
 

 

  

 

 

 

 בע"מ ט אנרגיה מתחדשתיאנלי
 ()"החברה" 

 

 מדף תשקיף

 )"תשקיף המדף" ו/או "התשקיף"(
 

תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, ובכלל כך מניות  חומכ
רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות 

ות בדרך של חוב של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרב
כתבי  הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה מעת לעת(,

, להמרה ניתנות שאינןאופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב  כתביאופציה הניתנים למימוש למניות החברה, 
וניירות ערך מסחריים )יחדיו  למניות החברה להמרה הניתנות חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי

 כדי תוך המדף תשקיף פי על הערך ניירות את לציבור להציע החברה תוכל, בנוסף"(. הערך ניירותלהלן: "
 (.ATMבבורסה )מנגנון  המסחר

 -"חתשכ, ערך ניירות לחוקא)ו( 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה, זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת
 המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף הצעת דוחות באמצעות"(, ערך ניירות חוק: "להלן) 1968

 ובכלל דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות, הצעה לאותה
באותה "(, כפי שיהיו הבורסה: "להלן"מ )בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה ולהנחיות לתקנון בהתאםכך 
 עת.

סיכוני שוק וסיכונים פיננסיים:  - החברה עסקי על גדולה השפעה להיות עשויה הבאים הסיכון לגורמי
בשוק  החשמל מחירי ירידת; המחירים מדד; חליפין שערי"ל; ובחו בישראל הבסיס ריבית; משקה מצב

הביטחוני בישראל; שינויים  המצבהאוויר ותנאי אקלים;  מזג :כלכליים מאקרו סיכוניםהחופשי. 
 פרויקטי; עלויות הקמה ותפעול; התנגדויות גורמים שונים להקמת תחרות :עסקיים סיכוניםגלובאליים. 

תעריפים בשעות שיא של ייצור מאנרגיות מתחדשות; מגבלות בהוצאת החשמל בשל מגבלות  ירידת; רוח
מתחדשת; שינויי  באנרגיה השונים הגופים בתמיכת תלות :רגולציה סיכוניברשת החשמל; סיכוני סייבר. 

נוספים  לפרטיםרגולציה במשק החשמל; התקשרויות עם לקוח בודד; מיסים בשווקים בישראל ובחו"ל. 
א' )תיאור  לפרק 24 סעיף ראו שהינם בעלי השפעה גדולה על החברה, ,דבר גורמי הסיכון המתוארים לעילב

)מספר  2019 ץבמר 26, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 2018 לשנת התקופתי בדוחעסקי התאגיד( 
 על זה בתשקיף נכלל בו המידע אשר"( 2018 לשנת התקופתי הדוח)להלן: "( 2019-01-025044אסמכתא: 

 .ההפניה דרך

 תיאור) 'א לפרק 1.6 אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף לפרטים
  . 2018בדוח התקופתי לשנת  (התאגיד עסקי

 :רשות ניירות ערך בכתובתשל  האינטרנטבאתר  זה מדף ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף
www.magna.isa.gov.il בכתובת בתל אביב בע"מ ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il. 
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 "מבע אנרגיה מתחדשת אנלייט
 )"החברה"(

 מבוא - 1פרק 

 הגדרות .1.1

 :בצידם המופיעה המשמעות הבאים למונחים תהא זה בתשקיף

 "מ.בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה -" הבורסה"

 לשנת החברה של התקופתי הדוח - "2018 לשנת התקופתי הדוחאו " "התקופתי הדוח"

 .(2019-01-025044 )מספר אסמכתא: 2019 במרץ 26 ידי החברה ביום-פורסם על, אשר 2018

ידי -, אשר פורסם על2017 לשנת החברה של התקופתי הדוח -" 2017 לשנת התקופתי הדוח"

  (.2018-01-031150:  אסמכתא)מספר  2018 במרץ 28החברה ביום 

 אנרגיה מתחדשת בע"מ.  אנלייט -" החברה"

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

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

(, וצורה מבנה - תשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי  ערך ניירות תקנות -" התשקיף פרטי תקנות"

 . 1969-"טתשכ

 .2019 במאי 21 -" התשקיף מועד"

 .1983-"גהתשמ[, חדש]נוסח  החברות פקודת -" החברות פקודת"

 [.חדש]נוסח  הכנסה מס פקודת -" הכנסה מס פקודת"

 כללי .1.2

 פקודתפי -על, כחברה פרטית מוגבלת במניות, 1981 מרץב 13ביום  בישראלהתאגדה  החברה

ציבורית  חברהל החברההפכה  1994פברואר  בחודשהחברות, בשם סהר )ניירות ערך( בע"מ. 

שונה שם החברה לסהר  2001באפריל  22הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה. ביום  וניירות

 1 וביום"מ בע טמנטססאינוו סהרשונה שם החברה ל 2003באפריל  1אינווסטק בע"מ, ביום 

למועד התשקיף, החברה מתמחה  נכון .הנוכחישם החברה לשמה  שונה 2010 באוגוסט

הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה בייזום, פיתוח, מימון, 

 מתחדשת.
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 היתרים ואישורים .1.3

 הדרושים על פי כל דין שיונותיהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר .1.3.1

 . "(המדף תשקיף" או" התשקיף)להלן: "זה  מדף תשקיף לפרסום

התשקיף משום אימות הפרטים  אתאין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם  .1.3.2

שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם למהימנותם או להמובאים בו או אישור 

 של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה.

 יוצעו א)ו( לחוק ניירות ערך,23כאמור בסעיף  זה מדף לתשקיף בהתאם  ערךה ניירות .1.3.3

 ואשר הצעה לאותה מיוחדים פרטים יושלמו בו מדף הצעת דוח פי על בפועל לציבור

(, ערך ניירות של מדף)הצעת  ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש

 ", בהתאמה(.מדףהצעת  תקנות"-" ומדף הצעת דוח: "להלן) 2005-"והתשס

 מדף בתשקיף הכלולים הערך לניירות המתייחס, העקרוני אישורה את נתנה הבורסה .1.3.4

 האישורלהלן: ") מדף הצעת ותדוח פי על, שיוצעו ככל, מעת לעת יוצעו ואשר זה

 "(. העקרוני

לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או  אישור העקרוניאין לראות באישור  .1.3.5

לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

 הצעת בדוח הערך ניירות יוצעו בו המחיר על או, המדף תשקיף במסגרת כלוליםה

 .מדף

הערך,  ירותינ של למסחר לרישום אישור מהווה אינו העקרוני האישור מתן .1.3.6

 ערך ניירותורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום 

 .מדף הצעת דוח פי על למסחר

הערך  ניירותהתחייבות למתן אישור לרישום  משוםהאישור העקרוני  מתןב אין .1.3.7

ערך למסחר  ניירות. על אישור בקשה לרישום דוח הצעת מדף כאמור פי על למסחר

כפי שיהיו  ,יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו מדף הצעת דוחפי  על

 .כאמור המדף הצעת דוחבתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי 

 מניותההון  .1.4

 :התשקיף פרסום למועד נכון, החברה הון אודות פרטים להלן .1.4.1

ש"ח ערך נקוב כל אחת  0.01כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 

 "(.רגילות מניות": להלן)
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הון ב מניות כמות

 רשוםה

מונפק ההון ב מניות כמות

 נפרעהו

 מניות בדילול מלא כמות

1,246,000,000 636,478,650 722,291,5311 

 

 כדלקמן:  ינוה"ח(, ש)באלפי  2018בדצמבר  31הרכב ההון העצמי של החברה ליום  .1.4.2

 
ש"ח ע"ע  0.01הון מניות רגילות בנות 

 כ"א

5,356 

 349,809 מניות על פרמיה

 14,894 הון  נותקר

 3,950  להמרה אופציות חשבון על תקבולים

 24,670 רווח/הפסד יתרת

 219,548 שליטה מקנות שאינן זכויות

 618,227 "כ הון עצמיסה

 שבמחזורחוב  אגרות .1.5

ראו  אודות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושהינן במחזור נכון למועד התשקיף, לפרטים

, 2018הנכלל בדוח התקופתי לשנת  31.12.2018נספח א' לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 

 שלהלן.   6 בפרקהנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה כמפורט 

 

 

 

 

                                                      

 כי הינה המנגנון משמעות. (Cashless Exercise" )נטו"מימוש  -ה במנגנון שימוש באמצעותאופציות לעובדים תעשה  המרת            1

זה,  תשקיףנכון ליום פרסום  .שיומרו האופציה כתבי מכמות נמוך יהיה האופציה כתבי ממימוש שתנבענה המניות כמות
 .683,766,914 הינה B&Sעל מודל  מתבססה, נטו מימוש מנגנון לפי לחישובבהתאם  כמות המניות בדילול מלא,
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 המדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת - 2 פרק

תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, ובכלל  חומכ

כך מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות 

קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות 

ות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, החברה )לרב

כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים 

למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות 

 החברה תוכל, בנוסף"(. הערך ניירותוניירות ערך מסחריים )יחדיו להלן: " להמרה למניות החברה

 (.ATMבבורסה )מנגנון  המסחר כדי תוך המדף תשקיף פי על הערך ניירות את לציבור להציע

 ניירות לחוקא)ו( 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה, זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת

 לרבות, הצעה לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף הצעת דוחות באמצעות, ערך

 בהתאםכך  ובכלל דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי

  כפי שיהיו באותה עת., הבורסה ולהנחיות לתקנון
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 החברה הון - 3 פרק

 הון החברהעל  נתונים 3.1

 התשקיף למועד נכון של החברה והמונפק הרשום המניות הון 3.1.1

מניות  1,246,000,000-מחולק ל "חש 12,460,000של החברה הינו  הרשוםהון המניות 

 "(.רגילות מניות": להלן) אחת כל נקוב ערך ח"ש 0.01 בנותרגילות 

 636,478,650-ל מחולק, "חש 778,364,6 המניות המונפק והנפרע של החברה הינו הון

  .רגילות מניות

 למועד שקדמו השנים בשלוש החברה של הרשום המניות בהון שחלו השינויים 3.1.2

 התשקיף

 של הרשום המניות בהון שינוי כל חל לא התשקיף למועד שקדמו השנים בשלוש

 .החברה
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 התשקיף למועד שקדמו השנים בשלוש החברה של והנפרע המונפק המניות בהון שחלו השינויים 3.1.3

  :התשקיף למועד קדמו אשר השנים בשלוש החברה של והנפרע המונפק בהון חלו אשר שינויים פירוט להלן

 תמורה הפעולה מהות תאריך
 )ברוטו(

 "חש אלפי

 )במניות( מניות הון"כ סה )במניות( המניות בהון השינוי

 והנפרע המונפק הרשום והנפרע המונפק הרשום

 סחירות לא אופציות מימוש 19.12.2016
- - 

74,175 1,246,000,000 359,473,901 

 סחירות לא אופציות מימוש 20.12.2016
- - 

140,446 1,246,000,000 359,614,347 

 סחירות לא אופציות מימוש 26.12.2016
- - 

64,153 1,246,000,000 359,678,500 

 סחירות לא אופציות מימוש 5.1.2017
- - 

113,682 1,246,000,000 359,792,182 

 סחירות לא אופציות מימוש 8.1.2017
- - 

23,076 1,246,000,000 359,815,258 

 סחירות לא אופציות מימוש 16.1.2017
- - 

161,560 1,246,000,000 359,976,818 

 החברה מניות של לציבור הנפקה 17.1.2017
- - 

112,500,000 1,246,000,000 472,476,818 

 סחירות לא אופציות מימוש 23.1.2017
- - 

2,870,650 1,246,000,000 475,347,468 

 סחירות לא אופציות מימוש 15.2.2017
- - 

78,987 1,246,000,000 475,426,455 

 סחירות לא אופציות מימוש 16.2.2017
- - 

14,867 1,246,000,000 475,441,322 

 סחירות לא אופציות מימוש 23.2.2017
- - 

48,206 1,246,000,000 475,489,528 
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 תמורה הפעולה מהות תאריך
 )ברוטו(

