. בז"ן תישא בכל המסים האגרות MMBTU לחדרה תהיה לפי מחיר הגז בגין כל 

 והיטלים שיוטלו ביחס גז המסופק. 

בנוסף, ככל שיוטלו על חדרה תשלומים כלשהם, באופן המתואר בהסכם, הקשורים לכמויות 

הגז אשר תספק וכתוצאה מתשלומים אלה יעלה המחיר החוזי המוסכם במסגרת ההסכם של 

על כוונתה  ימים, להודיע 10חדרה עם ספק הגז, תהיה רשאית חדרה בהתראה מראש ובכתב של 

שר לבז"ן תהיה האפשרות, עם מסירת הודעה כאמור להודיע על לבטל את ההסכם עם בז"ן, כא

המשך קיום ההסכם תוך עדכון המחיר החוזי כך שתפצה את חדרה בדבר עליית המחירים. 

יום להמחות את זכויותיה  30בהתאם להסכם רשאית חדרה לאחר מתן הודעה מוקדמת בת 

אה בלתי חוזרת לשלם את לקבל תקבולים לפי ההסכם כבטוחה למימון או לתת לרוכש הור

 .התקבולים לחשבון המלווים



 

15 
 

החברה, דירקטוריון החברה דירקטוריון , אישררו ועדת הביקורת של 2017ביולי  26-ו 20 בימים

את ההתקשרות בהסכם ביחס לתקופת ההסכם של בעלי המניות של החברה והאסיפה הכללית 

 . (2018בדצמבר  31) הראשונית

יובהר, כי ידי ועדת הביקורת של החברה. -, אושרר ההסכם בשנית על2017בנובמבר  20ביום 

ה, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, זבהתאם לאישור 

  בדירקטוריון או באסיפה הכללית של החברה, עד לתום התקופה האמורה לעיל.

 יום הסכם זה. רה ובז"ן על סבהסכימו הח 2018בחודש אפריל 

 כמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמלהס .3

 "(אנרג'יאןלבין אנרג'יאן ישראל לימיטד )"רותם וחדרה אספקת גז בין ל מיםהסכ .א

 ועדת אישור לאחר, 2017 בדצמבר 6 ביום, 2017באוגוסט  8מיום  למזכר ההבנות בהמשך

 ,חדרה רותם התקשרו)בהתאמה(,  2017 בדצמבר 5-ו 3ודירקטוריון החברה בימים  הביקורת

, עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן לצורך הפעלת תחנות הכוח במתקני כי"ל ובז"ן

 ביחסההסכמים החברה במישור רותם ובאתר חדרה )בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים(. 

 .ובלתי תלויים בהסכמים של יתר החברות הינם נפרדים ועצמאייםהנ"ל  מהחברותלכל אחת 

 עסקי)תיאור הראשון  לחלק 8.13.7, ראה סעיף ותנאי ההסכמים 'יאןאנרגעסקת  אודות לפרטים

לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת בקשר עם עסקת אנרג'יאן ראו סעיף  .(התאגיד

השלמת עסקת אנרג'יאן הותנתה בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמפורט לדוח.  8.16.4

אנרג'יאן, ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר  לדוח עסקת 3.7בסעיף 

של רותם  מניםמהמוקבלת אישורים מאת הממונה, וקונסורציום  2018בינואר  14התקבל ביום 

לפרטים נוספים על עסקת אנרג'יאן ותנאיה, לרבות על  .ושל חדרה אשר הושלמו במועד דוח זה

מתקן של החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  מיידיוח נוסחת התמורה, ראו ד

(, המובא על דרך 2018-01-000841אסמכתא: מספר ) 2018בינואר  2מניות החברה, מיום 

 "(.'יאןאנרג עסקת דוחההפניה )"

 וניהולשירותים  מיהסכ .4

  אסיה פיתוחחדרה לבין הסכם שירותים בין  .א

למתן בהסכם , )בעלת השליטה דאז( פיתוח אסיה עם חדרה, התקשרה 2016ביולי  4 ביום

או חברות  ,אסיה פיתוח עצמהידי -שיינתנו עלשירותים פיננסיים, מנהליים ושירותי כוח אדם 

בתוספת החזר  ,"ח לשנה )צמוד למדד(ש מיליון 7-סך של כלבתמורה , ת קנוןבקבוצ אחרות

מיליון ש"ח  10וסך של  ,דרה(תפעול תחנת הכוח חבמהלך שלב המעבר )כמוגדר בהסכם  הוצאות

 36 בתוספת החזר הוצאות. תקופת ההסכם הינה התפעולי השלב לשנה )צמוד למדד( במהלך

חודשים כל אחת.  12יוחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של ההסכם ו ,חתימתוחודשים ממועד 

, והכל בכפוף לזכות הצדדים לסיים את ההסכם בהתאם לתנאים שנה 20 לאחר יפקעההסכם 

 ד,וכנג ,שהחברה תספק את שירותי הניהול לחדרה כך ,לחברה הוסבהנקובים בו. ההסכם האמור 

בתקופת הדוח לא התקבלו שירותי ניהול  כי, יוערתהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם. 

