
 

מקרן ערכן הקוב  20%באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה , (כולל) 2027עד  2023אחת מהשים  בכל דצמברב 31ביום  שווים תשלומים חמישהב לפירעון עומדות"ח ע.. כ"א, ש 1 בות, שם על רשומות"), )10(סדרה  החובאגרות ) (להלן: "10 סדרה( חוב אגרות של. .ע ש״ח 225,000,000  של     לציבור ראשוה הפקהשל  להשלמהתשקיף     ("החברה")   חברת מים בע"מ מקורות   כל שיעור ריבית אחר  או, 0.5%ושאות ריבית שתית בשיעור קבוע שיקבע במכרז ואשר בכל מקרה לא יעלה על ) 10הכולל של אגרות החוב (סדרה  , ותשלום הריבית האחרון ישולם 2019 דצמברב 31 ביום ישולם הראשון יתהריב תשלום כאשר(כולל),  2027עד  2020של השים בדצמבר  31-ו ביוי 30 בימים מכן ולאחר 2019 דצמברב 31תשולם ביום  אשר") המירבי הריבית רשיעו(להלן: " החברה שתפרסם המשלימה בהודעה ייקבעש ) והריבית בגיה תהייה צמודות למדד המחירים לצרכן בגין 10קרן אגרות החוב (סדרה לתשקיף.  2.1.1.4כמפורט בסעיף , 2027 דצמברב 31 ביום (סדרה  החוב לאגרות האמות שטר), ראו את 10. לפרטים וספים אודות תאי אגרות החוב (סדרה 2019 יויפורסם בחודש יכפי ש, מאיודש לח ) והתשלום 11מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה  3%(כולל) יהווה  2052עד  2021באופן שכל אחד מהתשלומים בשים , (כולל) 2053עד  2021 השים של דצמברב 31ביום  שווים לא שתיים מיםתשלו 33-ב לפירעון עומדותש"ח ע.. כ"א,  1 בות, שם על רשומות"), המוצעים הערך יירות" :להלן ייקראו) 10(סדרה  החוב אגרות עם וביחד ")11(סדרה  החובאגרות ) (להלן: "11 סדרה( חוב אגרות של. .ע ש״ח 475,000,000  שלו  ").10 לסדרה האמות שטר(להלן: " לתשקיף 2 לפרק א' ספחכ המצורף), 10 ושאות ריבית שתית בשיעור ) 11). אגרות החוב (סדרה 11מקרן ערכן הקוב של אגרות החוב (סדרה  4%יהווה  2053בדצמבר  31שישולם ביום  אשר תשולם , החברה שתפרסם המשלימה בהודעה ייקבעשכל שיעור ריבית אחר  או, 2.45%שר בכל מקרה לא יעלה על קבוע שיקבע במכרז וא ) והריבית 11לתשקיף. קרן אגרות החוב (סדרה  2.1.2.4, כמפורט בסעיף 2053 דצמברב 31 ביוםן ישולם , ותשלום הריבית האחרו2019 דצמברב 31(כולל), כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  2053עד  2020של השים  בדצמבר 31-ביוי ו 30ולאחר מכן בימים  2019 דצמברב 31ביום  ), 11. לפרטים וספים אודות תאי אגרות החוב (סדרה 2019 יויפורסם בחודש י, כפי שמאיחודש לבגיה תהייה צמודות למדד המחירים לצרכן  ") והודעה משלימה שתפורסם בהתאם התשקיף להשלמה" או "התשקיףתוצעה לציבור בהצעה על פי תשקיף זה (להלן: " )10(סדרה  אגרות החוב  :)10(סדרה  החוב אגרות של לציבור הצעה   ").11 לסדרה האמות שטר(להלן: " לתשקיף 2 לפרק 'ב ספחכ המצורף), 11(סדרה  החוב לאגרות האמות שטרראו את  ", בהתאמה). תקות הודעה משלימה"-" וההודעה המשלימה(להלן: " 2007-"זהתשסלתקות יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף),  ההודעה ובלבד שהתקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על פי התשקיף תחל לא לפי פרסום  המוקדם לפי, הזמות להגשת ופהימים מתחילת התק 45 אויום ממועד פרסום התשקיף  75-מ יאוחר לא תסתיים הזמות להגשת והתקופה תפורסם המשלימה ההודעה. הזמות להגשת והמועדים) 10(סדרה  החוב אגרות ותאי בכמות שיויים לרבות, זה בתשקיף החסרים הפרטים יעודכואו /ו יושלמו המשלימה בהודעה המשלימה. לפרטים וספים אודות ההודעה  הההודעהמשלימה ותסתיים לא לפי תום שבע שעות, ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום  כאמור בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור),  אחידה הצעהשל  דרךב, לציבור מוצעות) 10 סדרה( חוב אגרות. .ע ח"ש 225,000,000  :ןכדלקמ תתבצע) 10(סדרה  החוב אגרות של לציבור הצעה  להלן.   2.11המשלימה ראו סעיף  לשה או כל שיעור אחר שיקבע בהודעה המשלימה.  0.5% של) אשר ייקבע במכרז לא יעלה על שיעור 10לאגרות החוב (סדרה  השתיתשיעור הריבית   ש"ח 1,000                   ליחידה מחיר"כ סה  =======  =================          "ח ש 1,000 במחיר  )10(סדרה  חוב אגרות 1,000  :כדלקמן היו ומחירה יחידה כל הרכב כאשר, יחידות 225,000הקוב באמצעות  בערכן"), ההצעה אופןתקות (להלן: " 2007-התשס"ז בהודעה המשלימה . משלימה הודעהתשקיף והודעה משלימה שתפורסם בהתאם לתקות ה) תוצעה לציבור בהצעה על פי 11אגרות החוב (סדרה   :)11(סדרה  החוב אגרות של לציבור הצעה  יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימה. המכרז ) והמועדים להגשת הזמות. ההודעה 11מות ותאי אגרות החוב (סדרה יושלמו ו/או יעודכו הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות שיויים בכ ימים מתחילת התקופה להגשת הזמות,  45או  יום ממועד פרסום התשקיף 75-המשלימה תפורסם והתקופה להגשת הזמות תסתיים לא יאוחר מ התשקיף תחל לא לפי פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים הגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על פי לובלבד שהתקופה  לפי המוקדם המשלימה. לפרטים וספים אודות ההודעה המשלימה ראו סעיף  הלא לפי תום שבע שעות, ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודע הקוב באמצעות  בערכן ,אופן ההצעה כאמור בתקות אחידה הצעהשל  בדרך, לציבור מוצעות) 11 סדרה( חוב אגרות. .ע ח"ש 475,000,000  :כדלקמן תתבצע) 11(סדרה  החוב אגרות של לציבור הצעה  להלן. 2.11 לשה או כל שיעור אחר שיקבע בהודעה  2.45% של) אשר ייקבע במכרז לא יעלה על שיעור 11לאגרות החוב (סדרה  השתיתשיעור הריבית   "חש 1,000                   ליחידה מחיר"כ סה  =======  =================          "ח ש 1,000 במחיר  )11(סדרה  חוב אגרות 1,000  :כדלקמן היו ומחירה יחידה כל הרכב כאשר, יחידות 475,000   . יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימה המכרזהחוב.  לאגרות השתיתשיעור הריבית על  בזה זה תלויים ובלתי פרדים מכרזים שיב לציבור מוצעות". אגרות החוב החוב אגרות: "יחדיו, להלן ייקראו) 11(סדרה  החוב ואגרות) 10(סדרה  החוב אגרות    יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימה. המכרזהמשלימה. 