 "חש אלפי

 )במניות( מניות הון"כ סה )במניות( המניות בהון השינוי

 והנפרע המונפק הרשום והנפרע המונפק הרשום

 סחירות לא אופציות מימוש 4.4.2017
- - 

91,534 1,246,000,000 475,581,062 

 סחירות לא אופציות מימוש 5.4.2017
- - 

24,308 1,246,000,000 475,605,370 

 סחירות לא אופציות מימוש 9.4.2017
- - 

45,355 1,246,000,000 475,650,725 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 15.5.2017
- - 

59,340 1,246,000,000 475,710,065 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 18.5.2017
- - 

46,163 1,246,000,000 475,756,228 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 26.5.2017
- - 

101,401 1,246,000,000 475,857,629 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 1.6.2017
- - 

4,784,661 1,246,000,000 480,642,290 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 2.6.2017
- - 

202,208 1,246,000,000 480,844,498 

 סחירות לא אופציות מימוש 13.6.2017
- - 

667,182 1,246,000,000 481,511,680 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 10.8.2017
- - 

772,269 1,246,000,000 482,283,949 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 13.8.2017
- - 

16,056 1,246,000,000 482,300,005 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 22.8.2017
- - 

67,045 1,246,000,000 482,367,050 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 24.8.2017
- - 

342,640 1,246,000,000 482,709,690 
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 תמורה הפעולה מהות תאריך
 )ברוטו(

 "חש אלפי

 )במניות( מניות הון"כ סה )במניות( המניות בהון השינוי

 והנפרע המונפק הרשום והנפרע המונפק הרשום

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 24.9.2017
- - 

21,495 1,246,000,000 482,731,185 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 26.7.2017
- - 

1,702,952 1,246,000,000 484,434,137 

 סחירות לא אופציות מימוש 3.10.2017
- - 

104,242 1,246,000,000 484,538,379 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 17.10.2017
- - 

319,042 1,246,000,000 484,857,421 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 1.11.2017
- - 

282,549 1,246,000,000 485,139,970 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 7.11.2017
- - 

909,281 1,246,000,000 486,049,251 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 16.11.2017
- - 

167,705 1,246,000,000 486,216,956 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 26.11.2017
- - 

251,443 1,246,000,000 486,468,399 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 5.12.2017
- - 

209,194 1,246,000,000 486,677,593 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 13.12.2017
- - 

129,825 1,246,000,000 486,807,418 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 20.12.2017
- - 

1,250,085 1,246,000,000 488,057,503 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 27.12.2017
- - 

3,263,626 1,246,000,000 491,321,129 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 4.1.2018
- - 

919,087 1,246,000,000 492,240,216 
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 תמורה הפעולה מהות תאריך
 )ברוטו(

 "חש אלפי

 )במניות( מניות הון"כ סה )במניות( המניות בהון השינוי

 והנפרע המונפק הרשום והנפרע המונפק הרשום

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 15.1.2018
- - 

1,390,681 1,246,000,000 493,630,897 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 21.1.2018
- - 

529,302 1,246,000,000 494,160,199 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 29.1.2018
- - 

692,801 1,246,000,000 494,853,000 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 1.2.2018
- - 

6,970,585 1,246,000,000 501,823,585 

 סחירות לא אופציות מימוש 4.2.2018
- - 

390,707 1,246,000,000 502,214,292 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 5.2.2018
- - 

140,389 1,246,000,000 502,354,681 

 סחירות לא אופציות מימוש 29.4.2018
- - 

53,431 1,246,000,000 502,408,112 

 מניות של פרטית הנפקה 8.5.2018
- - 

33,707,865 1,246,000,000 536,115,971 

 סחירות לא אופציות מימוש 12.6.2018
- - 

63,964 1,246,000,000 536,179,941 

( ד)סדרה  חוב אגרות המרת; סחירות לא אופציות מימוש 21.1.2019
 - - החברה של רגילות למניות

70,;308 1,246,000,000 536,250,249 

( ד)סדרה  חוב אגרות המרת; סחירות לא אופציות מימוש 27.1.2019
 - - החברה של רגילות למניות

90,903 1,246,000,000 536,341,152 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 31.1.2019
- - 

21,476 1,246,000,000 536,362,628 

 החברה של רגילות למניות( ד)סדרה  חוב אגרות המרת 6.2.2019
- - 

14,532 1,246,000,000 536,377,160 
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 תמורה הפעולה מהות תאריך
 )ברוטו(

 "חש אלפי

 )במניות( מניות הון"כ סה )במניות( המניות בהון השינוי

 והנפרע המונפק הרשום והנפרע המונפק הרשום

 סחירות לא אופציות מימוש 10.2.2019
- - 

86,766 1,246,000,000 536,463,926 

 סחירות לא אופציות מימוש 18.2.2019
- - 

62,872 1,246,000,000 536,526,798 

 סחירות לא אופציות מימוש 19.2.2019
- - 

130,334 1,246,000,000 536,657,132 

 (2מימוש כתבי אופציה )סדרה  21.4.2019
- - 

216,000 1,246,000,000 536,873,132 

 הנפקה לציבור של מניות החברה 23.4.2019
- - 

95,755,800 1,246,000,000 632,628,932 

 סחירות לא אופציות מימוש 23.4.2019
- - 

3,605,730 1,246,000,000 636,234,662 

 (2מימוש כתבי אופציה )סדרה  19.5.2019
- - 

243,988 1,246,000,000 636,478,650 
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 החברהבניירות הערך של בעלי עניין  החזקות 3.1.4

 ידי על המוחזקים החברה של הערך ניירות בדבר, החברה ידיעת למיטב, לפרטים 

דיווח  ראו התשקיף למועד הסמוך במועד, בחברה בכירהבעלי העניין ונושאי משרה 

 אשר(, 2019-01-034414 )אסמכתא מספר: 2019, אפרילב 7של החברה מיום  מיידי

 .ההפניה דרך על מובא בו האמור

 השליטה בחברה בעלי 3.1.5

 ללא בעל שליטה. הינה חברהה

  החברהשל  המיריםנתונים אודות ניירות ערך  ריכוז 3.1.6

 : אופציות לא רשומות למסחר כדלקמן במחזור ותקיימ ,התשקיף למועד נכון

  )עובדים(. סחירות בלתיאופציות  55,424,103
  

 ראו בה המשרה ונושאי החברה לעבדי שהוקצו האופציות בדבר נוספים לפרטים

 .2018 לשנת התקופתי לדוחלחלק ג'  21 אוריב

 למסחר הרשומות הרגילות המניות מחירי 3.1.7

, הגבוהים והנמוכים )באגורות( של מניות )מתואם( הנעילה שערי של נתונים להלן

 התשקיף פרסום למועד סמוךב, 2019 במאי 20ליום  ועד 2017בינואר  1החברה מיום 

 :1)בערכים נומינליים(

 

 הנמוך הנעילה שער הגבוה נעילהה שער שנה

 תאריך )אג'( השער תאריך )אג'( השער

1.1.2019 - 19.5.2019 239.5 19.05.2019 175.4 03.01.2019 

1.1.2018 - 31.12.2018 208.6 12.06.2018 160.2 04.04.2018 

1.1.2017 - 31.12.2017 182 31.12.2017 94 8.01.2017 

 

                                                      

הטבה,  והינם בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות  / http://www.tase.co.ilהנתונים לקוחים מאתר הבורסה, שכתובתו              1
 .איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלה בחברה ,לפיצו
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 הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

מובאות בתשקיף זה על דרך בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה הוראות תקנון החברה 

כפי שפורסם על ידי  , שהינו בתוקף במועד התשקיף,תקנון ההתאגדות של החברהההפניה ל

 ."(התקנון)להלן: " (2011-01-299019אסמכתא: מספר ) 2011באוקטובר  10החברה ביום 

 פירוט כללי של הוראות התקנון בקשר עם הזכויות הנלוות למניות החברה 4.2

וקת דיבידנד לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחל 4.2.1

 לתקנון. 32ומניות הטבה ראו סעיף 

 לתקנון.  34לפירוט הוראות התקנון בדבר חילוט מניות ראו סעיף  4.2.2

פירוט הוראות התקנון בדבר כינוס אסיפות כלליות, אופן כינוסן, זכויות לקבלת ל 4.2.3

בעלי מניות בחברה לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן, המניין  הודעות על אסיפות

 11 סעיפיםהחוקי הדרוש בהן והרוב הנדרש להחלטה בהן ויושב ראש האסיפה ראו 

 לתקנון. 18 -

 .לתקנון 8פירוט הוראות התקנון בדבר הגבלה על העברת מניות ראו סעיף ל 4.2.4

 5או סעיף ר וות למניותהתנאים לשינוי הזכויות הנל פירוט הוראות התקנון בדברל 4.2.5

 לתקנון.

  לתקנון. 7ראו סעיף ת מניה ופירוט הוראות התקנון בנוגע לתעודל 4.2.6

 סדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותה 4.3

ם לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי סעיפים מחוק החברות להלן יפורטו הסדרי

 , ככל ונקבעו הסדרים כאמור:לתקנות פרטי התשקיף )ד(26המצוינים בתקנה 

 תקנוןה שינויל רוב 4.3.1

בהתאם לתקנון, רשאית האסיפה הכללית של החברה לקבל החלטות בעניין שינוי 

התקנון. החלטות האסיפה הכללית העומדות להצבעה יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם 

 נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון. 

 שינוי התקנוןלאפשרות  הגבלת 4.3.2

 אחר בהסכםאו  בתקנונההחברה לא קבעה  ,לעיל 4.3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 .מהוראותיולשנות את התקנון או הוראה  כותההוראה המגבילה את סמ
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  בין אורגנים סמכויות העברת 4.3.3

 ,ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן, ברוב רגיל, האסיפה הכללית רשאית

הל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים נלהעביר סמכויות הנתונות למ

 או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

 כהונתםותקופת  דירקטורים מינוי 4.3.4

חיצוניים( לא יפחת הדירקטורים ההדירקטורים בחברה )כולל  מספר 4.3.4.1

הדירקטורים ימונו באסיפה  .עשר שלושהולא יעלה על  מחמישה

השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה עד לתום 

לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא  הבאההאסיפה השנתית 

מונו דירקטורים באסיפה השנתית כאמור ימשיכו בכהונתם 

הדירקטורים שכיהנו בדירקטוריון החברה במועד אותה אסיפה שנתית. 

דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם , בכפוף לדרישות חוק החברות

 יוכלו להתמנות שוב.

חתומה על ה, בהדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכת 4.3.4.2

ידי כל חברי הדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שיקבע על ידי 

בהחלטה רגילה של  האסיפה הכללית, חבר נוסף לדירקטוריון.

של חבר דירקטוריון שמונה על פי  וריון ניתן לבטל מינויוהדירקט

יהיה עד תום  וז תקנהקפם של מינויים על פי ו. תוז תקנההוראות 

 האסיפה הכללית הרגילה הבאה.

מכל סיבה שהיא, יהיו הדירקטורים המכהנים , התפנתה משרת דירקטור 4.3.4.3

רשאים לצרף דירקטור במקומו, ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה 

בה היה מכהן קודמו אלמלא התפנתה משרתו. כל עוד מספר 

הדירקטורים אינו עולה על מספרם המרבי יהיו הדירקטורים רשאים 

 יהיהף הצירוף לצרף דירקטורים נוספים עד למספר המרבי המותר, ותוק

 עד לאסיפה הכללית הקרובה שבה ימונו דירקטורים.