  תוח כל תשלום מכוח ההסכם(.מאסיה פיתוח מכוח ההסכם )כך שלא שולם לאסיה פי

 בין החברה לבין אסיה פיתוח הסכם ניהול .ב

ואישור  ,2017ביולי  20מיום  בלת אישור ועדת הביקורת החברה, לאחר ק2017ביולי  26 ביום

, ניהולפיתוח על הסכם  סיה, חתמו החברה, וא2017ביולי  11מיום  הדירקטוריונים של הצדדים

 ערבויות)א(  לחברה תעמיד כיאסיה פיתוח,  התחייבהבמסגרתו , חודשים 60למשך תקופה של 

ידי צדדים -כאמור על ככל שנדרשות ערבויות, שלה הבנות חברות או החברה לטובת חברה



 

16 
 

ם מקצועיים שירותיערבויות בנקאיות לטובת החברה או חברות הבנות שלה וכן )ג( )ב(  ,שלישיים

הכוללים, בין היתר, תמיכה טכנית , באמצעות עובדיה, ה פיתוחידי אסי-אשר יתנו לחברה על

  .מול ספקים לתכנון הפרויקטים, תמיכה במכרזי קבלנים ופיקוח על קבלני ההקמה

 ניהול דמי פיתוח לאסיה החברה תשלם ,השירותים כאמור להעמדת בתמורהבהסכם נקבע כי 

)לרבות  או לחברות בת לחברה העמידה פיתוח שאסיה חברה ערבות כל עבור)א(  :להלן מפורטכ

 - החל ממועד הנפקת המניות ,הראשונהמחצית השנה  במהלך( 1: )החברה תשלם ,מתחדשות(

 החל ממועד הנפקת המניות ,השנייה מחצית השנהבמהלך  (2; )מיתרת החוב 0.9%עמלה בגובה 

 1.5%עמלה בגובה  - ( החל משנה ממועד הנפקת המניות3)-; ומיתרת החוב 1.2%עמלה בגובה  -

. )ב( עבור כל ערבות בנקאית שאסיה פיתוח העמידה לחברה או לחברות מיתרת החובלשנה 

ההוצאות בקשר עם בתוספת כיסוי  הבנות שלה תשלם החברה את הסכומים המנויים לעיל

החברה תשלם לאסיה  ,מקצועייםהשירותים העבור ( ג)-בנקאית כאמור; והעמדת הערבות ה

לחברה סיפקו שירותים מקצועיים ש ,של העובדיםלות המעביד פיתוח את החלק היחסי של ע

 400,000תי שלא יעלה על ( ובכל מקרה בסכום שנCost + 10) 10%(, בתוספת של )וחברות הבת

, בתוספת החזר הוצאות. התשלום יבוצע באופן רבעוני, כנגד חשבונית אשר תוציא אסיה דולר

 פיתוח לחברה. 

החברה לפעול על מנת לקחת על עצמה את מלוא הערבויות  במסגרת הסכם הניהול, התחייבה

אשר הועמדו על ידי ערבויות המלוא . אסיה פיתוח לטובת רותם וחדרהידי -אשר הועמדו על

ולמועד הדוח אין ערבויות  לחברה הועברובקשר עם רותם, חדרה ופעילות החברה אסיה פיתוח 

לפרטים נוספים ראו . חזקות על ידהוהחברות המו של אסיה פיתוח בקשר עם פעילות החברה

 לק הראשון )תיאור עסקי התאגיד(.לח 10.6.1עיף ס

. שירותים ומקבל שירותים )קבלן עצמאי(נותן את יחסי הצדדים כיחסי הסדיר  ,הסכם הניהול

כל צד  מראש של הצד השני.ים להסב את זכויותיהם, בכפוף להסכמה הצדדים להסכם רשא

  ימים. 60חר מתן הודעה מראש בת לא ,לסיים את ההסכם רשאי

ההסכם לא  2018בשנת . 2017בנובמבר  20ביום החברה  ידי ועדת הביקורת-זה אושרר על הסכם

 יושם ולא היה בשימוש. 

 תיחום פעילות דרהס .5

על הסכם תיחום פעילות, במסגרתו  IC Power-, חתמו החברה, אסיה פיתוח ו2017ביולי  19ביום 

)ותאגידים בהחזקתן( כי בכפוף לרישום מניות החברה למסחר הן  IC Power-התחייבו אסיה פיתוח ו

לא יפעלו בישראל שלא באמצעות החברה, בתחום ייצור החשמל, לרבות אך לא רק, בייצור חשמל 

וולטאית. -פרויקטים בטכנולוגיה פוטו ובטכנולוגיית קוגנרציה, וכן בייזום קונבנציונליתבטכנולוגיה 

עד אותו מועד על ידי אסיה מת העברת מניות החברה שהוחזקו לשה, עם 2018בפברואר  15ביום 

 , הגיע לסיומו תוקפו של הסדר תיחום הפעילות.( לידי קנוןIC Powerפיתוח )ובעקיפין על ידי 

 