 

. סטדרד & פורס מעלות בע״מעל ידי  ilAAA מדורגות בדירוג מיליון ש"ח ערך קוב, 700, בהיקף של עד פי תשקיף זה עלאגרות החוב המוצעות  שמעבר  לתאים 9) וסעיף 10(סדרה שמעבר לדף בקשר עם אגרות החוב  לתאים 9בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב ראו סעיף  לפרטים  .האמות לשטר 7.3סעיף  ראו דיבידד חלוקתל ביחס מגבלות אודות לפרטים   לשטר האמות. 7.2לפרטים וספים ראו סעיף יצירת שעבודים שוטפים. -, למעט התחייבות לאיםאו בשעבודים כלשהאגרות החוב אין מובטחות בביטחוות   .לתשקיף 2לפרק  'ב ספחו לתשקיף 2.10 סעיףוספים ראו  לפרטים וספות של יחידות מכל אחת מסדרות אגרות החוב המוצעות, למשקיעים מסווגים שהתחייבו בהתחייבות  הקצאותתהא רשאית לבצע  החברה   לתשקיף. 2.4.3.1משקיעים מסווגים ראו סעיף המסווגים יגישו הזמות במכרזים בכמויות ובמחירים אשר תוצאותיהם יפורסמו בהודעה המשלימה. לפרטים בדבר התקשרות החברה עם החברה תהיה רשאית להתקשר בהתקשרות מוקדמת עם משקיעים מסווגים, בקשר לכל אחת מסדרות אגרות החוב המוצעות, לפיה המשקיעים   .האמות יהמצורפים לשטר), 11לדף בקשר עם אגרות החוב (סדרה  "), ערך יירות חוק: "להלן( 1968-ח"תשכה, ערך יירות לחוק) ו(א23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה, זה מדף תשקיף פי על הערך יירות הצעת .דמי בדיקהודוחות הצעת מדף, כפוף לעמידה בדרישות תקון הבורסה וההחיות על פיו לעיין רישום למסחר ולעיין והל הגשת בקשה לרישום , ככל שיופקו בעתיד על פי ויירות ערך מסחריים אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות חוב, כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב  "). הערך יירות: "להלן( מסחריים ערך ויירות חוב לאגרות למימוש היתים אופציה כתבי, חוב אגרותיירות ערך שוים, בהתאם להוראות הדין, ובכלל כך  סוגי להפיק תוכל החברה מכוחו, מדף תשקיף גם מהווה זה תשקיף    מדף תשקיף    וכן  לתשקיף). 2.4.3.2לתשקיף) ו/או לכלל המזמיים (כמפורט בסעיף  2.4.3.1(כמפורט בסעיף  מוקדמת , המוצעות היחידות והרכב הערך יירות ותאי פרטי לרבות, הצעה לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף הצעת דוחות באמצעות -קרואמ סיכון, להערכת ההלת החברה, כון למועד התשקיף: החברהל פעילות עהסיכון בעלי השפעה גדולה  גורמישל  תמציתיפירוט  להלן  . עת באותה שיהיו כפי"), הבורסה: "להלן( מ"בע אביב בתל ערך ליירות הבורסה והחיות לתקון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם הפיתוח של  ותוכיות) פרויקטים 6וסייבר, פיקוד ובקרה ( עמיד ואבטחת מערכות) 5( מזומים תזרים ויהול מימון )4( עלויותוב הכסותב להכרה הכלכלי המודל) 3(ותפעול  אחזקה) 2( ממשלה וגופי הארגיה משרד, המים רשות עם ממשקים) 1: (עפיים סיכוים; ) אירועי טבע וחירום1:(כלכלי ומויטין  תדמית) 10ים וזיכיוות (, היתרשיוותיר) 9הסביבה ( הגת) 8( של מט"ח לשיויים במדדים ולשיויים בשערי חליפין חשיפה) 7(החברה  "מ מקורות ביצוע שח) פעילות 2) תחרות (1( :לחברה ייחודיים סיכוים; ) ממשל תאגידי פים ארגוי13ספקים ושירותים ( – רכש) 12טחון (י) ב11( ) שיוי 7) איכות המים (6) הואות ומעילות (5סיכוים ביטחויים בשימוש במתקי החברה ( –הציבור  ושלום) בטיחות, גהות 4) משאבי אוש (3( . לפרטים וייזום פיתוח מקורות) פעילות חברת 15( ) אספקת מים14) זכויות שימוש במקרקעין (13) חשבואות, דיווח ובקרה פימית (12ליבה ( תויכול) אבדן 11) גביית תשלומים מצרכים (10) הליכים משפטיים (9שיוי ארגוי (ו אסטרטגי תכון) 8במבה משק המים, תחרות ורגולציה ( לפירוט הוראות שוות החלות על חברות ממשלתיות  .1975-החברה היה חברה ממשלתית וכפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה   1.לציבור החברה של הערך יירות של ראשוה הצעה היה זה תשקיף פי על החברה הצעת   .לתשקיף 6.29בכללותם, בהתאם להערכת החברה, ראו בסעיף אודות גורמי הסיכון ומידת השפעתם על עסקי התאגיד  וספים הצפויה עבור  סך כל ההוצאות הכרוכות בהפקת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההפקה מתמורת ההפקה  לתשקיף. 8לפרטים אודות התקשרויות החברה עם מדית ישראל, בעלת השליטה בה, ראו פרק   לתשקיף.  6.24 סעיףראו  פרטים אודות עמלת קפיטל בע"מ.  ורוסריו, ברק קפיטל חיתום בע"מ "מבע חיתום קפיטל דיסקוטחיתום והפקות בע"מ,  איביאיפועלים  להלן:הפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה איה מובטחת בהתחייבות חיתומית. המפיצים של אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה הים כמפורט   כל יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. להלן יובא פירוט של התביעות אשר האמן צד להן, כפי שמסר לחברה מהאמן: . "מבע אמויות בו פז רזיק: החוב אגרות מחזיקיל האמן  ההפצה יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.  