 ויו"ר האסיפה אסיפה כלליתלקיום חוקי  ןימני 4.3.5

או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה  ומניות הנוכח בעצמ בעל 4.3.5.1

)ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה(, והמחזיקים או המייצגים 

 מנין חוקי. יהוו, מזכויות ההצבעה בחברה 25%לפחות 

ין החוקי, יחלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנ 4.3.5.2

אותו מקום לאותה השעה ול, הבא בשבוע יום לאותותדחה האסיפה 

או למועד אחר ו/או למקום אחר אם מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, 

לא  "(.אסיפה נדחיתצוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה )"

לעיל כעבור מחצית השעה  כאמורנכח באסיפה הנדחית המניין החוקי 

לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר 
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אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל  למעט, משתתפים שהוא

באמצעות כתב הצבעה  אומניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח 

 לפחות מייצג או והמחזיקות כתב הצבעה( )ככל שניתן להצביע באמצע

 .חוקי מניין יהווה בחברה ההצבעה מזכויות 5%

כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב  4.3.5.3

דרך קבע או לאסיפה מסוימת. אם לא מונה יו"ר לדירקטוריון או לא 

נכח יו"ר הדירקטוריון ולא מינה יו"ר לאסיפה, יהיה יו"ר האסיפה מי 

שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם לא נוכח 

 בחר האסיפה מבין המשתתפים. מי שת -דירקטור 

 באסיפה הכללית רוב 4.3.6

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל, אלא אם נקבע רוב אחר בדין או 

בדבר נוספים לפרטים לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו. . 1בתקנון

  לתקנון. 17זכויות ההצבעה של מניות החברה, ראו סעיף 

 דירקטוריוןה בישיבות ותהצבע 4.3.7

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון 

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף.ו תתקבלנה ברוב רגיל

 פטור תןמ 4.3.8

מראש, נושא  לפטוררשאית , בכפוף להוראות חוק החברות, החברה התקנוןלפי 

עקב הפרת חובת ם לה שיגרמשרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק 

על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור  הזהירות כלפיה.

 . מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

 חלוקה 4.3.9

שלא לבצע חלוקה במגבלות  אחר הסכם לפי או בתקנונההתחייבה  לא החברה

 ההתחייבויות למעט, החברות לחוק השביעי לחלק השני רקנוספות על הוראות הפ

ואגרות  החוב )סדרה ב'( אגרות, '(דלאגרות החוב )סדרה הנאמנות  בשטרי הכלולות

, 2018 לשנתלחלק א' לדוח התקופתי  1.6בהרחבה בסעיף  כמפורט, החוב )סדרה ה'(

חלוקת  מדיניות בדבר לפרטיםכן,  כמו .הפניה של דרך על זה בתשקיף הנכלל

חברות בנות של החברה, ראו  של חלוקה ביצוע על מגבלותהדיבידנד של החברה ו

 .ההפניה דרך על זה בתשקיף הנכלל, 2018התקופתי לשנת  לדוחלחלק א'  1.6סעיף 

                                                      

 .בתקנון כאמורלמועד התשקיף, לא נקבע רוב אחר  נכון 1
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של הוראות  תיאור תמציתיור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים לעיל, הינו תיא

יובהר,  תקנון.האינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של  והוא התקנון בקשר עם אותם נושאים

תקנון להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות הכי בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

 האמורות על הוראות התקנון.ו/או בחוק ניירות ערך,  או בכל תקנה מכוחם, תגברנה ההוראות 
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 ייעוד תמורת ההנפקה - 5פרק 

 תמורת ההצעה 5.1

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל 

 תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף. 

 ייעוד התמורה 5.2

במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף, 

התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט הנהלת החברה. היה 

וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט 

הצעת המדף, תודיע החברה כיצד בכוונתה  בדוח הצעת המדף. כמו כן, במסגרת דוח

להשקיע את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה 

 כאמור. 

 סכום מינימאלי 5.3

 לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה, אשר יש להשיגו על פי תשקיף מדף זה. 
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 פרטים על החברה ופעילותה - 6 פרק

 התאגיד עסקי תיאור .6.1

, פרק "(תשקיף פרטי תקנות)" 1969-"טהתשכ(, וצורה מבנה - תשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי  ערך ניירות לתקנותב 6לתקנה ו (1)א44 הלתקנ בהתאם

ידי החברה ביום -, אשר פורסם על2018לשנת  י)תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתתיאור עסקי התאגיד נכלל בתשקיף זה על דרך של הפניה לחלק א' 

 (.2019-01-025044)מספר אסמכתא:  2019 במרץ 26

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה .6.2

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום ב לתקנות פרטי התשקיף, לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ולדוח הכספי 6א)א( ולתקנה 44בהתאם לתקנה 

 , המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.2018, בהתאמה, לדוח התקופתי לשנת 'ג וחלק' ב חלק ו, רא2018

  החברה שלוחברות קשורות נות ב חברותפרטים בדבר  .6.3

 תקנה ראוהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי ולשנתיים שקדמו לתאריך הדוח,  אודות לפרטים .6.3.1

( 2018-01-031150: אסמכתא)מספר  2018 במרץ 28 ביום החברה שפרסמה 2017 לשנת התקופתי בדוח( התאגיד על נוספים' )פרטים ד בפרק 11

 , אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.  2018 לשנת התקופתי בדוח, וכן

 :2018בדצמבר  31ליום  החברה נכוןקשורות מהותיות של חברות חברות בנות וב אודות השקעות של החברהלהלן פרטים  .6.3.2
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה בהון  זכויות החברה
 ובזכויות הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

)אלפי ש"ח( 
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מריבית הכנסות

 "ח(ש)אלפי 

 ניהול מדמי הכנסות

 "ח(ש)אלפי 

 2017 2018 2017 2018 הצבעה הון

אשכול  -אנלייט 
    .חבצלת,  ש.מ

 "(חבצלת" :)להלן

 אשר מוגבלת שותפות
 החברה מחזיקה באמצעותה

 .בחלוציות בזכויות

נה שותף מוגבל בשותפות יהחברה ה ישראל
 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

 אנלייט וניהשותף הכללי בשותפות ה
שיעור אחזקה של בבע"מ ) נכסים
בבעלות מלאה של  ו(, שהינ0.1%

 החברה.

99.9% %02 - 118,736 - - - - 

 -אשכול חבצלת 
אנלייט  -חלוציות 

 :)להלן .ש.מ
 "(חלוציות"

 

רישיון קבוע לייצור חשמל  בעלת
-באמצעות טכנולוגיה פוטו

וולטאית בפרויקט חלוציות 
 וואט.-מגה 55בהספק של 

 ההפעלה החלה 2015 באוגוסט
 .המתקן של המסחרית

נן יה בחלוציותהחברה  זכויות ישראל
נה שותף מוגבל יבעקיפין. החברה ה

חבצלת )בשיעור אחזקה של ב
נה השותף המוגבל י(, אשר ה99.9%

)בשיעור אחזקה של  חלוציותב
3%79.4.) 

 אנלייט הינוהשותף הכללי בשותפות 
שיעור אחזקה של ב"מ )בע שדמה
 של אחזקה בשיעור ינה(, שה0.1%

 .החברה ידי על 89.5%

- - - - - - 1,338 1,326 

 -פירות הגולן 
אנלייט, שותפות 

 .מוגבלת

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 1.5 של מותקן בהספקוולטאית 

 וואט.-מגה

 ההפעלה החלה 2015 ביולי
 .המתקן של המסחרית

נה שותף מוגבל בשותפות יהחברה ה ישראל
 (.50.8%)בשיעור אחזקה של  זו

 אנלייט וניהשותף הכללי בשותפות ה
שיעור אחזקה של בבע"מ ) נכסים
 של מלאה בבעלות ינו(, שה0.2%

 .החברה

%50.84 %05 4,095 2,143 376 - 60 60 

 -שדה נחמיה 
אנלייט, שותפות 

 .מוגבלת

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות

 של מותקן בהספקוולטאית 
 וואט.-מגה 0.63

 ההפעלה החלה 2015 במאי
 .המתקן של המסחרית

נה שותף מוגבל בשותפות יהחברה ה ישראל
 (.99.8%)בשיעור אחזקה של  זו

 אנלייט וניהשותף הכללי בשותפות ה
שיעור אחזקה של בבע"מ ) נכסים
בבעלות מלאה של  ו(, שהינ0.2%

 החברה.

99.8% %06 2,747 1,395 155 - 25 25 
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 .31.12.2018 ליום המאוחדים לדוחות)ב(  30ביאור  וערבויות שהעניקה החברה, רא לעניין 1
 השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.  מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  2
 מהזכויות בהון השותפות מוחזקות בידי נווה חקלאות בע"מ )שותף מוגבל(. 10%-להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת )שותף מוגבל( ו 1ידי קרן נוי מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על  %10.50 3
 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )שותף מוגבל(. -על ידי אחזקות פירות הגולן ותמהזכויות בהון השותפות מוחזק %49 4
 ים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.יהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלמלוא זכויות הנ 5
 הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.  מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף 6
 בע"מ )שותף מוגבל(. א.ח -ש.ל.מ מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %49 7
  הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות. מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף 8

 

 -ברבור  -אשכול גפן 
           .אנלייט ש.מ

 "(ברבור" :)להלן

 

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 0.5 של מותקן בהספקוולטאית 

 .אטוו-מגה

 ההפעלה החלה 2015 באפריל
 .המתקן של המסחרית

 נןיה בברבור החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין
אשכול גפן, ש.מ. )בשיעור  - באנלייט
 נהיה אשר(, 99.9% של אחזקה
)בשיעור  בברבור המוגבל השותף
 (.7%50.9 של אחזקה

 נהיה זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהי(, שה0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .החברה של מלאה בבעלות

- - 891 - 56 - 20 20 

אשכול  - אנלייט
 :אלה ש.מ. )להלן

 "(אלה"

 אשר מוגבלת שותפות
 החברה מחזיקה באמצעותה

 .בכרמים בזכויות

 בשותפות מוגבל שותף נהיה החברה ישראל
 (.99.9% של אחזקה)בשיעור  זו

  אנלייט הינו בשותפות הכללי השותף
 של אחזקה"מ )בשיעור בע נכסים
 של מלאה בבעלות נהישה(, 0.1%

 .החברה

99.9% %08 - 16,881 - - - - 

 - אשכול אלה
אנלייט  - כרמים

: )להלן.           ש.מ
 "(כרמים"

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 5 של מותקן בהספקוולטאית 

 .ואטו-מגה

 ההפעלה החלה 2013 בדצמבר
 .המתקן של המסחרית

 נןיה בכרמים החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין

(, 99.9% של אחזקה)בשיעור  באלה
 בכרמים המוגבל השותף נהיה אשר

 (.99.9% של אחזקה)בשיעור 

 הינו זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהי(, שה0.1% של אחזקהשיעור ב)

- - - - - - 84 84 
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 מהותיים, כגון פירוק השותפות.השותפים המוגבלים בנושאים מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  9

 

 .החברה של מלאה בבעלות

 

אשכול  - אנלייט
 :ברוש ש.מ. )להלן

 "(ברוש"

 אשר מוגבלת שותפות
 החברה מחזיקה באמצעותה

 .בעידן בזכויות

 בשותפות מוגבל שותף נהיה החברה ישראל
 (.99.9% של אחזקה)בשיעור  זו

  אנלייט הינו בשותפות הכללי השותף
 של אחזקה"מ )בשיעור בע נכסים
 של מלאה בבעלות נהישה(, 0.1%

 .החברה

99.9% %09 - 9,808 - - - - 

 -עידן  -אשכול ברוש 
           .ש.מ אנלייט

 "(עידן" :)להלן

 

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 3 של מותקן בהספקוולטאית 

 .אטוו-מגה

 ההפעלה החלה 2013 באוקטובר
 .המתקן של המסחרית

. בעקיפין נןיה בעידן החברה זכויות ישראל
 - באנלייט מוגבל שותף נהיה החברה
 אחזקה.מ. )בשיעור ש, ברוש אשכול

 השותף הינו אשר(, 99.9% של
 של אחזקה)בשיעור  בעידן המוגבל
99.9%.) 