 ( לחוק החברות(4)270)שאינן במסגרת סעיף  עסקאות זניחות

"( בהסכם אמפרט)" , מקבוצת כי"לנגב בע"מ אמפרטרותם , התקשרה רותם עם 2011בנובמבר  7ביום 

לפינוי מי תמלחת, שתכונותיהם מפורטות בהסכם, מתחנת הכוח של רותם למפעל אמפרט, אשר לה 

שנה, ותוקפו יתחדש  15היכולת לקלוט ולעשות שימוש בפעלה במי התמלחת. ההסכם נחתם לתקופה של 

שנים כל אחת, אלא אם צד להסכים הודיע בכתב  5ומטית למספר תקופות נוספות בלתי מוגדל, בנות אוט

לצד האחר, לפחות שנה מראש על סיום ההסכם. בנוסף, מפרט ההסכם רשימת אירועים, אשר בקרות 

אחד מהם רשאי כל צד להסכם להביא לסיומו. במהלך תקופת ההסכם תפנה רותם לאמפרט מי תמלחת, 
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 365פרט מתחייבת לקלוט את מי התמלחת בזמינות רציפה במהלך כל ימות השנה וכל שעות היממה )ואמ

שעות ביממה(, למעט במקרים של תקלה בהעברת מי התמלחת, אשר אינה מאפשרת את  24ימים בשנה, 

העברתם באופן המפורט בהסכם. ההסכם כולל הוראות לעניין כמויות המקסימום של מי תמלחת אשר 

ו על ידי אמפרט וכן הוראות הנוגעות לחריגה מכמות מקסימלית זו. ההסכם כולל הוראות לעניין יקלט

ביצוע עבודות להקמת המערכות להובלת מי התמלחת מאת תחנת הכוח של רותם ועד למפעליה של 

אמפרט, כאשר רותם היא היחידה אשר נושאת בהוצאות ההקמה של המערכות האמורות. התמורה 

ם הינה בגין כל מ"ק מי תמלחת אשר תקלוט אמפרט. ההסכם כולל סעיף ביטוח ושיפוי הקבועה בהסכ

לפיו, בין היתר, רותם תרכוש על חשבונה ביטוח לעבודות ההקמה, ביטוח חבות מוצר וביטוחים נוספים 

 למשך כל תקופת ההסכם ובאשר לחלקם אף לפרק זמן מסוים לאחר תום תקופת ההסכם. 

ביולי  20האמור לעיל הינו זניח מבחינת החברה. למען הזהירות בלבד בימים  היקף ההתקשרות בהסכם

של החברה, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  , אישררו ועדת הביקורת של2017לי ביו 26-, ו2017

, אושרר 2017בנובמבר  20ביום . 2023את ההתקשרות בהסכם עד לתום שנת בעלי המניות של החברה 

ובהר, . י)לאחר מינוי הדירקטורים החיצוניים לחברה( החברה ידי ועדת הביקורת של-כם בשנית עלההס

, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, בדירקטוריון או כי בהתאם לאישור זה

. חידוש ההתקשרות החברה, עד לתום התקופה האמורה לעילבעלי המניות של באסיפה הכללית של 

לתקופה האמורה לעיל יהיה כפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה, בהסכם מעבר 

 בהתאם לדרישות הדין, ובהתחשב בהיותה של ההתקשרות זניחה מבחירת החברה.

 

 לתאריך הדו"ח ונושאי משרה יןימניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי ענ :24תקנה 

במניות ובניירות  מחזיקיםאשר למיטב ידיעת החברה לרשימת בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה, 

-2019-01אסמכתא:מספר ) 2019בינואר  7 יוםשל החברה מדיווח  ההערך האחרים של החברה, רא

  .על דרך ההפניה מובאה(, 002071

 

 מונפק ונפרע וניירות ערך המירים, הון רשום :א24תקנה 
 :הטבלה להלן את ראה מונפק ונפרע וניירות ערך המירים,ירוט בנושא הון רשום לפ

 הון מניות רשום
 

הון המניות 
 המונפק והנפרע

 

הון המניות 
 המונפק והנפרע
בניכוי מניות 

 רדומות

אופציות לעובדים 
2017 
 

אופציות לעובדים 
2018 

יחידות מניה 
( RSUחסומות )
 2018לעובדים 

131,886,721 
 פי סי אנרגיה()או 

131,886,721 
)או פי סי 
 אנרגיה(

131,886,721 
)או פי סי 
 אנרגיה(

1,000,000 
)או.פי.סי.אפ 

2017) 
 *לא סחיר

1,066,667 
)או.פי.סי.אפ 

6/18) 
 *לא סחיר

221,166 
 יח"מנ-אופיסי)

RSU) 
  *לא סחיר

 

 
  מרשם בעלי מניות :ב24תקנה 

מספר ) 2018בנובמבר  4מיידי שפרסמה החברה ביום דיווח  הלמרשם בעלי המניות של החברה, רא

  המובא על דרך ההפניה.(, 2018-01-099505 אסמכתא:

  
 מען התאגיד :א25תקנה 

 .6701203 אביב-תל, 121מנחם בגין 

 ; 073-2505606 ; פקס:073-2505600 טלפון:

  energy.com-http://www.opc :אתר האינטרנט של החברה

energy.com-Tobias@opc-Irit.Shadar  :אלקטרוני דואר

http://www.opc-energy.com/
mailto:Irit.Shadar-Tobias@opc-energy.com
mailto:Irit.Shadar-Tobias@opc-energy.com
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 הדירקטורים של החברה :26תקנה 
 :נכון למועד פרסום הדוח, הדירקטורים של החברה הנם כמפורט להלן 

 
 שם

 מספר ת.ז.
 שנת לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 כתבי בי דין

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(

עובד תאגיד, חברת בת, 
חברה קשורה או של בעל 

התפקיד או  - ענין
 התפקידים שהוא ממלא

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור

 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
  השנים האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 
 או כשירות מקצועית

 יואב דופלט
 024074429ת.ז. 

13.12.1968 
אזרחות 

 ישראלית.

מושב אלוני 
 3600500אבא, 

 .יו"ר דירקטוריון החברה לא
 PRIMUS-ב דירקטור

GREEN ENERGY INC, 

IC Green Energy Ltd,  צים
שירותי ספנות משולבים 

)חברות הקשורות מ בע"
כימיקלים , לבעלת השליטה(

וחברות  ישראל בע"מל
פרטיות נוספות הקשורות 

ולבעלי ענין  השליטה תלבעל
 .בה

תואר ראשון בכלכלה וניהול : השכלה 1/6/201710
מהטכניון, תואר שני במנהל עסקים 

 מאוניברסיטת חיפה.
 

 :שנים אחרונות 5-בעיסוק 
יו"ר מנכ"ל קנון ו :2017-2014

 .IC Powerדירקטוריון 
 השקעות. XT : מנכ"ל2014-2012

 בעל כשירות מקצועית לא

חאוויר גרסיה 
 בורגס בנפילד
 מספר דרכון:
XDC103339 

3.3.1970 
אזרחות 
 ספרדית

לאס פאלמראס 
, 27, לימה 435
 פרו

 
 

 לא
 
 

: תואר ראשון בהנדסת השכלה 9/3/201511  .חברהירקטור בד
אווירונאוטיקה וחלל, מאוניברסיטת 
סן דייגו, תואר שני במנהל עסקים 
מאסכולה דה מנהלה של נגוסוס פרה 

 גרדואדוס בפרו. 
 

 :השנים האחרונות 5-עיסוק ב
 .IC Powerמנכ"ל : 2017עד 

 מנכ"ל אסיה פיתוח.: 2017-2011
 Inkia Energyמנכ"ל : 2015-2005

Ltd. 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 
 

                                                 

 
על סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה והוא צפוי לסיים את כהונתו במהלך  הודיע מר דופלט 2019במרץ  12ביום . הדירקטוריון ר"כיו דופלט יואב מר מונה 2018 בפברואר 22 ביום  10

 . 2019הרבעון השני של שנת 
 .החברה דירקטוריון ר"כיו תפקידו את גרסיה חוויאר מר סיים 2018 בפברואר 22 ביום  11
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רוברטו אנטוניו 
חוזה קורניו 

 ספיקנרגל
 מספר דרכון:

116022599 
21.4.1963 

אזרחות 
 פרואנית.

לאס פאלמראס 
, 27, לימה 435
 פרו

 

 לא
 

  .דירקטור בחברה
בת של  הבחבר דירקטור

 .החברה
 
 

: תואר ראשון בהנדסת השכלה 1/6/2017
 Pontificia Universidad-תעשייה מ

Catolica del Peru תואר שני במנהל ,
  .Universidad del Pacifico-עסקים מ

 
 :השנים האחרונות 5-עיסוק ב

 IC-סמנכ"ל התפעול ב: 2017-2015

Power. 
סמנכ"ל התפעול באסיה : 2017-2011

 פיתוח.
 סמנכ"ל התפעול באינקיה.

 בעל כשירות מקצועית לא

 ברק כהן
 .ת.ז

049807373 
31.8.1981 

אזרחות 
 ישראלית

12 Eldon 

Grove, London, 

UK NW35PT 

 

, וכן בקנוןדירקטור  לא
קורוס -ב דירקטור

 Inkia Energyאוטומוטיב,

Limited,IC Green Energy 

Ltd ( חברות הקשורות
ובחברות  (השליטה תלבעל

פרטיות הקשורות לבעלי 
 .עניין בבעלת השליטה

ניהול  ,בכלכלה: תואר ראשון השכלה 22/2/2018
 חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.ו
 

 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב
 Quantum היום: מנכ"ל-2018

Pacific (UK) 
 .מנכ"ל קנון: 2018-2017
 סמנכ"ל פיתוח עסקי: 2017-2015

 בקנון.וקשרי משקיעים 
פיתוח עסקי בכיר מנהל : 2008-2014

 ישראל.לבחברה וקשרי משקיעים 

 מקצועיתבעל כשירות  לא

 יוסף טנא
 053581575ת.ז. 