מיותיה, ושאי המשרה בה והאמן בתפקידו כאמן לאגרות החוב של גד אורבקורפ איק גד בעלי  2006-חוק התובעות הייצוגיות, התשס"והגיש מר טוביה פכטהולד, בקשה לאישור תביעה כתובעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית לפי  2016באפריל  3ביום  "), שעייה, בין היתר, אחריות האמן לכאורה ביחס לוידוא ביצוען של התחייבויות תשקיפיות של התבעים"-" והבקשהאורבקורפ (להלן: " ובאתר האיטרט של הבורסה  www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האיטרט של רשות יירות ערך שכתובתו:  "ח. האמן דוחה מכל וכל את טעות פכטהולד.שמיליון  42-פי האמור בבקשה סך התביעה הייצוגית כגד כל התבעים הוערך בסך של כ-החברה על   בידי החברה כיום מידע בוגע למועד המדויק והאופן בו הוצעו המיות לציבור כמו גם לגביי הפסקת המסחר בהן. מיות הבכורה של החברה סחרו בתקופה מסוימת בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ ולאחר מספר שים המסחר בהן הופסק. אין    1                                                         2019 מאיב 28התשקיף:  תאריך  .www.maya.tase.co.ilליירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: 
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. לתושביה ולספקם ישראל בארץ המים מקורות את לפתח במטרה 1937 בשת התאגדה אשר ממשלתית חברה היה החברה  כללי .1.1  מבוא - 1פרק     ("החברה")  חברת מים בע"מ מקורות   לחוק המים (כפי שמוגדר להלן) ויתה לה ההרשאה,  46כ"רשות מים ארצית", בהתאם לסעיף  1961הוסמכה בשת  החברה הורחבו תפקידי רשות המים הארצית  2")27 תיקון(להלן: " 2017-"זהתשע), 27(תיקון  המים בחוק, כן כמולאספקת מים ממו. "המוביל הארצי"), להלו, לספק מים ממו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה הידוע בכיויו לחוק המים, לבצע את תפקידי רשות המים הארצית, והם: להקים את מפעל המים הארצי ( 52בהתאם לסעיף  לפרטים אודות בעלי המיות של  .הממשלתיות החברות לחוק) 1)(א(61 סעיף מכוחבהתאם לחוק,  ממשלתית כחברה מקורות סווגה, 1975 בשת") הממשלתיות החברות חוק(להלן: " 1975-"ההתשל, הממשלתיות החברות חוק של לתוקף כיסתו עם  .תיקון אותו לפי וספות פעולותכך שמוסמכת לבצע גם  תיה, הערכה או דעה של המדיה. לכן, לא יהיה בעמדות, הערכות או דעות אלו כדי לכבול את ידי המדיה, או רשות מרשויועמדות, הערכות או דעות, המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה, הן של החברה בלבד ואין לראות בהן משום עמדה, . מדית ישראל מבהירה כי ועל אחריות החברה בלבד החברה שלדעות  אומוצגות עמדות, הערכות  הז, כי בתשקיף יצוין  .החברות בחוק כהגדרתה, חוב אגרות לחברת החברה תהפוך, זה תשקיף פי על למסחר ורישומם לציבור החברה של הערך יירות הפקת לאחר  .לתשקיף 3 פרקהחברה ראו  מבלי לגרוע מהאמור, לפעול ו/או להחליט ו/או להביע דעה באופן שוה מהעמדות, ההערכות או הדעות של החברה כאמור.  כון למועד התשקיף, גורמי המדיה אים חולקים על הערכות ועמדות החברה המפורטות בתשקיף,  הלמיטב ידיעת החבר או "הדוחות הכספיים  "הכספיים הדוחות"  "מ;בעאביב -בתל ערך ליירות הבורסה  –"בורסה"   תפעול בע"מ; –התפלה  אשדוד  –" תפעול"אשדוד   "מ;בע התפלה אשדוד  –" התפלה שדוד"א אירו של האיחוד המויטרי האירופאי;  –"אירו"    , אלא אם אמר אחרת במפורש: לצידםהוחות, בתשקיף זה תהייה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה  למען   הגדרות .1.2  .אחרת במפורש אמר אם אלא בחודש  המים רשות מהל ידי על שמותה, בליקוב רם של בראשותוועדה מייעצת להסדרת רגולציה כלכלית ארוכת טווח למשק המים   –" בליקוב ועדת"  ;2018 ביוי 10 מיום 3866' מס ממשלה החלטת   –" 3866"החלטה   ;2019 בפברואר 24 מיום 4514' מס ממשלה החלטת   –" 4514"החלטה   ; 2008בדצמבר  18מיום  4341ממשלה מס'  החלטת   –" 4341"החלטה   ;2007 באוגוסט 26 מיום 2318' מס ממשלה החלטת  –" 2318 החלטה"  ;2002 ביולי 30 מיום 2306' מס ממשלה החלטת  –" 2306"החלטה  "ב;ארה דולר –"דולר"        2018 בדצמבר 31 יוםשל החברה ל השתיים דוחות הכספייםה  – השתיים"   לחוק המים. 48ס'    2                                                        ;2001-א"התשס וביוב מים תאגידי חוק  –"חוק תאגידי מים"   ;1968-"חהתשכ, ערך יירות חוק  –" ערך יירות"חוק   ;1959-ט"התשי, המים חוק  –" המים חוק"  ;1975-"ההתשלהחברות הממשלתיות,  חוק  –" הממשלתיות החברות"חוק   ;1999-"טהתש, החברות חוק  –" החברות"חוק   ;מ"בע וכסים הארצי המוביל מקורות  –א"ר" המפ חברת"  חברת מים בע"מ; מקורות  –" מים"מקורות  או"החברה" או "מקורות"   ;2012אוקטובר 