 נהיה זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהי(, שה0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .החברה של מלאה בבעלות

- - - - - - 75 75 

זית  -אשכול זית 
 .אנלייט ש.מ -ירוק 

 

מתקני ייצור חשמל  12לשותפות 
-בטכנולוגיה פוטו םיסולארי

 50 עד של בהיקף, וולטאית
 .אחת כל ואטו-קילו

 נןיה זו בשותפות החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין

.מ. ש זיתאשכול  - אנלייט בשותפות
 אשר(, 99.9% של אחזקה)בשיעור 

 -זית  באשכול המוגבל השותף נהיה
)בשיעור  .מ.ש, אנלייט -זית ירוק 

 (. 99.9% של אחזקה

 נהיהזו  בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהי(, שה0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .החברה של מלאה בבעלות

- - 3,434 (1,053) 225 249 118 118 
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 השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  10
 .להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת )שותף מוגבל( 1על ידי קרן נוי  ותמהזכויות בהון השותפות מוחזק %49  11

אשכול  - אנלייט
ורד, שותפות 

 :)להלן      מוגבלת
 "(ורד"

 אשר מוגבלת שותפות
 החברה מחזיקה באמצעותה

 .בתלמים בזכויות

 בשותפות מוגבל שותף נהיה החברה ישראל
 (.99.9% של אחזקה)בשיעור  זו

  אנלייט הינו בשותפות הכללי השותף
 של אחזקה"מ )בשיעור בע נכסים
 של מלאה בבעלות נהישה(, 0.1%

 .החברה

99.9% %010 - 11,418 8 168 - - 

 אנלייט - תלמים
 מתחדשת אנרגיה

: )להלן      ..מש
 "(תלמים"

 אשר מוגבלת שותפות
 - אנלייט מחזיקה באמצעותה

 בזכויות.מ. ש, ורד אשכול
( אחזקה 100%) בילו בתלמי

 .( אחזקה 51%) ובמבטחים

 נןיה בתלמים החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין

(, 99.9% של אחזקה)בשיעור  בורד
 בתלמים המוגבל השותף נהיה אשר

 (. 99.9% של אחזקה)בשיעור 

תלמים אנלייט  הוא הכללי השותף
(, 0.1%שיעור אחזקה של בבע"מ )

 .החברה של מלאה בבעלות נהישה

- - - - - 26 - - 

בילו אנרגיות  תלמי
       ירוקות בע"מ 

 תלמי": )להלן
 "(בילו

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 10 של מותקן בהספקוולטאית 

 וואט.-מגה

 ההפעלה החלה 2013 בספטמבר
 .המתקן של המסחרית

 ישראל

 נןיהבילו  בתלמי החברה זכויות
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין
 מחזיקה אשר בתלמים בעקיפין

 של אחזקה בשיעור בילו בתלמי
100%. 

- - - - - - 511 507 

אנרגיות  מבטחים
        ירוקות בע"מ 

 "(מבטחים" :)להלן

 חשמל לייצור קבוע רישיון בעלת
-פוטו טכנולוגיה באמצעות
 10 של מותקן בהספקוולטאית 

 וואט.-מגה

 ההפעלה החלה 2013 ביולי
 .המתקן של המסחרית

 ישראל

 נןיה במבטחים החברה זכויות
 מוגבל שותף נהיה החברה. בעקיפין
אשר מחזיקה  בתלמים בעקיפין

במבטחים בשיעור אחזקה של 
11%51. 

- - - - - - 473 496 

Tullynamoyle Wind בפרויקט  100%מחזיקה  החברה
חשמל באמצעות  לייצור

 Tullynamoyle-ב החברה זכויות אירלנד
Wind Farm 3  ,הינן  בעקיפין

- - - - - - - - 
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 )שותף מוגבל(.אוירם רוח בע"מ מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %39.9 12
 חלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף לה 13
 )שותף מוגבל(. , שותפות מוגבלת2016נכסי אוירם רוח פרויקט  מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי %30 14
 השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי  15

 

Farm 3 Limited   6טורבינות רוח הכולל 
טורבינות רוח בהספק כולל של 

 וואט. -מגה 13.6 -כ

 ההפעלה החלה 2017 בדצמבר
 .הפרויקט של המסחרית

באמצעות מ.א. מובילים אנרגיות 
-אשר מחזיקה ב  מתחדשות, ש.מ.

 Enlight Energyממניות 100%
Ireland Limited אשר מחזיקה ,

 Tullynamoyleממניות  100%ב
Wind Farm 3 Limited.  

 

 אוירם - אנלייט
 ..מש ייזום

מוגבלת שבאמצעותה  שותפות
החברה מפתחת פרויקטים 

 בתחום אנרגיית הרוח. 

נה שותף מוגבל בשותפות יהחברה ה ישראל
 (. 59.9%)בשיעור אחזקה של 

נה יהשותף הכללי בשותפות זו ה
"מ בע רוח יזמותאוירם -אנלייט

 החברה(. 0.2%שיעור אחזקה של ב)
 השותף ממניות 60%-ב מחזיקה

 .הכללי

12%59.9 %013 16,756 (4,608) 798 - - - 

אנלייט  -שקמה  רוח
 ש.מ.

 אשר מוגבלת שותפות
 החברה מחזיקה באמצעותה

 אנרגיות - קינטיות באנרגיות
: "מ )להלןבע חלופיות חשמל

 המחזיקה"(, קינטיות אנרגיות"
. הבכא עמק ממניות 60%-ב

 "מ.בע רוח אנרגיית

 ישראל

 בשותפות מוגבל שותף הינה החברה
 (.69.95% של אחזקה)בשיעור  זו

.א. א נויה בשותפות הכללי השותף
"מ )בשיעור בע רוח אנרגיית שקמה

 בשיעור נוישה(, 0.1% של אחזקה
 .החברה בידי 70% של אחזקה

%69.9514 %015 67,812 (2,281) 3,723 2,567 - - 

עמק הבכא. אנרגיית 
 רוח בע"מ

 מותנה רישיון בעלת חברה
 באמצעות חשמל לייצור

 96 של בהיקף רוח טורבינות
 .וואט-מגה

 .הקמה בשלבי נמצא הפרויקט

 ישראל

. הבכא בעמק החברה זכויות
. בעקיפין הינן"מ בע רוח אנרגיית
 ברוח מוגבל שותף  הינה החברה
)בשיעור  .מ.ש, אנלייט - שקמה

(, אשר מחזיקה 69.95%אחזקה של 
מאנרגיות קינטיות, המחזיקה  87%ב
 אנרגיית. הבכא עמקממניות  60%-ב

- - - - - - - - 
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 דב עמק הבכא בע"מ. -ידי א.א. בןמוחזקות על  מניות עמק הבכא. אנרגיית רוח בע"ממ %40 16
 (."יםמוגבלה פיםשותהלהלן יחד: ") "הראל"-גופים מוסדיים מקבוצות "הפניקס", "מגדל" ומהזכויות בהון השותפות מוחזקות  %49.9 17
 "(. המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1החברה זכתה בהליך תחרותי מס'  18
 )שותף מוגבל(.חקלאות ואחזקות כרמים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %26 19
 "(.המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1החברה זכתה בהליך תחרותי מס'  20
 )שותף מוגבל(.בע"מ  אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות ברמת הגולן –קדמת צבי מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %26 21
 ושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.השותפים המוגבלים בנמלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  22

 

  16"מ.בע רוח

מ.א. מובילים 
אנרגיות מתחדשות, 

  ש.מ.

 מיזם" :)להלן
 "(מובילים

שותפות מוגבלת שבאמצעותה 
החברה משקיעה בפרויקטים 
בתחום האנרגיה המתחדשת 
בשוק הבינלאומי, יחד עם 

 125שותפים, בהיקף של עד 
 ישראל מיליון אירו.

נן ימובילים ה מיזםכויות החברה בז
נה שותף מוגבל יבעקיפין. החברה ה

באנלייט מובילים, ש.מ. )בשיעור 
נה י(, אשר ה99.9%אחזקה של 

 מובילים מיזםהשותף המוגבל ב
 .17(50.09%)בשיעור אחזקה של 

מובילים ניהול  ינוהשותף הכללי ה
אנלייט מ.א. בע"מ )בשיעור אחזקה 

נה בבעלות מלאה י(, שה0.01%של 
 של החברה.

- - - 43,373 - - 3,354 2,048 

מחזיקה ה מוגבלת שותפות אנלייט כרמים, ש.מ.
במתקן לייצור חשמל באמצעות 

וולטאית -טכנולוגיה פוטו
 .18וואט-מגה 4.99בהספק של 

החלה ההפעלה  2018בדצמבר 
 המסחרית של המתקן.

 ישראל

כרמים,  זכויות החברה באנלייט
ש.מ. הינן בעקיפין. החברה הינה 

אשכול הדס,  -שותף מוגבל באנלייט 
(, 99.9%)בשיעור אחזקה של  ש.מ.

אשר הינה השותף המוגבל באנלייט 
כרמים, ש.מ. )בשיעור אחזקה של 

אנלייט  ינו(. השותף הכללי ה74%
נה בשיעור יכרמים ניהול בע"מ, שה

 .19בידי החברה 74%אחזקה של 

- - 5,024 - 218 - - - 

אנלייט קדמת צבי, 
 ש.מ.

מחזיקה ה מוגבלת שותפות
במתקן לייצור חשמל באמצעות 

וולטאית -טכנולוגיה פוטו
 .20וואט-מגה 4.99בהספק של 

החלה ההפעלה  2018בדצמבר 

 ישראל

החברה הינה שותף מוגבל באנלייט 
)בשיעור אחזקה של  קדמת צבי, ש.מ.

(. השותף הכללי הוא אנלייט 74%
נה יקדמת צבי ניהול בע"מ, שה

בידי  74%בשיעור אחזקה של 

%7421 022 9,150 166 455 - - - 
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 "(.המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1החברה זכתה בהליך תחרותי מס'  23
 )שותף מוגבל(. רביב מבני תעשיה להשכרהמהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %10  24
 "(.המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1החברה זכתה בהליך תחרותי מס'  25
 )שותף מוגבל(.ערבה משקים אנד פרטנרס, ש.מ. מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %49.995 26
 "(.המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-של רשות החשמל לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 1מס' החברה זכתה בהליך תחרותי  27
 )שותף מוגבל(.ערבה משקים אנד פרטנרס, ש.מ. מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %49.995 28

 

 החברה. המסחרית של המתקן.

   אנרגיה  אורסול
 ..מש)א.א.(, 3

מחזיקה ה מוגבלת שותפות
במתקן לייצור חשמל באמצעות 

 וולטאית-טכנולוגיה פוטו
 .23וואט-מגה 9בהספק של 

החלה ההפעלה  2018בדצמבר 
 המסחרית של המתקן.

 ישראל

 3זכויות החברה באורסול אנרגיה 
)א.א.(, ש.מ. הינן בעקיפין. החברה 

אשכול  -הינה שותף מוגבל באנלייט 
)בשיעור אחזקה  מימון ירוק, ש.מ.

(, אשר הינה השותף 99.9%של 
)א.א.(,  3 אנרגיה אורסולהמוגבל ב

. 24(90%.מ. )בשיעור אחזקה של ש
אנלייט רביבים  ינוהשותף הכללי ה

נה בשיעור אחזקה של יבע"מ, שה
 בידי החברה. 90%

- - 4,855 - 301 9 - - 

חזיקה בשני המ מוגבלת שותפות .מ.ש, סאן יפה תלמי
מתקנים לייצור חשמל 

-באמצעות טכנולוגיה פוטו
 8בהספק מצטבר של  וולטאית

 .25וואט-מגה

החלה ההפעלה  2018בדצמבר 
 המסחרית של המתקנים.

 ישראל

זכויות החברה בתלמי יפה סאן, 
ש.מ. הינן בעקיפין. החברה הינה 

אשכול הדס,  -שותף מוגבל באנלייט 
(, אשר 99.9%של  -ש.מ. )בשיעור 

הינה השותף המוגבל בתלמי יפה 
סאן, ש.מ. )בשיעור אחזקה של 

. השותף הכללי הוא 26(99549.%
נה יתלמי יפה פאוור בע"מ, שה

בידי  50%בשיעור אחזקה של 
 החברה.