17.10.1955 
אזרחות 
 ישראלית

 ,6רחוב התות 
 רמות השבים

 דח"צ.
ועדת יו"ר 

יו"ר תגמול, 
ועדת 

יו"ר ביקורת, 
דוחות ועדת 
, יו"ר כספיים

ועדת 
 התרומות

 

  .דירקטור חיצוני בחברה
דב"ת  דב"ת באודיוקודס,

ויו"ר ועדת הביקורת 
 והתגמול במאינד.סי.טי.אי
בע"מ, דב"ת ברציו חיפושי 

-דב"ת ב נפט )מימון( בע"מ
Ability Inc , דירקטור

באורג'נסיס בע"מ )חברה 
 .פרטית(

7/11/2017 
)כדירקטור 

 .(חיצוני
עובר לכך כיהן 
מר טנא 

 כדירקטור
החל  בחברה
ביולי  1מיום 

2017. 
  

תואר ראשון בכלכלה : השכלה
ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, 

מוסמך במנהל עסקים תואר שני 
 מאוניברסיטת תל אביב.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

יועץ לאיתמר מדיקל היום: -2017
 בע"מ.

סמנכ"ל כספים באיתמר : 2017-2014
 מדיקל בע"מ.

-: סמנכ"ל כספים ב2014-2013
Orgenesis Inc. 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית
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מיכל מרום 
 בריקמן

 24675746ת.ז. 
1.11.1969 

אזרחות 
 ישראלית

 ,9רחוב אושה 
 אביב-תל

 דחצ"ית.
חברת ועדת 
תגמול, ועדת 

ביקורת, 
ועדת דוחות 

, כספיים
ועדת 

 התרומות
 

 תחיצוני יתדירקטור
 .בחברה

, בהלמן אלדובי גמל דח"צית
דח"צית בארקו החזקות 
בע"מ, דח"צית ביונדווקס 

אגודה  - בע"מ, דח"צית בדן
דח"צית  שיתופית,

 בע"מ בהרודיום השקעות
דח"צית בטוגדר פארמה 

ודח"צית באורן  בע"מ
 השקעות. 

7/11/2017 
)כדירקטורית 

 . (חיצונית
עובר לכך 
כיהנה גברת 
 מרום בריקמן

כדירקטורית 
בחברה החל 

ביולי  14מיום 
2014. 

 
 

תואר ראשון בכלכלה, : השכלה
חשבונאות ובמנהל עסקים מהמכללה 
למנהל בראשון לציון, תואר שני 

 .Bruch College New-Yorkבמימון 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
סמנכ"ל כספים בקבוצת : 2014-2012

 לינקיורי.
 .בחברות ציבוריות יתדירקטור

בעלת מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 

 נועם שרון
 059104539ת.ז. 

19.10.1964 
אזרחות 
 ישראלית

 ,1רחוב ארז 
 סביון

דירקטור 
 בלתי תלוי.

חבר ועדת 
תגמול, ועדת 

ביקורת, 
ועדת דוחות 

, כספיים
ועדת 

 התרומות

 .דירקטור בלתי תלוי בחברה
מזידנס פרטנרס ב דירקטור

 בע"מ.

תואר ראשון במשפטים : השכלה 17/7/2017
 אביב.-מאוניברסיטת תל

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 Family-יועץ עצמאי בהיום: -2017

Office. 
שותף במשרד מיתר, : 2016-2006

ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות' עורכי 
 דין.

 בעל כשירות מקצועית לא
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 נושאי משרה בכירה :א26תקנה 
 :12נכון למועד פרסום הדוח, נושאי המשרה בחברה הנם כמפורט להלן  

 
 שם

 מספר ת.ז.
 לידהשנת 

התפקיד שהוא ממלא 
 או בחברה; בחברה בת

של החברה או  קשורה בחברה
 בבעל ענין בה

 בעל עניין בחברה )כן/לא(;  כהונתו ההתאריך בו החל
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
 בחברה )כן/לא(.

 השנים האחרונות 5-עיקרי ב ועיסוק השכלה
 

 גיורא אלמוגי
 024893745ת.ז. 

26.6.1970 

 החברהמנכ"ל 
 דירקטור בחברות בנות

 אביב.-תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל: השכלה לא  1/1/2011
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 .ה וחברות בנותעד היום: מנכ"ל החבר

 צחי גושן
 032254856ת.ז. 

29.9.1975 

 של החברה סמנכ"ל כספים
 דירקטור בחברות בנות

 

: תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בראיית חשבון, השכלה לא 5/20181/13
 ראשון לציון.במהמכללה למנהל 

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 .וחברות בנות עד היום: סמנכ"ל הכספים של החברה-2018
 .דירקטור בחברה: 2018-2017
 .סמנכ"ל הכספים של קנון: 2017-2015

 .חשב קנון: 2015אפריל -2015ינואר 
 .חשב החברה לישראל: 2015דצמבר -2013

 ערן אמויאל
 031805682ת.ז. 