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) ואגרות החוב 10חוב (סדרה  אגרותהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים על פי כל דין להצעת  . 1.3.1.1 המוצעות) 11-ו 10(סדרות ואישורים הוגעים להצעה ראשוה של אגרות החוב  היתרים . 1.3.1 ואישורים היתרים .1.3  ווח כספי בילאומיים. יתקי ד  –" IFRS"  ;מ"בע ביצוע מקורות מ"שח  –"שח"מ" או "חברת הביצוע"   ;חדש שקל   –"ש"ח"   ;וביוב למים הממשלתית הרשות  –"הרשות הממשלתית" או "רשות המים"   רשות החברות הממשלתיות;  –"הרשות" או "רשות החברות הממשלתיות"   "מ וחברת הייזום (כהגדרתן לעיל ולהלן); שח, החברה  –" מקורות קבוצת" או" הקבוצה"  המים; מתקי  –" המים מפעלי"  ;ישראל ממשלת  –"הממשלה"  למים ולביוב; הממשלתית הרשות מועצת  –"המועצה"   ;2019 במאי 28   –"מועד התשקיף"   ;2011-א"התשע), מקורות על החלות דיווח וחובות מים מפעלי בפיתוח הכרה, והכסות עלויות חישוב( המים כללי    –" או "כללי הרגולציה" הכללים"   ;מ"בע וייזום פיתוח מקורות  –"מקורות ייזום" " או הייזום חברת" או" ייזום" בבורסה ולפרסום  ן, לרישומן"), להפקתהתשקיף להשלמה" או "התשקיף) על פי תשקיף להשלמה זה (להלן: "11(סדרה  עסקים הראשון שלאחר תאריך הלרשם החברות לא יאוחר מיום  התשקיף. עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו יוגשו חוב  ואגרות) 10חוב (סדרה  אגרותאישור הבורסה לתשקיף להשלמה, איו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של  מתן . 1.3.1.4 "). להשלמה לתשקיף הבורסה אישור(להלן: " פיו על ובהחיות הבורסה בתקון הקבועים בתאים עומדים, זה להשלמה בתשקיף שפורטו ככל), 11(סדרה  החוב ואגרות) 10(סדרה  חוב אגרות תאי לפיו, זה להשלמה לתשקיף העקרוי תה את אישורה הבורסה . 1.3.1.3  ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה.של רשות יירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימותם או שלמותם,  האין בהיתר . 1.3.1.2   התשקיף. , זה תשקיף פי על לציבור) המוצעות 11חוב (סדרה  ואגרות) 10חוב (סדרה  אגרותלמסחר בבורסה של  והרישום) 11(סדרה  ) ואגרות חוב (סדרה 10באישור האמור של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של אגרות חוב (סדרה  אין . 1.3.1.6 להלן. 2.7טרם פרסומה של הודעה משלימה ביחס להפקה על פי תשקיף זה, כמפורט בסעיף ) המוצעות לציבור על פי תשקיף זה יתקבל 11) ואגרות חוב (סדרה 10הבורסה לרישום למסחר של אגרות חוב (סדרה  אישור . 1.3.1.5 "). משלימה הודעה תקות" (להלן: 2007-"זהתשס), תשקיף וטיוטת משלימה(הודעה  ערך יירות ותקות ערך יירות חוק להוראות בהתאם, החברה ידי על שתפורסם, משלימה דעההו פי על למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת כפוף יהיה ) ואגרות חוב (סדרה 10) המוצעות לציבור על פי ההודעה המשלימה. על אישור בקשה לרישום למסחר של אגרות חוב (סדרה 11 ) המוצעות לציבור על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה, כפוף 11חוב (סדרה  ואגרות) 10חוב (סדרה  אגרותרישום  . 1.3.1.8  דעה על החברה או על טיבם של יירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.או שלמותם ואין בו משום הבעת  למהימותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין . 1.3.1.7  .המשלימה ההודעה פי על לציבור המוצעות) 11(סדרה  חוב ואגרות) 10(סדרה  חוב אגרות של למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי, פיו על וההחיות הבורסה תקון הוראות יחולו המשלימה ההודעה פי על המוצעות) 11 המוצעות על פי תשקיף  )11חוב (סדרה  ובאגרות) 10חוב (סדרה  אגרותב מיימאליהחזקות ציבור  ולשווילהלן  2.7.3בסעיף  כמפורט זה תשקיף פי על המוצעות )11חוב (סדרה  ובאגרות) 10חוב (סדרה  באגרותהחזקות הציבור  של מזערי פיזורלקיום    להלן. 2.7.3זה כמפורט בסעיף 
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(א) לחוק יירות ערך. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים 23זה אף מהווה תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף  תשקיף . 1.3.2.1 המדף לתשקיף הוגעים ואישורים היתרים . 1.3.2 (להלן:  2005-"והתשס), ערך יירות של מדף(הצעת  ערך יירות ותקות ערך יירות לחוק בהתאם יוגש ואשר הצעה לאותה מיוחדים פרטים יושלמו בו, מדף הצעת דוח פי על, בפועל לציבור יוצעו, שיוצעו ככל, המדף לתשקיף בהתאם ערך יירות . 1.3.2.3 ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה.יירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימותם או שלמותם,  של רשות האין בהיתר . 1.3.2.2 .המדף תשקיף ולפרסום להפקתם, מדף הצעת דוחות באמצעות") המדף תשקיף(להלן: " זה מדף תשקיף פי על הערך יירות להצעת דין כל פי על הדרושיםוהרישיוות  למסחר של אגרות חוב, כתבי אופציה  לרישום המתייחסהתשקיף קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוי  במועד . 1.3.2.4  ).בהתאמה", מדף הצעת תקות"-ו" מדף הצעת דוח" או שלמותם ואין  למהימותם או המדף בתשקיף המובאים לפרטים אישור הבורסה של האמור העקרוי באישור לראות אין . 1.3.2.5 .")העקרוי האישור(להלן: " מדף הצעת דוחות באמצעות זה מדף תשקיף פי על, שיוצעו ככל, יוצעו אשר"), הערך יירות: "להלן(ביחד  מסחריים ערך ויירות חוב אגרותלהיתים למימוש  פי דוח הצעת מדף, על אישור  עללמסחר הערך  יירותמשום התחייבות למתן אישור לרישום  העקרויאישור ה מתןב אין . 