- - 2,001 - 101 - - - 

חזיקה המ מוגבלת שותפות .מ.ש, סאן דורות
לייצור חשמל באמצעות  ןמתקב

וולטאית -טכנולוגיה פוטו
 .27וואט-מגה 9.99בהספק של 

החלה ההפעלה  2019 בינואר

 ישראל

סאן, ש.מ.  בדורותזכויות החברה 
הינן בעקיפין. החברה הינה שותף 

אשכול הדס, ש.מ.  -מוגבל באנלייט 
(, אשר 99.9%)בשיעור אחזקה של 

סאן,  דורותהינה השותף המוגבל ב
ש.מ. )בשיעור אחזקה של 

. השותף הכללי הוא 28(%49.995

- - 2,426 - 119 - - - 
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 "(.המכרזוולטאית במתקני מתח גבוה ומתח נמוך )להלן: "-ריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטושל רשות החשמל לקביעת תע 1החברה זכתה בהליך תחרותי מס'  29
 )שותף מוגבל(. יזמות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ –פרויקט בית רימון מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %49.9 30
 זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם  31
 )שותף מוגבל(.אוירם בע"מ מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %39.99 32
 (.יםמוגבל פים)שותאגודה שיתופית חקלאית בע"מ  –מוחזקות על ידי אחזקות וניהול בית יתיר  16.3%-וגופים מקבוצת אוירם מהזכויות בהון השותפות מוחזקות על ידי  %33.5 33

 

נה יפאוור בע"מ, שה סולאר דורות .ןהמסחרית של המתק
בידי  50%בשיעור אחזקה של 

 החברה.

אשכול  -אנלייט 
 דקל, ש.מ.

מחזיקה ה מוגבלת שותפות
במתקן לייצור חשמל באמצעות 

 וולטאית-טכנולוגיה פוטו
 .29וואט-מגה 3בהספק של  

החלה ההפעלה  2018בדצמבר 
 המסחרית של המתקן.

 ישראל

 -החברה הינה שותף מוגבל באנלייט 
אשכול דקל, ש.מ. )בשיעור אחזקה 

(. השותף הכללי הוא 50.1%של 
בית רימון ניהול בע"מ,  -אנלייט 

בידי  51%נה בשיעור אחזקה של ישה
 החברה.

50.0130 031 11,005 (58) 212 - - - 

רישיון   בעלתמוגבלת  שותפות .מ.ש בראשית רוח
 באמצעות חשמל לייצורמותנה 

 130-כ של בהיקף רוח טורבינות
 וואט.-מגה

 נמצא" בראשית"רוח  פרויקט
 ישראל .מתקדמים פיתוח בשלבי

.מ. ש, בראשית ברוחזכויות החברה 
שותף ההינן בעקיפין. החברה הינה 

אנלייט, ש.מ.  -חנן  רוחמוגבל בה
(, אשר 99.9%)בשיעור אחזקה של 
, בראשית רוחהינה שותף מוגבל ב

 . 32(59.95%)בשיעור אחזקה של  .מ.ש

השותף הכללי ברוח בראשית ש.מ. 
"מ בע רוח אנרגית ספיר.א. אהוא 

 וני(, שה0.1% של אחזקה)בשיעור 
בידי  60%בשיעור אחזקה של 

 החברה.

- - 1,828 - 32 - - - 

 רישיון  בעלת מוגבלת שותפות .מ.ש הרוח כרמי
 באמצעות חשמל לייצור מותנה

 42-כ של בהיקף רוח טורבינות
"יתיר"  פרויקטוואט. -מגה

 .מתקדמים פיתוח בשלבי נמצא
 ישראל

.מ. ש, הרוח בכרמיזכויות החברה 
שותף ההינן בעקיפין. החברה הינה 

אנלייט, ש.מ.  -הרדוף  רוחמוגבל בה
(, אשר 99.9%אחזקה של )בשיעור 

.מ. ש, הרוח כרמיהינה שותף מוגבל ב
 . 33(50.15%)בשיעור אחזקה של 

השותף הכללי בכרמי הרוח ש.מ. 

- - 830 - 15 - - - 
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 "הראל".-מוחזקות באמצעות גופים מוסדיים מקבוצות "הפניקס", "מגדל" ו op-Co-ב מההחזקות %49.9 34
 .החברה של מלאה בשליטה גופים באמצעות החזקה שיעורי 35
36  operation U.A-Balkan Energies Co הראל".-על ידי גופים מוסדיים מקבוצות "הפניקס", "מגדל" ו 49.09%הינה חברה אחות ל"מיזם מובילים" ומוחזקת, נכון למועד זה, ב" 

יוזמות רוח בע"מ  -יתיר  אנלייטהוא 
 וני(, שה0.1%)בשיעור אחזקה של 

בידי  50.2%בשיעור אחזקה של 
 החברה.

Balkan Energies 

Co-operation U.A 

("Co-op”  (  :להלן

אחות ל"מיזם מובילים",  תחבר
באמצעותה החברה משקיעה 
בפרויקטים בתחום האנרגיה 
המתחדשת בשוק הבינלאומי, 
יחד עם שותפים, בהיקף של עד 

 מיליון אירו. 125

 הולנד

 Co-op-הינה בעלת מניות ב החברה
 (.34%50.09)בשיעור אחזקה של 

מובילים ניהול אנלייט מ.א. בע"מ, 
רה,  בבעלות מלאה של החב נהישה

בשיעור Co-op -ב מניות בעלת
 .0.01%אחזקה של 

50.09% 50.0935% - (1,574) - - - - 

RAABA GREEN 

KFT. 
במתקן  100%החברה מחזיקה 

לייצור חשמל באמצעות 
וולטאית -טכנולוגיה פוטו

 וואט.-מגה 25.1-בהספק של כ

 בשלבי הקמה. נמצאהמתקן 

 הונגריה

 Raaba Green-זכויות החברה ב
KFT .הינן  בעקיפין, באמצעות מ.א .

מובילים אנרגיות מתחדשות, ש.מ. 
ממניות   100%-אשר מחזיקה ב
Raaba Green KFT. 

- - - - - - - - 

MEGÚJULÓHÁZ 

KFT. 
 2-ב 100%החברה מחזיקה 

מתקנים לייצור חשמל 
-באמצעות טכנולוגיה פוטו

 -בהספק כולל של כ וולטאית
 וואט. -מגה 32.3

שלבי ב נמצאיםהמתקנים 
 הקמה.

 הונגריה

-זכויות החברה ב
MEGÚJULÓHÁZ KFT  הינן .

בעקיפין, באמצעות מ.א. מובילים 
אנרגיות מתחדשות, ש.מ. אשר 

ממניות   100%-מחזיקה ב
MEGÚJULÓHÁZ KFT. 

- - - - - - - - 

Vjetroelektrana 

Lukovac d.o.o  

  "(לוקובץ'" :)להלן

חברת הפרויקט מחזיקה 
ברישיונות להקמת תחנה לייצור 
חשמל באמצעות אנרגיית רוח 

-מגה 49-בהספק מותקן של כ
 וואט בקרואטיה.

הפרויקט הופעל מסחרית במאי 

 קרואטיה

 Balkan Energiesהחברה, באמצעות 

Co-operation U.A  חברה הרשומה(
אשר מוחזקת במישרין על  36בהולנד(

, 50.9%ידי החברה בשיעור של 
 Balkanממניות  100%-מחזיקה ב

Energies - Croatia 1 B.V חברה ,.

- - 39,148 - 1,890 2,042 794 3,327 
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 ההשקעה מוצגת בשיטת השווי המאזני. 31.12.18בדוחות המאוחדים ליום  37
 .המאזני השווי בשיטת מוצגת ההשקעה 31.12.18 ליום המאוחדים בדוחות 38
 , מניות חברת הפרויקט תירכשנה בשלבים עד לרכישה מלאה, בהתאם לאבני דרך ומנגנוני התאמה שנקבעו בהסכם זה.הפרויקט לרכישתבהתאם להסכם  39
 .36"ש ה ראה 40
 . 36"ש ה ראה 41
 ''ח.ש אלפי 17,166 בסך מניות רכישת חשבון על מקדמה כולל 42

-רשומה בהולנד אשר מחזיקה ב .2018
 מלוקבץ'. 100%

EW-K-Wind d.o.o 

 "(EKW" :)להלן

 

חברת הפרויקט מחזיקה 
להקמת תחנה לייצור ברישיונות 

חשמל באמצעות אנרגיית רוח 
-מגה 105-בהספק מותקן של כ

 וואט בסרביה.

הפרויקט חובר  2018בדצמבר 
לרשת החשמל והתחילה הזרמת 

 חשמל לרשת.

 סרביה

 Balkanהחברה, באמצעות  
Energies Co-operation U.A  חברה(

הרשומה בהולנד( אשר מוחזקת 
של  במישרין על ידי החברה בשיעור

ממניות  100%-, מחזיקה ב50.9%
Balkan Energies - Serbia 1 B.V. ,

חברה רשומה בהולנד אשר מחזיקה 
 .EWKממניות  100%-ב

- - 109,037 - 5,265 1,918 2,691 2,358 

SOWI Kosovo 

LLC37 . 

 "(SOWI" :)להלן

 תחנהפרויקט להקמת  חברת
לייצור חשמל באמצעות 

 105-אנרגיית רוח בהספק של כ
וואט, אשר נמצא בתהליכי -מגה

 פיתוח מתקדמים.
 קוסובו

הינן  SOWI-ב החברה זכויות
 Balkanבעקיפין, באמצעות 

Energies Kosovo B.V. חברה( ,
הרשומה בהולנד( אשר מוחזקת 
במישרין על ידי החברה בשיעור של 

ממניות  50%-מחזיקה בה, 100%
SOWI. 

- - 9,668 - 266 - - - 

Generación Eólica 

Castilla La Mancha, 

S.L.38 

פרויקט לייצור חשמל  חברת
באמצעות אנרגיית רוח בהספק 

וואט המצוי -מגה 300-כולל של כ
 .םבתהליכי פיתוח מתקדמי

 ספרד

 זו חברההינה בעלת מניות ב החברה
נכון למועד  25%)בשיעור אחזקה של 

 (.39זה

 

%2540 %2541 4,869 20,98842 117 - - - 
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 דצמברב 31 יוםל החברה ידי עלבעקיפין  או, המוחזקות במישרין מהותיות וקשורות בנות חברות שלנתונים בדבר רווח )הפסד( לפני מס  להלן .6.3.3

  :"ח(ש)באלפי  2017בדצמבר  31 וליום 2018

 

 

מהון המניות המונפק או מכח  25%-להלן פירוט בדבר שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ .6.3.4

  השיעור האמור: ,ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של החברה וכן

 

 המוחזקת הישות המחזיק
 )%( החזקה שיעור

 בהצבעה בהון

 40% 40% "מבע רוח אנרגיית. הבכא עמק דב אנרגית רוח בע"מ-.א. בןא

 0% 30% אנלייט ש.מ. -שקמה  רוח מוגבלת שותפות, 2016 פרויקט רוח אוירם נכסי

 0% 40% .מ.ש, ייזום אוירם - אנלייט "מבע רוח אוירם

 0% 49% .מ.שאנלייט,  -פירות הגולן  "מבע חקלאית שיתופית אגודה - גולן פירות אחזקות

 0% 49% .מאנלייט ש. -ברבור  -אשכול גפן  א.ח בע"מ -.ל.מ. ש

 שם הישות
 רווח )הפסד( נקי )באלפי ש"ח( רווח )הפסד( לפני מס )באלפי ש"ח(

 2017בשנת  2018בשנת  2017בשנת  2018בשנת 

 9,681 8,458 14,051 12,530 אשכול ורד, ש.מ. - אנלייט

 11,325 9,382 11,325 9,382 חבצלת, ש.מ. - אשכול -אנלייט 

 (244) 6,430 (244) 6,430 מ.א. מובילים אנרגיות מתחדשות, ש.מ.

Balkan Energies Co-operation U.A 16,386 231 14,200 (321) 

 1,975 1,961 1,975 1,961 אשכול אלה ש.מ. -אנלייט 

 1,030 1,154 1,030 1,154 אשכול ברוש ש.מ. -אנלייט 
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 49% 49% "מבע ירוקות אנרגיות מבטחים .מ.שלהשקעה בתשתיות ואנרגיה,  1קרן נוי 

 %0 49.9% .מ.ש, מתחדשות אנרגיות מובילים.א. מ ."הראל"-ו"הפניקס", "מגדל"  מקבוצות מוסדיים גופים

 Balkan Energies Co-operation U.A 49.9% 0% ."הראל"-ו"הפניקס", "מגדל"  מקבוצות מוסדיים גופים

 %0 26% .מ.ש, כרמים אנלייט חקלאות ואחזקות כרמים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

 %0 26% .מ.ש, צבי קדמת אנלייט אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות ברמת הגולן בע"מ -קדמת צבי 

 %0 49.995% .מ.ש, סאן יפה תלמי .ערבה משקים אנד פרטנרס, ש.מ

 %0 49.995% .מ.ש, סאן דורות .ערבה משקים אנד פרטנרס, ש.מ

 %0 49.9% אשכול דקל, ש.מ. - אנלייט יזמות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -פרויקט בית רימון 

 0% 40% .מ.ש, בראשית רוח "מבע אוירם

 0% 33.5% .מ.ש, הרוח כרמי "אוירם" מקבוצת גופים
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 החברה ניהול - 7פרק 

 החברה של הדירקטורים אודות פרטים להלן .7.1

 
 יאיר סרוסי  שם:

 053654927 מספר זיהוי:

 27.11.55 תאריך לידה:

 , רמת גן. 10גדעון  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

 לא.  חברות בוועדות הדירקטוריון:

תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור בלתי 
 מומחה:

 לא. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא. 