22.9.1974 

תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, תואר שני : השכלה לא 1/9/2011 בחברה סמנכ"ל מסחרי
 במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 וחברות בנות. עד היום: סמנכ"ל מסחרי של החברה
 עירית שדר טוביאס

 027805340ז. .ת
 ( מהאוניברסיטהLL.Bתואר ראשון במשפטים ): השכלה אל 1/7/2018 סמנכ"לית ומזכירת החברה 

התמחות  ,(LL.M) העברית בירושלים, תואר שני במשפטים
 מאוניברסיטת בר אילן. ,במשפט מסחרי

 
 :השנים האחרונות 5-עיסוק ב

 סמנכ"לית ומזכירת החברה.
סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת : 2017-1999

 -שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט  -דלק קידוחים  :החברה
 .וחברות ציבוריות מקבוצת דלק בע"מ שותפות מוגבלת

 .דירקטורית בחברות ציבוריות

                                                 

 
 דניאלי יעל' הגב כיהנה 2018מאי  לחודש עד. החברה של קיימות ל"וסמנכ משפטית כיועצת ארז מורן' הגב כיהנה 31.10.2018 ליום עד. החברה של הכספים ל"כסמנכ ליטבק ערן מר כיהן 30.4.2018 ליום עד  12

 .החברה של הפנימי כמבקר ברקוביץ עודד מר כיהן 31.12.2018 ליום עד. החברה של רגולציה ל"כסמנכ
  .בחברה כדירקטור גושן צחי מר כיהן 12.4.2018 ליום עד  13
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 גל טופח בן חברון
 036208486ת.ז. 

28.12.1978 

תואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה כללית : השכלה לא 1/3/2017 של החברה ל פיתוח עסקימנה
מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני במנהל עסקים 

 אביב.-מאוניברסיטת תל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה.: היום-2017מרץ 

מנהל מסחרי של חברת אלון מרכזי אנרגיה : 2017עד מרץ 
 )מקבוצת דור אלון(.

 שלמה גיגי
 022662969ת.ז. 

20.8.1966 

לימודי הנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה : השכלה לא 23/10/2011 החברהסמנכ"ל תפעול 
 אביב.-אפקה תל

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

, מנהל תחנת וחברות בנות סמנכ"ל תפעול החברהעד היום: 
 הכוח רותם.

אושרית סויסה 
 קדוש
 035737436ת.ז. 

1.10.1978 

של  מנהלת משאבי אנוש
 החברה

תואר ראשון בניהול וכלכלה, תואר שני במחלקה : השכלה לא 1/12/2013
 לניהול מאוניברסיטת בן גוריון.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
וחברות  של החברה מנהלת משאבי אנושהיום: -2013דצמבר 

 בנות.
 שושנה שידלו

 059032235 ת.ז.
11.9.1964 

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל  השכלה: לא 17/1/2019 של החברה מיתמבקרת פני
 (. CIA( ומבקרת פנימית ומוסמכת )CPAאביב, רו"ח )

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 .קווי זהב בע"מ -היום: דח"צית באינטרנט גולד -2014
 .היום: נותנת שירותי ביקורת פנימית בארגונים שונים-1996

 איליהואולה 
 313953952ת.ז. 

25.5.1982 

בחשבונאות מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר ראשון : השכלה לא 10/1/2011 החברה חשבת
מהמכללה ותואר שני במנהל עסקים התמחות בראיית חשבון 

 .למנהל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 וחברות בנות.  של החברה עד היום: חשבת

 אדוארדו מנדוזה
 מס' דרכון:
116002319 
29.05.1981 

 Pontificia-: תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהשכלה לא 15/8/2016 בחברות בנות יםמנהל פרויקט

Universidad Catolica del Peru. 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 .היום: מנהל פרויקט ב"חדרה"-2016

 ."Cerno Del Aguila" : מנהל הבנייה בחברת2016-2012
 גיתית רוזנפלד

 ברגר
 026625830ת.ז. 

31.8.1980 

: תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית השכלה לא 3/3/2019 של החברה יועצת משפטית
 בירושלים.

  
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 עו"ד ושותפה במשרד בר קהן, צינגנלאוב ושות'.
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 רואה החשבון של החברה :27תקנה 
KPMG סומך חייקין רואי חשבון.  

  ., ת"א17מגדל המילניום, רחוב הארבעה מען המשרד: 
 

  שינוי בתזכיר או בתקנון :82תקנה 
 לא בוצע שינוי בתקנון החברה. 2018בשנת 

 
 המלצות והחלטות הדירקטוריון :)א(29תקנה 

מיליון ש"ח וזאת בהמשך  36אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרץ  27ביום 

)ג( לדוחות הכספיים ולאחר בחינה שערך 19למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה כמפורט בביאור 

 .( המתפרסם בד בבד עם דוח זה81-הדירקטוריון כמפורט בדוח המיידי )ת

 
 2018בשנת  מיוחדת כללית אסיפה החלטות :)ג(29תקנה 

את התקשרות החברה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אישרה , 2018בינואר  14ביום  .1

 )ג( לעיל.3סעיף  22בתקנה בהסכם עם אנרג'יאן, כמפורט 

 ההחלטות הבאות: את אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה 2018במאי  2ביום  .2