1.3.2.7 .ערך יירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח פי על למסחר ערך יירות לרישום לבקשה אישור לקבלת כפוף יהיה מדף הצעת דוחות באמצעות זה מדף תשקיף פי על יוצעו אשר הערך יירות של למסחר והרישום למסחר הערך יירות לרישום אישור מהווה איו העקרוי האישור מתן . 1.3.2.6 או על המחיר בו הם מוצעים. המדףבו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של יירות הערך המוצעים בתשקיף   . 1961-1975-ו 1947-1956שבין השים יצוין כי כון למועד התשקיף, אין בידי החברה מסמכים רשמיים בוגע לשיויים בהון החברה, לרבות הקצאת והעברת מיות, בתקופות    3                                                        661,545 צמיתות הלוואות  130,160  הון שטרי 2,862,280 מיות הון   , באלפי ש"ח, היו כמפורט להלן:2018 דצמברב 31ליום  כוןשל החברה  ועודפים קרות הון הון, קרות ועודפים . 1.4.2 השתיים.) לדוחות הכספיים 1א(25' ראו ביאור ג רגילות ומיות' ב רגילות למיות בוגע הפשרה הסדר אודות לפרטים*   149,758,792 149,758,792  חדש שקל 0.0001 150,290,000  *ג רגילות מיות  1,289,803 1,289,803  חדש שקל 0.0001 1,500,000  *ב רגילות מיות  300,304,064 300,304,064  חדש שקל 0.0001 322,000,000  א רגילות מיות  35,823,751 35,823,751  חדש שקל 0.0001 36,000,000  מיוחדות מיות  20,000 20,000  חדש שקל 0.0001 20,000  ג יסוד מיות  20,000 20,000  חדש שקל 0.0001 20,000  ב יסוד מיות  20,000 20,000  חדש שקל 0.0001 20,000  א יסוד מיות  7,500 7,500  חדש שקל 0.002 7,500 בכורה מיות בדילול מלא  ופרעמופק  הון ופרעמופק  הון  מיה ערך רשום הון סוג המיות   :3של החברה היו כמפורט להלן והפרעהתשקיף הון המיות הרשום, המופק  למועדכון  ון מיות רשום ומופק ה . 1.4.1  הון המיות, קרות ועודפים  .1.4 .המדף הצעת דוח פי על לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי, פיו על וההחיות הבורסה תקון הוראותבקשה לרישום יירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף יחולו 
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כון למועד התשקיף, ראו סעיף  מוסדייםהמסחר ל במערכת הסחרות ,בדבר סדרות איגרות החוב שהפיקה החברה פירוטל  חוב איגרות .1.5 3,751,909 הון"כ סה   )335,604(  הפסד יתרת )16,006( הון קרן  449,534 מיות מבקשי  לדוח הדירקטוריון. 4.4
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) לחוק יירות ערך ולתקות יירות ערך (הודעה 2)(1(א16התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף לאחר פרסומו של   פרטי ההצעה - 2פרק  ) אשר במסגרתה בהתאמה, "תקות הודעה משלימה"-" וההודעה המשלימה": להלן( 2007-משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז , לרבות אך לא רק, שיויים ככל שיהיו, בכמות ובתאי יירות הערך יושלמו או יעודכו, לפי העיין, כל הפרטים החסרים בתשקיף זה   להלן. 2.11להגשת הזמות על פי תשקיף זה. לפרטים בוגע להודעה המשלימה ראו סעיף  המוצעים וכן המועד והתקופה
״) )10אגרות החוב (סדרה ש״ח ע.. כל אחת (להלן: " 1), רשומות על שם, בות 10ש"ח ע.. אגרות חוב (סדרה  000,000225, . 2.1.1.1  ) 10אגרות החוב (סדרה  . 2.1.1  מוצעים בזה לציבור יירות הערך שלהלן:  יירות הערך המוצעים ותאיהם .2.1 ) יכול שתוקציה במסגרת הקצאה וספת לאחר תאריך 10ש"ח ע.. של אגרות חוב (סדרה  33,750,000וספת של עד  כמות . 2.1.1.2  של החברה.  ) יכול שתוקציה במסגרת הקצאה וספת לאחר תאריך .10. של אגרות חוב (סדרה עש"ח  33,750,000כמות וספת של עד  . 2.1.1.3   .להלן 2.4.3.1המכרז למשקיעים מסווגים כאמור בסעיף  של כל אחת מהשים  בדצמבר 31שווים כמפורט להלן: ביום  שתיים מיםתשלו 5-) תעמודה לפירעון ב10אגרות החוב (סדרה  . 2.1.1.4   להלן. 2.4.3.2המכרז לכלל המזמיים כאמור בסעיף  מועד מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב (להלן: ״ %20(כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה  2027עד  2023 , בכפוף %0.5״), ותישאה ריבית שתית בשיעור קבוע שייקבע במכרז ושלא יעלה על )10הפירעון לאגרות החוב (סדרה  האמות לאגרות שטר ב הראשוה לתוספת 4.4ף ) כמפורט בסעי10להתאמות במקרה של שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה  חודשים שסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. תשלום  6(כולל), בעד התקופה של  2027עד  2020של כל אחת מהשים  בדצמבר 31-ו ביוי 30 בימיםולאחר מכן  2019 דצמברב 31) המצורף כספח א' לפרק זה. הריבית תשולם ביום 10החוב (סדרה  עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב  2019 דצמברב 31הריבית הראשון ישולם ביום  יום בשה, לפי  365) ותסתיים ביום האחרון שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס 10(סדרה  פורסם יש 2019 מאי חודשל) צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן 10ספר הימים בתקופה זו. אגרות החוב (סדרה מ ), המצ״ב כספח א'. לפרטים 10האמות (סדרה שטר ב הראשוה לתוספת 3. לאופן הצמדה אגרות החוב, ראו סעיף 2019 יויב ״) )11אגרות החוב (סדרה ש״ח ע.. כל אחת (להלן: ״ 1), רשומות על שם, בות 11ש"ח ע.. אגרות חוב (סדרה  000,000475, . 