 2018במאי,  30 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

תואר ראשון בכלכלה, האוניברסיטה העברית  השכלה:
 בירושלים.

במדעי המדינה, האוניברסיטה תואר ראשון 
 העברית בירושלים.

 .2016 - 2009יו"ר בנק הפועלים:  תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 

 2017יו"ר דירקטוריון, מגדלי הים התיכון בע"מ: 
 ועד היום. 

 ראה לעיל. פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 כן. 

 גלעד יעבץ  שם:

 028023281 מספר זיהוי:

 7.10.70 תאריך לידה:

 , רמת השרון. 'ב 81 ציון שבי דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

 לא.  חברות בוועדות הדירקטוריון:

או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי 
 מומחה:

 לא. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 מנכ"ל החברה.
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 2010ביוני,  29 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית  השכלה:
 בירושלים.

תואר שני במנהל עסקים, המסלול למנהלים 
(Executive MBA)  בתכנית רקנאטי באוניברסיטת

 תל אביב. 

 .Emerging Companies-ל TIMתכנית 

מייסד משותף של חברת היעד אשר  - 2008 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
ועד למועד השלמת  התמזגה עם ולתוך החברה

 יעד.המיזוג כאמור כיהן כמנכ"ל חברת ה

כיהן מנהל חוזים בחברת  1998 - 1997בין השנים 
-2003בי.וי.אר טכנולוגיות; כמו כן, בין השנים 

כיהן כמנהל פיתוח עסקי בחברת בי.וי.אר  1999
 2008-2003מערכות, בכפיפות למנכ"ל ובין השנים 

 כיהן כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת בי.וי.אר
 מערכות בכפיפות למנכ"ל.

  מכהן כדירקטור בחברות מקבוצת החברה:

 אנלייט נכסים ;שירה אחזקות בע"מ - אנלייט
אנרגיות חשמל חלופיות  - אנרגיות קינטיות בע"מ;
 אנרגיית ;"מבע רוח יתיאנרג .הבכא עמק; בע"מ

אנלייט סולאר  - גשור ;"מבע.ר. א ישראלית רוח
 ;יט אחזקות בע"מאנלי - נורדיה; אחזקות בע"מ

 דרום רקפת - אנלייט ;ע.א סולאר ניהול בע"מ
 . "מבע

 ראה לעיל.  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 לא. 

 אלה פלדר שם: 

 017247107 זיהוי:מספר 

 22.6.73 תאריך לידה:

 אודים 286ת.ד  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 תגמול. 

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני 
 מומחה:

 דירקטורית חיצונית ודירקטורית בלתי תלויה. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא. 

 2012ביוני,  07 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
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תואר ראשון מנהל עסקים וחשבונאות, המכללה  השכלה:

 City University Of Newלמנהל, תואר שני במימון 

York (Executive Master's Degree In Science Of 

Finance.) 

 מרצה - למנהל המכללה של האקדמי המסלול תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
 (.2003לחשבונאות )החל 

לת כספים במספר יועצת עסקית ופיננסית ומנה
חברות סטארט אפ, לרבות חברה אשר מניותיה 

 נסחרות בבורסה לניירות ערך של אוסטרליה.

פרט לחברה, מכהנת כיום כדירקטורית חיצונית 
 בחברות הבאות:

כרמית  ;נתיבי ישראל ;אשטרום נכסים בע"מ
פלייט  ;ארגמן תעשיות בע"מ ;תעשיות בע"מ

 מדיקל אינווישנס בע"מ.

 ראה לעיל.  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 כן. 

 צמח הילביץ' שם: 

 029395902 מספר זיהוי:

 9.3.72 תאריך לידה:

 , גבעת שמואל7אילן בר  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 תגמול. 

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני 
 מומחה:

 דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
או של בעל עניין בה והתפקיד אותו  של החברה

 ממלא:

 לא

 2009בפברואר,  24 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

בעל תואר בראיית חשבון )מכללת רמת גן  השכלה:
והאוניברסיטה הפתוחה(; רואה חשבון מוסמך; 

 בוגר קורס חשבי חברות. 

רו"ח במשרד רואי חשבון )זיגדון ושות'( ובעל  תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
 פרקטיקה עצמאית.

 

  . אין פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם קירבה 
 יש(:

 לא. 
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בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 כן. 

 יצחק בצלאל  שם:

 022279467 מספר זיהוי:

 17.2.66  תאריך לידה:

 , תל אביב6/2אלי תבין   דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

 ועדה לבחינת דוחות כספיים; ועדת תגמול.  חברות בוועדות דירקטוריון: 

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני 
 מומחה:

 דירקטור בלתי תלוי. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא.  

 2018באוגוסט,  30 כדירקטור:תאריך תחילת כהונה 

תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים וכלכלה,  השכלה: 
 האוניברסיטה העברית בירושלים.

שנת מנכ"ל  ודירקטור בוס קפיטל בע"מ: החל מ תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
 ועד היום. 2014

 דירקטור בילנס בע"מ.

חבר ועדת השקעות עמיתים )קרנות הפנסיה 
 .הותיקות(

 ראה לעיל. פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קרבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא.  

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 כן. 

  ד"ר שי ויל שם:

 024658130 מספר זיהוי:

 23.11.69 תאריך לידה:

 , רעננה. 19הטייסים  דין:-בימען להמצאת כתבי 

 ישראלית.  נתינות:

 לא.  חברות בוועדות דירקטוריון: 

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני 
 מומחה:

 לא. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 כן, ראה ניסיון תעסוקתי. 

 2009בנובמבר,  23 תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:

אילן בכלכלה ומנהל -בוגר אוניברסיטת בר השכלה: 
עסקים; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת 
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בוסטון; דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת 
 יורק.-פייס בניו

 :בחברותדירקטור  תעסוקה בחמש השנים האחרונות:

בע"מ; מדיסון ביוטק בע"מ; נגב ויסי קפיטל  איתג
בע"מ; גאנאר תעשיות בע"מ; לומן קפיטל בע"מ; 

; בי אס די בע"מ; קלאודשמ"פ בע"מ; אול  סיטה
 קלאוד אולפלטפורמות בע"מ;  קלאוד אול

בע"מ;  49""מ; הסיבים בע ישומייםארגונים 
השקעות בע"מ; ויין  קומיוניסנט בע"מ; -מטרופולי

 מלט"מ; מילגם שירותים לעיר בע"מ; בע פרנגזאת 
טוב -הר"מ; בע אחזקותטוב -הר"מ; בעטוב -הר

"מ; בע ובניו מאירי"מ; בעאנד גו  פיי ופנגו תעשיה
 נאותהגבעה בע"מ;  יקינטון"מ; בע בגבעה בית

 2010 רפואה צבר"מ; בע ידע עתידיבע"מ;  אמא
 ניהול טוב הרבע"מ;  "מ; מחצבת שורק )ניהול(בע
 בע"מ. נאמנותא"מ; בע

.אס.די בי קלאוד"ר אול יו "מ;בע טוב הר מלט"ר יו
 בע"מ.

 "מ.בע.ג'י.אר.אי אי"ל מנכ לשעבר

 לעיל.  ראה פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קרבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 . לא

ופיננסית או בעל כשירות בעל מומחיות חשבונאית 
 מקצועית:

 כן. 

 יחזקאל דסקל שם: 

 26042168 מספר זיהוי:

 24.12.48 תאריך לידה:

 , רעננה. 4האצ"ל  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית.  נתינות:

ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת  חברות בוועדות הדירקטוריון:
 תגמול. 

דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני 
 מומחה:

 דירקטור בלתי תלוי. 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא. 

 2011בפברואר,  17 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

בוגר המכללה לביטחון לאומי, בוגר קורס  השכלה:
דירקטורים, בוגר קורס הערכות שווי חברות 
ויישומים בניתוח דוחות כספיים, בוגר קורס ניתוח 

 מערכות.

 

כמנכ"ל איגוד לשכות המסחר, סמנכ"ל  -לשעבר  תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
מנהל ומשאבי אנוש ברשות הנמלים וסמנכ"ל 
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 תכנון ופיתוח עסקי ברשות שדות התעופה; 

מכהן כדירקטור בנכסים ובנין, דיינרס קלאב 
 כרטיסי אשראי, ניו הורייזון גרופ בע"מ.

 ראה לעיל. פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

חתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם קירבה משפ
 יש(:

 לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 
 מקצועית:

 כן. 

 (דירקטורים)שאינם  אחרים בכירה משרה נושאי .7.2

 
 ניר יהודה שם: 

 27.11.1975 תאריך לידה:

 037524196 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 
 החברה או של בעל עניין בה:קשורה של 

 סמנכ"ל כספים.

 : החברה מקבוצת בחברות כדירקטור מכהן

מובילים ניהול  ;"מבע ירוקות אנרגיות בילו תלמי
 ירוקות אנרגיות מבטחים ;מ.א. בע"מ אנלייט

 סולארדורות  ;בע"מ פאוורתלמי יפה  ;"מבע
 אנלייט ;ניהול בע"מ אנלייטקדרים  ;בע"מ פאוור

 ניהול טהבית השי אנלייט ;"מבע ניהול שקד -
 - אנלייט ;"מבע ניהול שומריה - אנלייט ;"מבע

  ;"מבע ספרד ניהול - אנלייט ;ניהול קוסובו בע"מ
Enlight Eshkol Vered Cyprus Limited; Enlight 

Energy Ireland Limited; Tullynamoyle Wind 

Farm 3 Limited. 

 2011בדצמבר,  07 תאריך תחילת כהונה:

בוגר כלכלה עם ההתמחות בחשבונאות  השכלה:
מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון לראיית חשבון 
מטעם מועצת רואי החשבון בישראל. תואר שני 

 במשפטים לכלכלנים מאוניברסיטת בר אילן. 

 לעיל.  כאמור תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

ר האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אח
 או של בעל עניין בחברה:

 לא. 

 אילן חייקין שם: 

 21.11.1954 תאריך לידה:

 052724432 מספר זיהוי:

 

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 מבקר פנימי

 2010במרץ,  15 תאריך תחילת כהונה:

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת  השכלה:
אביב; בעל רישיון לראיית חשבון מטעם -תל
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מועצת רואי החשבון בישראל; חבר בלשכת רואי 
 החשבון בישראל.

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "חייקין כהן את  תעסוקה בחמש שנים אחרונות:
"צ חל ,ציבוריותרובין"; מבקר פנים בחברות 

 ופרטיות.

 

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 
 או של בעל עניין בחברה:

 

 

 לא

 עמית פז שם: 

 30.11.1966 תאריך לידה:

 022841035 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 .פרויקטיםסמנכ"ל הנדסה ו

 - גשור :החברה מקבוצת בחברות כדירקטור מכהן
 Enlight Energy ;אחזקות בע"מ סולאר אנלייט

Ireland Limited; Tullynamoyle Wind Farm 3 

Limited. 

 2010ביוני,  29 תאריך תחילת כהונה:

בוגר הנדסה אזרחית בטכניון; מוסמך מנהל  השכלה:
 עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה. 

  לעיל.  כאמור תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 
 או של בעל עניין בחברה:

 לא. 

 

 מירון קר שם: 

 24.1.1973 תאריך לידה:

 029726098 מספר זיהוי:

שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה תפקיד 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

  "ל רגולציה ופיתוח פרויקטים. סמנכ

 2011בינואר,  09 תאריך תחילת כהונה:

בוגר הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת  השכלה:
תל אביב; מוסמך במנהל עסקים מהמרכז 

 הבינתחומי הרצליה.