 ן, כרואה החשבון המבקר של החברה., סומך חייקיKPMGמינויו מחדש של משרד  .א

 מינויים מחדש של חברי דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה.  .ב

ש"ח וכן  500,000בסך שנתי קבוע של אושרו תגמוליהם של מר יואב דופלט, יו"ר הדירקטוריון  .ג

בסך שנתי קבוע של  מר חוויאר גרסיה בורגסושל הדירקטור החזר הוצאות כמקובל בחברה 

במאי  3-ו 2018באפריל  26מיידים של החברה מהימים  וחותלפרטים נוספים ראו ד .ש"ח 350,000

 הפניה. ה(, המובאים על דרך 2018-01-035640-ו 2018-01-034308)אסמכתאות מספר  2018

 אושרה הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטור מר ברק כהן.  .ד

 
 החלטות החברה :א29 תקנה

  החלטות חברה בדבר פטור ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, בתוקף במועד הדוח .1

 ועדת ורש)לאחר אי החברה של המניות בעלי ואסיפת החברה דירקטוריון אישרו 2017 ביולי 26 םובי

ובדיעבד, לכל חברי , מתן התחייבות לפטור וכתבי שיפוי, מראש (2017 ביולי 20 מיום התגמול

 "(.המכהנים המשרה נושאיהדירקטוריון ולנושאי המשרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת )"

 ביטוח .א

אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, היתה מבוטחת  2017 עד לחודש אוגוסט

ות במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המשותפת לקנון ולחברות הבנ

בפוליסה המשותפת האמורה לעיל, גבול הכיסוי הביטוחי לכל המקרים במצטבר בתקופת שלה. 

מיליון דולר ארה"ב,  40בגבול אחריות של  Side Aמיליון דולר, בנוסף לכיסוי  120הביטוח היה 

לכל המקרים במצטבר בתקופת הביטוח. סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך 

דולר לתביעות  75,000-דולר לתביעות ניירות ערך ו 500,000 -יעות בארה"ב דולר; לתב 100,000

 אחרות שאינן תביעות ניירות ערך.

החברה עברה  2017באוגוסט  2עם הנפקת החברה לציבור בוצעו שינויים בפוליסה כך שהחל מיום 

 :פוליסה עצמאית, כמפורט להלן במסגרתלהיות מבוטחת 

 ליון דולר לכל המקרים ובמצטבר לתקופת הביטוח.ימ 40נו יגבול הכיסוי הביטוחי ה .1

 500,000 -דולר; לתביעות בארה"ב  100,000סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך  .2

 דולר לתביעות אחרות שאינן תביעות ניירות ערך. 75,000-דולר לתביעות ניירות ערך ו
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שנים החל  7לתקופת ביטוח של ( POSIהנפקה של ניירות ערך לציבור ) בנוסף, לחברה ביטוח .3

ליון דולר לכל המקרים ובמצטבר ימ 75. גבול הכיסוי הביטוחי הנו 2017באוגוסט  2מיום 

 .דולר 500,000לתקופת הביטוח. סכום ההשתתפות העצמית הנו 

 ,(POSIולפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ) פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת .4

  14.במדיניות התגמול של החברהאינה עולה על הקבוע 

, אושרה התקשרות החברה ברכישת פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי 2018ביולי  26ביום 

וזאת בהתאם להוראות  2019באוגוסט  2עד ליום  2018באוגוסט  2משרה שתקופתה מיום 

 תקנות ההקלות ולהוראות מדיניות התגמול של החברה, בתנאים כדלהלן: 

דולר לכלל המקרים במצטבר של החברה בתקופת  40,000,000 בגובהכיסוי ביטוחי  .1

 הביטוח. 

 סכום השתתפות עצמית שאינו מהותי לחברה.  .2

 דולר.  61,500עלות פרמיה שנתית  .3

 סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח דומות. .4

 ,(2018-01-070822אסמכתא מספר ) 2018ביולי  29לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 הפניה. ההמובא על דרך 

 שיפוי .ב

כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות  המכהניםלנושאי המשרה  העניקההחברה 

, עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה המכהניםאו הוצאה שתוטל עליה מי מנושאי המשרה 

והכל בכפוף להוראות הדין. סכום  (לרבות פעולות במסגרת חברות אחרות בקבוצה)בחברה 

לא יעלה על סכום השווה המכהנים השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה 

מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים  25%-ל

הגשת הבקשה  המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד

ולכולם יחד, למקרה בודד המכהנים לשיפוי על ידי נושא המשרה וזאת לכל אחד מנושאי המשרה 

או במצטבר. ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו 

את הסכום הנדרש. כתב השיפוי  עבורועל פי פוליסת הביטוח ושילמה בפועל לנושא המשרה או 

יחול על רשימה של סוגי אירועים המפורטים בכתב השיפוי ואשר מקובלים בכתבי שיפוי של 

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של , 2018במאי  2. ביום 15חברות בעלות מאפיינים דומים לחברה

 בעלי מניות החברה הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטור מר ברק כהן. 