2.1.2.1  )11אגרות החוב (סדרה  . 2.1.2  לתשקיף. .9.72) ראו סעיף 10אודות תאי אגרות החוב (סדרה  ) יכול שתוקציה במסגרת הקצאה וספת לאחר תאריך 11ש"ח ע.. של אגרות חוב (סדרה  71,250,000וספת של עד  כמות . 2.1.2.2  של החברה.  ) יכול שתוקציה במסגרת הקצאה וספת לאחר תאריך .11. של אגרות חוב (סדרה עש"ח  71,250,000כמות וספת של עד  . 2.1.2.3  .להלן 2.4.3.1המכרז למשקיעים מסווגים כאמור בסעיף  של כל אחת  בדצמבר 31שווים כמפורט להלן: ביום לא  שתייםתשלומים  33-) תעמודה לפירעון ב11אגרות החוב (סדרה  . 2.1.2.4  להלן. 2.4.3.2המכרז לכלל המזמיים כאמור בסעיף  הפירעון לאגרות  ימועד(להלן: ״ מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב %4יהווה שהתשלום  כזהבאופן  2053בדצמבר  31; ביום מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב 3(כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה % 2052עד  2021מהשים  , בכפוף להתאמות במקרה של %2.45א יעלה על ״), ותישאה ריבית שתית בשיעור קבוע שייקבע במכרז ושל)11החוב (סדרה  ) המצורף 11האמות לאגרות החוב (סדרה שטר ב הראשוה לתוספת 4.4) כמפורט בסעיף 11שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה  של כל אחת מהשים  דצמברב 31-ו יויב 30ולאחר מכן בימים  2019 דצמברב 31כספח ב' לפרק זה. הריבית תשולם ביום  חודשים שסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. תשלום הריבית הראשון ישולם  6(כולל), בעד התקופה של  3205עד  2020 ) ותסתיים 11עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב (סדרה  2019 דצמברב 31ביום  יום בשה, לפי מספר הימים בתקופה  365אשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס ביום האחרון שלפי מועד התשלום הר . לאופן הצמדה 2019 יויפורסם ביש 2019 מאילחודש ) צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן 11זו. אגרות החוב (סדרה  ), המצ״ב כספח ב'. לפרטים אודות תאי אגרות החוב 11האמות (סדרה שטר ב הראשוה לתוספת 3אגרות החוב, ראו סעיף    לתשקיף. 2.9.7 ) ראו סעיף11(סדרה 
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) המוצעות על פי תשקיף להשלמה וההודעה המשלימה ייקראו להלן, יחדיו: 11) ואגרות החוב (סדרה 10אגרות החוב (סדרה  . 2.1.3 וב לשטר האמות של אגרות הח 10ה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב לפדיון מוקדם כמפורט בסעיף ברהח . 2.1.4  ״אגרות החוב״. ש״ח  000,000007,תשקיף זה, יחד היו  ות על פי), המוצע11) ואגרות החוב (סדרה 10סך הערך הקוב של אגרות החוב (סדרה  . 2.1.5  תאמה, לפרק זה., בהספח ב׳ו ספח א׳), המצ״ב כ11גרות החוב (סדרה ) ושטר האמות של א10(סדרה  משלימה, כמפורט בסעיף  הודעה ולתקות ערך יירות לחוק) 2)(1א(16 לסעיף בהתאם החברה שתפרסם המשלימה ההודעה במסגרת לציבור תוצע אשר האמורות החוב איגרות מסדרת אחת כל של המדויקת הכמות את תפרט החברהערך קוב.  ת שתבוצעה חד, כולל הקצאות וספוהמשלימה ילתשקיף, ובלבד שסך כל אגרות החוב המוצעות לציבור על פי ההודעה  2.11 ציבור), ) תוצעה בדרך של הצעה אחידה כמשמעה בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך ל10החוב (סדרה  גרותא . 2.2.1  ךהצעת יירות הער .2.2  .להלן 2.10אלא ככל שיחול שיוי בדירוג המפורט בסעיף  ש"ח ערך קוב 000000,070,עה), לא יעלה על (ככל שתבוצ יחידת אגרות החוב יחידות (להלן: ״ 000225,״), בתמורה לערכן הקוב, באמצעות ת ההצעהותק(להלן: ״ 2007-תשס״זה ) (להלן: 10) מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השתית שתישאה אגרות החוב (סדרה 10אגרות החוב (סדרה   ש״ח 1,000     )10ה ״כ מחיר ליחידת אגרות חוב (סדרהס        =================      ===============        ש״ח 1,000    ) 10אגרות חוב (סדרה  ש״ח ע.. 1,000        מן:״), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הין כדלק)10(סדרה  שיעור הריבית המירבי להלן) שתפרסם החברה (להלן: ״ 2.11עיף בהודעה המשלימה (כמפורט בס או על כל שיעור אחר שייקבע %0.5) לא יעלה על 10״). שיעור הריבית השתית אשר ייקבע במכרז לאגרות החוב (סדרה )10לאגרות החוב (סדרה רז המכ״ ) (להלן: 11לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השתית שתישאה אגרות החוב (סדרה  צעות) מו11אגרות החוב (סדרה   ש״ח 001,0     )11סה״כ מחיר ליחידת אגרות חוב (סדרה         =================    ======================        ש״ח 001,0    ) 11ש״ח ע.. אגרות חוב (סדרה  1,000        ״), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הין כדלקמן:)11יחידת אגרות החוב (סדרה ״יחידות (להלן:  0,00475רה לערכן הקוב, באמצעות ) תוצעה בדרך של הצעה אחידה כמשמעה בתקות ההצעה, בתמו11אגרות החוב (סדרה  . 