 לעיל.  כאמור אחרונות:תעסוקה בחמש שנים 

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 
 או של בעל עניין בחברה:

 לא. 

 צפריר יואלי שם: 

 17.7.75 תאריך לידה:

 032090094 מספר זיהוי:
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תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 .עסקי פיתוח סמנכ"ל

  :החברה מקבוצת בחברות כדירקטור מכהן

מובילים ניהול  ;"מבע ירוקות אנרגיות בילו תלמי
 ירוקות אנרגיות מבטחים ;מ.א. בע"מ אנלייט

קדמת  אנלייט ;פארן ניהול בע"מ אנלייט ;"מבע
 הבכא עמק ;שדמה בע"מ אנלייט ;צבי ניהול בע"מ

 אנרגיות - אנרגיות קינטיות ;"מבע רוח אנרגיית
 ;בע"מ פאווריפה  תלמי ;"מבע חלופיות חשמל
שירה אחזקות  אנלייט ;בע"מ פאוור סולארדורות 
 אנלייטתלמים  ;נכסים בע"מ אנלייט ;בע"מ
אנרגיית  ;בית רימון ניהול בע"מ - אנלייט ;בע"מ

כרמים ניהול  אנלייט ;"מבע.ר. אישראלית  רוח
 אביטל.א. א ;רביבים בע"מ אנלייט ;בע"מ
 ;"מבע רוח אנרגית אלון.א. א ;"מבע רוח יתיאנרג

 אוירם - אנלייט ;"מבע רוח אנרגית ספיר.א. א
 רוח יוזמותיתיר  - אנלייט ;יזמות רוח בע"מ

א.א.  ;אחזקות בע"מ אנלייט -מעלה גלבוע  ;"מבע
ניהול  אנלייטקדרים  ;שקמה אנרגית רוח בע"מ

 - אנלייט ;בית השיטה ניהול בע"מ אנלייט ;בע"מ
 ;ניהול ספרד בע"מ - אנלייט ;ניהול קוסובו בע"מ

רקפת דרום  אנלייט ;שומריה ניהול בע"מ - אנלייט
 אורסאן ;בע"מ 3 אורסאן ;בע"מ 1 אורסאן ;בע"מ

 סול תקש ;בע"מ אחזקןת אנלייט -גשר  ;בע"מ 4
 ;אחזקות בע"מ סולאר אנלייט - גשור ;"מבע

יהול נ סולארע.א.  ;אחזקות בע"מ אנלייט - נורדיה
 בע"מ.

 2010ביוני,  29 תאריך תחילת כהונה:

, (B.Sc)תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  השכלה:
 אביב.-אוניברסיטת תל

, (Executive MBA)תואר מוסמך במנהל עסקים 
 המרכז הבינתחומי הרצליה.

 לעיל.  כאמור תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

בכירה אחר האם "בן משפחה" של נושא משרה 
 או של בעל עניין בחברה:

 לא. 

  אילן גורן שם: 

 5.9.1972 תאריך לידה:

 029711637 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל  פיתוח פרויקטים גלובליים.

  :החברה מקבוצת בחברות כדירקטור מכהן

EW-K-Wind d.o.o Belgrade; Generacion Eolica 

Castilla La Mancha S.L. 

 .2018בנובמבר,  28 תאריך תחילת כהונה:

בוגר הנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת ת"א  השכלה:
 ובוגר מנהל עסקים המרכז הבינתחומי הרצליה. 

 לעיל.  כאמור תעסוקה בחמש שנים אחרונות:
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האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 
 או של בעל עניין בחברה:

 לא. 

  החברה של יםחתימה עצמאי ימורש .7.3

 חתימה עצמאיים. מורשיהתשקיף אין בחברה  פרסום למועד נכון

 של מקום ומילוי כהונה, למינויהמתייחסות  החברההוראות תקנון ההתאגדות של  .7.4

  דירקטורים

תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המירבי והמזערי של הדירקטורים,  להוראות

דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי 

 תקנון, וכן לעיל זה לתשקיף 4 פרק ראה, להן שניתן והסמכויות הדירקטוריון של ועדות

 .ההפניה רךד על זה בתשקיף הנכלל החברה של ההתאגדות

 התשקיף פרסום למועד ועד 2017 בשנת הופסקה שכהונתם משרה נושאי .7.5

 

 נושא שם
 המשרה

 שמילא תפקיד
 בתאגיד

 סיום תאריך המינוי תאריך זהות מספר
 כהונה

 22.03.2017 06.11.2005 059821983 דירקטור רגיל עמיקם שורר

 01.10.2017 30.03.2007 038475117 יו"ר דירקטוריון אור אלוביץ

 11.05.2018 10.12.2008 26809806 דירקטור רגיל פליקס כהן

 11.05.2018 30.03.2017 051011849 דירקטור רגיל יוסף אלוביץ

ממלא מקום זמני  ד"ר שי ויל

 ליו"ר הדירקטוריון

024658130 01.10.2017 30.05.2018 

 30.08.2018 30.03.2007 038475117 דירקטור רגיל אור אלוביץ

 30.08.2018 29.06.2010 032090094 דירקטור רגיל צפריר יואלי

 נוספים פרטים .7.6

 החברה של הרשום משרדה .7.6.1

 . 11659, ת.ד. 4802949, העין ראש, 13 עמל

 התשקיף לצורך החברה של הדין עורכי .7.6.2

 יועצים - 5250301 גן רמת 2 פרידמן דב. רחוב דוידוב גיליועו"ד  ברלב"ד עמי עו

 .החברה שלמשפטיים חיצוניים 



 

10 

 

 החשבון של החברה  רואי .7.6.3

  .6701101, אביב תל 1 עזריאלי מרכז', ושות זהר, אלמגור, ברייטמן - דלויט
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 בחברה ייןבעלי ענ - 8 פרק

 תגמולים לבעלי עניין, לנושאי משרה בכירה 8.1

 2016תגמולים שניתנו בשנת  .8.1.1

לעניין פרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד 

מחמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 

לפרק ד'  22ותקנה  21ראה תקנה  2016בדצמבר  31נכון ליום ובחברות הבנות 

 .2016לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 2017תגמולים שניתנו בשנת  .8.1.2

לעניין פרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד 

מחמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 

לפרק ד'  22ותקנה  21ראה תקנה  2017בדצמבר  31ליום ובחברות הבנות נכון 

 .2017לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 2018תגמולים שניתנו בשנת  .8.1.3

לעניין פרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד 

מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  מחמשת

לפרק ד'  22ותקנה  21ראה תקנה  2018בדצמבר  31ובחברות הבנות נכון ליום 

 .2018לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 תגמולים לבעלי עניין 8.2

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות תגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה, 

לעיל, על ידי החברה או על ידי תאגיד  8.1שאינו נמנה על מקבלי התגמולים כמפורט בסעיף 

 ליטתה, בקשר עם שירותים שנתן בעל העניין כבעל תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה:בש

 2016תגמולים שניתנו בשנת  8.2.1

 22פרטים אודות תגמולים לבעלי עניין כאמור מובאים בדרך של הפניה לתקנה 

 .2016לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 

 2017תגמולים שניתנו בשנת  8.2.2

 22עניין כאמור מובאים בדרך של הפניה לתקנה פרטים אודות תגמולים לבעלי 

 .2017לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 
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 2018תגמולים שניתנו בשנת  8.2.3

 22פרטים אודות תגמולים לבעלי עניין כאמור מובאים בדרך של הפניה לתקנה 

 .2018לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 

 ועד לפרסום התשקיף 2018בדצמבר  31תגמול נושאי משרה בכירה לאחר יום  8.3

לבין מועד פרסום התשקיף, שולם  2018 לשנת הרביעי לרבעון הדוח מועד בין הזמן בפרק

 22ותקנה  21בכירה שלעיל שכר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנה לנושאי המשרה ה

  באופן יחסי כמספר החודשים שבתקופה זו. 2018לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה החזקת 8.4

בניירות ערך של לפרטים בדבר החזקות של בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, 

החברה או בכל חברה בת שלה או בכל חברה קשורה, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, 

אסמכתא:  )מספר 2019 אפרילב 7ראו דוח מיידי של החברה מיום  ,סמוך למועד התשקיף

חודשים לתאריך האמור ראו דוח מיידי של  12-בתאריך שקדם בו(, 2019-01-034414

אשר הפרטים (, 2018-01-036181 )מספר אסמכתא: 2018 אפרילב 10 החברה מיום

 הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 משרה נושאי ושיפוי פטור, ביטוח 8.5

 22לפרטים אודות ביטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, ראו תקנה 

 .2018ולדוח התקופתי לשנת  2017לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 

 נובמברב 21, 2017 אפרילב 30 ימיםדיווחים מיידים של החברה מ לפרטים נוספים ראו

 -ו 2018-01-111882, 2017-01-044325 :ותאסמכתא יפרמס) 2019בפברואר  10-ו 2018

 , בהתאמה(. 2019-01-013776
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 2019, מאיב 20 :תאריך

 

 לכבוד

 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מהדירקטוריון של 

 ראש העין 13העמל 

 ג.א.נ.,

 )"תשקיף המדף"( 2019מאי,  מחודש)"החברה"(  אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מתשקיף מדף של  הנדון:

)לרבות בדרך של הפנייה( של דוחותינו המפורטים , הרינו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה של החברהמדף הבקשר עם תשקיף 

 להלן:

-ו 2018בדצמבר  31, על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 2019במרץ  25דוח רואה החשבון המבקר מיום  •

 . 2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017

ולתקופה  2018בדצמבר,  31על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום , 2019במרץ  25דוח רואה החשבון המבקר מיום  •

( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, IFRSשהסתיימה באותו תאריך בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 .2010 -התש"ע 

 . 2018בדצמבר  31רה פנימית על דיווח כספי ליום , בדבר ביקורת רכיבי בק2019במרץ  25דוח רואה החשבון המבקר מיום  •

 

 ,בכבוד רב

 

 'בריטמן אלמגור זהר ושות

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 דוח אירועים 9.4

(כהגדרת מונח זה  'דוח אירועים'להלן , ב(ב) לתקנות פרטי התשקיף60בהתאם לתקנה 

-מבנה וצורה), תשכ"ט -א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56בתקנה 

הדוחות  מת, בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתי1969

הדוחות "להלן: ) (25.3.2019תמו ביום (שנח 2018בדצמבר  31ל החברה ליום הכספיים ש

  פרסום תשקיף מדף זה:לסמוך הועד למועד  "),הכספיים

 וואט-מגה 189- הגדלת הספק הרישיון המותנה ל -פרויקט אנרגיית הרוח "רוח בראשית" 

, 2018ביולי  17 , מיום2016ביוני  24, מיום 2015בינואר  14בהמשך לדיווחי החברה מיום 

המובאים בזאת על דרך ההפניה, בדבר תהליכי  2019בפברואר  9ומיום  2019בינואר  1מיום 

החברה דיווחה ביום  1")הפרויקטקידום פרויקט אנרגיית הרוח "רוח בראשית" (להלן: "

 189 -ויקט לכי מליאת רשות החשמל אישרה את הגדלת הרישיון המותנה של הפר 4.4.2019

  וואט).- מגה 130ט (לעומת ווא-מגה

ח בראשית אושרה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות ועתידה תכנית רו

טורבינות רוח. הפרויקט מתוכנן לקום באזור הר פרס ברמת הגולן, בשותפות עם  42לכלול 

ור, כנף, אבני איתן שמונה ישובים: יונתן, אלוני הבשן, רמת מגשימים, מבוא חמה, נט

  ומעלה גמלא. 

התקבל אישור קבינט הדיור לתכנית הפרויקט בהתאם להליך  כמו כן, בתחילת השנה

התכנוני. אישור הקבינט כאמור, התקבל בתוספת תנאי שתכנית הפרויקט תכנס לתוקפה 

לאחר השגת הסכמה עם משרד הביטחון לתקצוב הפתרון הטכנולוגי, להתמודדות עם 

החברה, הנושא נמצא  ורבינות הרוח בישראל. למיטב ידיעתטחוניים, הנוגעים לטהיבטים בי

  בדיונים מתקדמים בין משרד הביטחון לבין משרדי האנרגיה והאוצר.