 פטור .ג

פטור, מראש, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות  המכהנים לנושאי המשרה העניקההחברה 

שהינם בעל מכהנים כלפיה, ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה 

השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין. פטור כאמור לא יחול על החלטה או 

גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק )הם בחברה עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלש

יש בה עניין אישי. נוסף על כך, הפטור כאמור לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות  (הפטור

בחלוקה, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה. התחייבויות החברה לפי כתב הפטור 

                                                 

 
 .לתשקיף' ג כנספח צורפה אשר התגמול למדיניות 16 סעיף ראו  14
 .לתשקיף 'ב נספח ראו השיפוי כתב של המלא לנוסח  15
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, גם לאחר סיום כהונתם כנושא ללא הגבלת זמןהמכהנים, תעמודנה לזכות לנושאי המשרה 

משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, לפי העניין, ובלבד שהפעולות הנשואות כתב פטור זה נעשו 

 16.בתקופת הכהונה כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, לפי העניין

  
 
 
 
 
 

     
 2019במרץ  27  אלמוגי גיורא  דופלט יואב

   כללי מנהל  יו"ר הדירקטוריון
 
  

                                                 

 
 .לתשקיף' א נספח ראו הפטור כתב של המלא לנוסח  16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 ב)א(9על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 הדמיה

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית שנתידוח 
 

 )א(ב9על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ב)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה

 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על התאגיד - בע"מ )להלן או.פי.סי אנרגיהרקטוריון של ההנהלה, בפיקוח הדי

 .תאגידהדיווח הכספי ועל הגילוי ב

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנהל כלליגיורא אלמוגי .1

 , סמנכ"ל כספיםצחי גושן .2

 ערן אמויאל, סמנכ"ל מסחרי .3

 לית ומזכירת חברהטוביאס, סמנכ"-עירית שדר .4

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר 

 ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק

מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

 בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

 

ם שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלי

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

 

יות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת בשל המגבלות המבנ

 מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה; 

 לה:לכשביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון ביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי הערכת אפקטי

מבדקים מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים, תיקוף ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד ובדיקת אפקטיביות הבקרות תוך ביצוע 

 בקרות כלליות על מערכות המידע(, Entity Level Controls) ארגוןה: בקרות ברמת . רכיבי הבקרה הפנימית כללופנימיים וחיצוניים

(ITGC ,) רכוש הבאים: תהליך הכנסות, תהליך מאוד דיקת הבקרות בתהליכים המהותיים תם; בוסגירבקרות על עריכת הדוחות הכספיים

 1.רכש מסחריותהליך  קבוע

 

כי  ,יון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנהבהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטור

 .אפקטיבית א, הי2018בדצמבר  31הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

                                                 
Oxley -Sarbanes-החברה תהליכי בקרה פנימית על הדיווח הכספי בהתאם ל מבצעתבבורסת ניו יורק( יצוין כי כחברת בת של קנון )הנסחרת  1

Act of 2002 . 



 

 

 

 (:1)ד()ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:גיורא אלמוגיאני, 

 

 ;הדוחות(–)להלן  2018לשנת התאגיד(  - בע"מ )להלן או.פי.סי אנרגיהשל  יהדוח התקופתבחנתי את  (1)

 

כדי  ץלפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחו (2)

 תקופת הדוחות;שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס ל

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי דירקטוריון  שללדירקטוריון ולוועדת הביקורת גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

 

הבקרה הפנימית על הדיווח  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של )א(

, לעבד, לסכם או לדווח על ביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוףועל הגילוי העלולים באופן סהכספי 

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

 - וכן

 

ן או מעורבים י שכפוף לו במישריכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מ )ב(

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: ,אני (5)

 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע  )א(

ס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, מהותי המתייח

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  ,2010-התש"ע

 - הדוחות; וכן

 

יקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פ )ב(

את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים;

 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות  )ג(

 האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.הדירקטוריון וההנהלה לגבי 

 

 

 אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

   תאריך:

 2019 מרץב 27

 גיורא אלמוגי 

 מנהל כללי

 

 

 



 

 

 (:2)ד()ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 

 כיר בתחום הכספיםבהמשרה ההצהרת נושא 

 

 , מצהיר כי:צחי גושןאני, 

 

 2018לשנת התאגיד(  - בע"מ )להלן או.פי.סי אנרגיה הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלאת בחנתי  (1)

 ;הדוחות( -)להלן 

 

של עובדה מהותית ולא  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון (2)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

המצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)

 ל הגילוי:העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וע

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א(

הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן 

ו לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם א

 - ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

 

בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  ,כל תרמית )ב(

 פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה ה

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: ,אני (5)

 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע  )א(

ים שנתיים(, מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספי

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 2010-התש"ע

 - אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

 

מיועדים להבטיח באופן , הנוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח )ב(

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 חשבונאות מקובלים;

 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות  הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית )ג(

וחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בד

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 צחי גושן 

 סמנכ"ל כספים
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