על פי הערכות החברה, בהתאם לכושר הייצור החזוי של הפרויקט, ההכנסות מתקבולי 

פרש על שיון אשר תיקופת הרי, למשך ת2מיליון ש"ח לשנה 155-175 חשמל צפויות לעמוד על

  מיליון ש"ח. 1,100-950 -בכרויקט מוערכת מת הפשנים. עלות הק 20פני 

 וואט -מגה 300עדכון בקשר עם פרויקט אנרגיית הרוח בספרד בהיקף של 

קיבלה עדכון להסכם החיבור מחברת ההולכה הספרדית  דיווחה החברה כי 11.4.2019ביום 

. על פי 4/8/2017בתוקף החל מיום חיבור לפרויקט הינם המאשר, בין היתר, כי תנאי ה

רגולציה הרלוונטית לפרויקט, תוקף הסכם חיבור הוא למשך חמש שנים, קרי עד ליום ה

                                                      

על ידי שותפי החברה  נהי(בשרשור) משותפות הפרויקט שהינה בעלת הרישיון המותנה. יתרת האחזקה ה 60%- החברה מחזיקה ב   1
אשר לישובים שמעמידים את הקרקעות לטובת הפרויקט קיימת אופציה להצטרף כשותפים באחזקות מיעוט ם", כמקבוצת "אויר

  בסמוך למועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט.

התעריף שיתקבל מרשות  ההכנסות הצפויות הינן הערכה ראשונית, המבוססת על הערכת החברה לגבי המדדים המרכיבים את נוסחת   2
   ופי יקבע בעת מתן האישור התעריפי, לקראת הסגירה הפיננסית של הפרויקט.יף הסהחשמל. התער
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. מועד זה עולה בקנה אחד עם תכניות ההקמה של הפרויקט, לפיהן, מועד החיבור 4/8/2022

  .2021לרשת החשמל ותחילת הזכאות להכנסות מתוכנן לסוף שנת 

לת להשלמת אלמנטים נוספים של החברה עדיין פוע לדיווחים קודמים,יצוין, כי בהתאם 

וצופה כי תחל  ,פיתוח הפרויקט, כגון השגת היתרי בנייה, השלמת הזכויות בקרקע וכו'

  . 2020בהקמת הפרויקט בתחילת 

  הענקת דירוג לחברה

 A3.il לחברה שלענקת דירוג כי חברת מידרוג החליטה על ההחברה  הדיווח 16.4.2019ביום 

 יציב. דירוג באופק

בין השיקולים לדירוג: מגמת צמיחה בענף האנרגיות  ציינו את הנתונים הבאיםג במידרו

המתחדשות בארץ ובעולם, הנתמכת ביעדים לקידום אנרגיות מתחדשות; אסטרטגיית 

פותחים לצד החברה ליצור תמהיל גיאוגרפי רחב ומגוון, הכולל מכירת חשמל בשווקים מ

דל, בטווח הקצר, לצד פיזור נכסים טוב יותר מדינות מתפתחות; נתח שוק הולך וגפעילות ב

ארוך; תכנית השקעות מאסיבית הצפויה לאפשר את צמיחתה המואצת של -בטווח הבינוני

 ,החברה; בעלות ללא גרעין שליטה, המאפשרת איזון הולם בין בעלי החוב לבעלי המניות

  ללא צפי לחלוקת דיבידנדים.

כי המודל העסקי של אנלייט מבוסס על השקעה בייזום והקמת  דרוגעוד הרחיבו במי

פרויקטים, והחזר ההשקעה מתוך ההכנסות ממכירת החשמל לרשת החשמל ו/או ממימוש 

הנכסים שברשותה, על ידי מכירת זכויותיה במתקנים. הפרויקטים ממומנים באמצעות 

ציבורי. לחברה ניסיון הולם י מימון בנקאי ו/או הון עצמי ורכיב חוב, על יד שילוב של רכיב

במימון פרויקטאלי בארץ ובעולם, בשיתוף ובשילוב עם תאגידים בנקאיים מקומיים 

ובינלאומיים וגופים מוסדיים. מבחינה גיאוגרפית, אסטרטגיית החברה הינה ליצור תמהיל 

נות מתפתחות אשר ים מפותחים לצד פעילות במדירחב ומגוון, הכולל מכירת חשמל בשווק

  צות רגולציה שקופה וברורה יחסית.מאמ

  משא ומתן לרכישת פרויקט אנרגיית רוח בצפון מערב אירופה

היא מנהלת משא ומתן לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט דיווחה החברה כי  17.4.2019ביום 

 וואט, המצוי בתהליכי- מגה 113-אנרגיית רוח בצפון מערב אירופה, בהספק כולל של כ

בהתאם למתווה  ", בהתאמה).העסקה"-" והפרויקטד (להלן: "פיתוח מתקדמים מאו

מהאחזקות בחברת הפרויקט, המחזיקה במרבית  100%העסקה הנדון, החברה תרכוש 

  ההיתרים והזכויות בקרקע הדרושים להקמת הפרויקט. 

יון מיל 145-135-בכ רויקט נאמדתעל פי הערכות ראשוניות, עלות ההשקעה הכוללת בפ

חברה לפעול לקבלת מימון לפרויקט במתווה של מימון פרויקטאלי כשעל פי אירו. בכוונת ה

מעלות  50%- הערכות החברה, שיעור ההון העצמי אשר יידרש במתווה כאמור יעמוד על כ

  ההשקעה הכוללת בפרויקט. 
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למת העסקה, אשר כפופים כי אין כל וודאות בדבר השלמת המשא ומתן והש, מובהר

יתר, השלמת בדיקות הנאותות בקשר לפרויקט לשביעות רצון נים שונים, ובין הלמשת

החברה, הגעה להסכמות סופיות על תנאי העסקה עם המוכרים והשלמת התנאים המתלים 

  לעסקה, ככל שיוסכמו בין הצדדים לעסקה. 

 הנפקה לציבור של מניות החברה

על פי דוח  ר של מניות החברה,החברה על השלמת הנפקה לציבו הדיווח 22.4.2019ביום 

מניות רגילות,  116,000,000הוצעו לציבור עד , הצעת מדף. התאם לדוח הצעת המדף

"), במסגרת הצעה מניות רגילותש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: " 0.01רשומות של שם, בנות 

 100יחידות, כשכל יחידה כוללת  1,160,000אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בעד 

  מניות רגילות.

ש"ח ליחידה. בשל הגבלת היקף ההצעה  233מחיר הסגירה במכרז לציבור נקבע על סך של 

הזמנות של משקיעים מסווגים  28יחידות בוצעה הקצאה כדלקמן:  957,558לסך של 

קיבל שכל אחד נענו באופן  - יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר הסגירה 689,599לרכישת 

יחידות שנקבו במחיר גבוה  218,695מהציבור לרכישת  הזמנות 112מנתו. מהז 82.55% -כ

הזמנות של משקיעים  6מהזמנתו.  82.55% -קיבל כנענו באופן שכל אחד  - ממחיר הסגירה 

נוכח העדיפות הקיימת להן  ,נענו -יחידות שנקבו במחיר הסגירה  267,959מסווגים לרכישת 

 100זמנה מהציבור לרכישת ה 1מהזמנתו.  77.54% - קיבל כבאופן שכל אחד  בהקצאה

נדחתה בשל כך שלאחר ההקצאה למוסדיים לא נותרו  -  יחידות שנקבה במחיר הסגירה

 223,111,014יחידות, בתמורה ברוטו של  957,558יחידות לחלוקה. סה"כ הקצתה החברה 

  ש"ח.

 בחינת גיוס חוב

הנפקה לציבור.  גיוס חוב באמצעותכי היא בוחנת אפשרות לחברה הודיעה ה 7.5.2019ביום 

ההצעה לציבור, אם וככל שתבוצע, תהא בדרך של הצעה אחידה במכרז על פי חוק ניירות 

, 2007-ותקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז 1968-ערך, תשכ"ח

  רם ההנפקה לציבור.ויתכן כי תכלול מכרז מקדים למשקיעים מסווגים, בט

־פי דוח הצעת המדף מותנית בקבלת ההיתרים והאישורים ההצעה לציבור על יובהר כי

אביב בע"מ ואישור -הנדרשים על־פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל

  דירקטוריון החברה.

  לגיוס. יציב דירוג באופק A3.il של חברת מידרוג החליטה על הענקת דירוג
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 זכיית החברה במכרז רשות החשמל

המכרז דיווחה החברה כי על פי פרסום רשמי של רשות החשמל, במסגרת  19.5.19ביום 

וולטאים על גבי מאגרי מים - הראשון שפרסמה רשות החשמל להקמת מתקני ייצור פוטו

, השקולים על פי תכנון ACוואט (במונחי - מגה 14וגגות, זכתה החברה בהספק מצטבר של 

  ). DCוואט -מגה 19-החברה להספק מותקן של כ

רויקטים של בכוונת החברה לפעול למימוש זכייתה במכרז באמצעות הקמת מספר פ

   מערכות סולאריות צפות על גבי מאגרי מים, כחלק מצבר פרויקטים גדול יותר שהחברה

החברה מעריכה כי תחזיק במתקנים נושא המכרז בשותפות עם בעלי  מפתחת בתחום זה.

   .50%-הזכויות בקרקעות המאגרים, וכי אחזקותיה לא יפחתו מ

אג' לקוט"ש (צמוד  23.33ם המכרז הינו לפי הודעת רשות החשמל, התעריף שנקבע בתו

שנים ממועד חתימת הסכם עם רשות מקרקעי  25-למדד המחירים לצרכן) לתקופה של כ

על  ,בהתאם לתנאי המכרז, לצורך מימוש הזכייה כאמורישראל בגין השימוש במאגר. 

  מיליוני שקלים. 2.1החברה להעמיד ערבות בנקאית להקמת ההספק בסך של 

 מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת אישורי חיבור לרשת מחברת החשמל יובהר, כי

חודשים לכל  22ובעמידה באבן הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך 

  היותר. 

  

  

_____________________        ____________________ 

  גלעד יעבץ, מנכ"ל החברה                    ר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון                     יאי 

     

            

  2019במאי,  20 תאריך:
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 פרטים נוספים - 10 פרק

 דין עורך דעת חוות 10.1

 :ההחברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבא

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 לכבוד
 

 2019 איבמ 20                                                                                      מבע" אנלייט אנרגיה מתחדשת

 

 ,ג.א.נ.

 

להלן ) 2019 איבמ 21 מיום אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מתשקיף מדף של  הנדון:

 (""החברה-ו "המדף "תשקיף :בהתאמה

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין  בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון, הריני לאשר בזאת כי לדעתי

 בתשקיף המדף. נכלליםושמותיהם 

 .המדף תשקיףבזו תיכלל  יכי חוות דעת אני מסכים

 

 בכבוד רב,
 

 עמי ברלב, עו"ד
 דין-ברלב ושות', עורכי
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 10.2

, (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)א לתקנות ניירות ערך 4בהתאם להוראות סעיף 

, החברה שילמה לרשות לניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 1995-התשנ"ה

, ואולם, תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף

 .בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בתקנות האמורות (,ככל ויפורסם)המדף 

 עיון במסמכים 10.3

 חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיףמתקנון החברה, ו העתקים מתשקיף זה,

, ראש 13זה, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ברחוב עמל 

באתר האינטרנט של רשות העין. כמו כן, ניתן לעיין בתשקיף זה ובדוחות שפרסמה החברה, 

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  www.magna.isa.gov.ilבכתובת: ניירות ערך 

 . www.maya.tase.co.ilבכתובת: 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 ______________________  בע"מ: אנרגיה מתחדשת אנלייט

 

 הדירקטורים:

 

  

 יאיר סרוסי:

 

 ______________________ 

 

 ______________________  ד"ר שי ויל:

 

 ______________________  גלעד יעבץ:

   

 ______________________  צמח הילביץ:

   

 ______________________  אלה פלדר:

   

 ______________________  יחזקאל דסקל:

 

 ______________________  איציק בצלאל:
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