2.2.2   ״).)10אגרות החוב (סדרה ל שיעור הריבית המירבי להלן) שתפרסם החברה (להלן: ״ 2.11שלימה (כמפורט בסעיף או על כל שיעור אחר שייקבע בהודעה המ %2.45) לא יעלה על 11במכרז לאגרות החוב (סדרה השתית אשר ייקבע ״). שיעור הריבית )11המכרז לאגרות החוב (סדרה ״ מכרזים פרדים; (ב) הבקשות להם  ): (א) הם11) ואגרות החוב (סדרה 10 הסדרוב (לרכישת אגרות הח יובהר כי המכרזים  ״).)11לאגרות החוב (סדרה  בהיעדר התייחסות (ד) -גבי כל מכרז בפרד ביחס לסדרה הרלווטית; ותיעשה ל בפרד; (ג) קביעת תוצאות ההפקהתעשיה  בפרד, סעיף זה יחולו ביחס לכל אחד מהמכרזים שי המכרזים שלהלן, התאים האמורים ב יןמפורשת למכרז כלשהו מב ותו מכרז לא יוקצו ולא יירשמו למסחר גרת אמורים, יירות הערך המוצעים במסהיה ויבוטל מכרז אחד מבין המכרזים הא  .בשיויים המחויבים רז לאגרות החוב המכ) ו10יף זה. המכרז לאגרות החוב (סדרה בבורסה, אולם הדבר לא יביא לביטול המכרז האחר על פי תשק   .להלן 2.11 סעיף ראו, משלימה הודעה להוראות בוגע לפרטים. משלימה הודעה תקות להוראות בהתאם, זה בתשקיף לעדכון היתים הפרטים יעודכו או/ו זה בתשקיף החסרים הפרטים יושלמו, המשלימה ההודעה במסגרת. משלימה הודעה החברה תפרסם, המסווגים מהמשקיעים זה תשקיף פי על המוצעים הערך יירות תלרכיש המוקדמות ההתחייבויות קבלת ולאחר זה תשקיף של פרסומו לאחר  להלן. 2.4.3ראות סעיף ת של יחידות, וזאת בהתאם להווספו ותרשאית לבצע הקצא א, כי החברה תהיודגש  ״.המכרזים) ייקראו להלן ביחד: ״11(סדרה 
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פי תשקיף זה מהמשקיעים המסווגים (ככל -לאחר קבלת ההתחייבויות המוקדמות לרכישת יירות הערך המוצעים על  התקופה להגשת הזמות . 2.3.1  המכרזים על שיעור הריבית .2.3 להגשת הזמות מטעם הציבור לרכישת יירות הערך המוצעים  שיתקבלו), תפרסם החברה הודעה משלימה בה יפורסם המועד יחול המועד להגשת הזמות מטעם הציבור לרכישת יירות ערך כאמור טרם חלפו חמישה  פי תשקיף זה. בכל מקרה לא-על התקופה להגשת  ) ימים מיום פרסומו.75עסקים מתאריך פרסום תשקיף להשלמה ולא יאוחר משבעים וחמישה ( ) ימי5( ובכל  בשעה שתקבע לכך בהודעה המשלימה, ") תסתייםותהזמפי תשקיף זה ("-הזמות לרכישת יירות ערך המוצעים על ) שעות מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר 5) שעות ומתוכן לפחות חמש (7מקרה לא לפי שחלפו שבע ( דות המוצעות במסגרת המכרזים יש להגיש לחברה, על גבי טפסים ההוגים למטרה זו, באמצעות את הבקשות לרכישת היחי . 2.3.2.1  בקשות לרכישת יחידות במכרזים הגשת . 2.3.2  "). יום המכרז) ימים מיום פרסומה ("45מארבעים וחמישה ( ״), רכז ההפקה(להלן: ״ אביב תל, 20 קומה, צפוי בין'ג', חג, מגדלי 28 הארבעהבע״מ מרחוב  והפקות חיתום איביאי פועלים ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז ההפקה  16:30ביום המכרז. בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר השעה  16:30״), לא יאוחר משעה המורשים לקבלת בקשותביחד: ״במישרין או באמצעות הבקים או באמצעות חברי הבורסה (להלן  אגרות ) ו/או שלוש בקשות לרכישת יחידות 10כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות לרכישת יחידות אגרות החוב (סדרה  . 2.3.2.6  ), לפי העיין.11) ו/או לאגרות החוב (סדרה 10אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי לאגרות החוב (סדרה סדרה הרלווטית שהוא מבקש לרכוש ואת שיעור הריבית המוצע על ידו המבקש יציין על גבי בקשתו את מספר היחידות מה . 2.3.2.5  יחידה הקוב בה יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות בה היו פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.לגבי חלק כלשהו של יחידה יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של שתוגש לא יתן להגיש בקשות לפחות מיחידה אחת מהסדרה הרלווטית. הבקשות תוגשה ביחידות שלמות בלבד. בקשה  . 2.3.2.4  שהוגשו באמצעותם ואשר עו במלואן, או בחלקן.המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע בגין בקשות  . 2.3.2.3  בלתי חוזרות. לתוצאות המכרזים, כפי שתודיע על כך החברה, כמפורט להלן. הבקשות לרכישה היןאו חלקית לבקשתו, בהתאם לתאי תשקיף זה וייחשב כמתחייב לשלם את מלוא תמורת היחידות שהוא זכאי לקבלן בהתאם התחייב בבקשתו לקבל את אגרות החוב מהסדרה הרלווטית שתוקציה לו כתוצאה מהיעות מלאה כל מבקש ייחשב כאילו  . 2.3.2.2  סגורות עד למועד האחרון להגשת הבקשות.באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן, בקשות שתוגשה ישירות לרכז ההפקה תועברה במעטפות סגורות, אשר תשמרה ״), באמצעות שידור הבקשות באופן דיגיטלי, המועד האחרון להגשת בקשות(להלן: ״ :0017ביום המכרזים עד השעה באותו יום, לא תיעה. הבקשות לרכישת יחידות תועברה לרכז ההפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות  :0017לאחר השעה  ) או שיעור 10לאגרות החוב (סדרה  המירבי הריבית שיעור קבע בה כבקשה יראוה כלשהו ריבית שיעור בה קבע שלא בקשה . 2.3.2.7  ס״ק זה לעיל, תעוגל לשיעור ריבית במרווח הקרוב כלפי מעלה.ריבית שאיו במרווח שייקבע כאמור בהריבית המוצע על ידו יהיה קוב באחוזים במרווחים שיפורטו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה. בקשה שתקוב בשיעור ), לפי העיין, בשיעורי ריבית שוים, אשר לא יעלו על שיעור הריבית המירבי לסדרה הרלווטית, ובלבד ששיעור 11החוב (סדרה  לאגרות  המירבי) ו/או שיעור הריבית 10החוב (סדרה  לאגרות המירבי הריבית שיעור על העולה ריבית בשיעור שהוגשה בקשה . 2.3.2.8  .), תלוי בעיין11לאגרות החוב (סדרה  המירביהריבית  משקיע מסווג התחייב מראש לרכוש . כמו כן, על 1968-) לחוק יירות ערך התשכ״ח2) או (1א(ב)(15משקיע המוי בסעיף  -״ משקיע מסווג״    4                                                           .4״ לצורך פרק זה, לרבות בן משפחתו הגר עימו וכן משקיע מסווגמבקש״   .הוגשה שלא כבקשה יראוה) 11החוב (סדרה    ש״ח לפחות. 800,000יירות ערך בהיקף של 
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) ושל אגרות החוב 10ה כל היחידות שבקשות לרכישתן תיעיה, תופקה בשיעור ריבית אחיד ליחידה של אגרות החוב (סדר  אופן קביעת שיעור הריבית במכרזים והקצאת היחידות למבקשים . 2.4.2  להלן. 2.5.5תפורסמה על ידי החברה בדוח מיידי כמפורט בסעיף רואה החשבון של החברה אשר יפקח על אותות הליכי המכרזים, ויסוכמו ויעובדו תוצאות המכרזים. תוצאות המכרזים ביום המכרזים, בסמוך לאחר המועד האחרון להגשת בקשות, תיפתח הכספת הוירטואלית וכן תיפתחה המעטפות בוכחות   תיחת המעטפותפ . 2.4.1  הליך המכרז .2.4 שיעור הריבית האחיד של אגרות ״-" ו)10שיעור הריבית האחיד של אגרות החוב (סדרה ), לפי העיין (להלן: ״11(סדרה  ) ושיעור הריבית האחיד של אגרות החוב 10״, בהתאמה). שיעור הריבית האחיד של אגרות החוב (סדרה )11החוב (סדרה  וצעות לציבור במכרזים (כולל המשקיעים ), לפי העיין, המ11) ויחידות אגרות החוב (סדרה 10יחידות אגרות החוב (סדרה העיין, שקבו בהם במכרזים כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שקבו בשיעורי ריבית מוכים יותר, יספיקו להקצאת כל ), לפי 11) ואגרות החוב (סדרה 10המוך ביותר אשר הבקשות ליחידות אגרות החוב (סדרה  ) יהיה שיעור הריבית11(סדרה  היחידות המוצעות לציבור אזי הקצאת היחידות המוצעות תיעשה  מסווגים) יהיה שווה או יעלה על המספר הכולל שלהיה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלה (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן יתקבלו ממשקיעים  . 2.4.2.2  שיעור הריבית המירבי. יתרת היחידות שלא תתקבלה בקשות בגין, לא תופקה.לתשקיף, ובמקרה כזה יהיה שיעור הריבית האחיד  2.7.3להתקיימות דרישות החיות הבורסה הרלווטיות כאמור בסעיף ות המוצעות לציבור, תעיה כל הבקשות במלואן, בכפוף מסווגים, אם וככל שיהיו) יפחת מהמספר הכולל של היחידהיה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלה (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים  . 2.4.2.1  הקצאת היחידות המוצעות (לפי העיין) תיעשה כדלקמן:  המסווגים) על פי התשקיף. כל שיהיו במועד ההודעה המשלימה) הוקבות בשיעור ידי משקיעים מסווגים, אם וכ-בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו על  )ג(  תעיה במלואן. -בקשות הוקבות בשיעור ריבית מוך משיעור הריבית האחיד   )ב(  לא תעיה. -בקשות הוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד   )א(  כדלקמן: ) ו/או באגרות 10לעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי באגרות החוב (סדרה  2.4.2.2אם הקצאה כאמור בסעיף  . 2.4.2.3  עה.להלן, אם וככל שמשקיעים מסווגים ישתתפו בהצ 2.6הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תעשה כפי שקבע בסעיף   )ד(  ל המשקיעים המסווגים, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה).לחברה שבהן קב שיעור הריבית האחיד (ביכוי חלקם שהיחידות שהזמין בבקשה שבה קב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו המסווגים, אשר יזמיו בשיעור הריבית האחיד, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה), חלק השווה ליחס שבין מספר לאחר היעות לבקשות הוקבות בשיעור ריבית מוך משיעור הריבית האחיד (ביכוי ההיעות לבקשותיהם של המשקיעים תעיה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה  -ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד  להלן, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים והקצאה של  2.7.3בסעיף ), לפי העיין, כאמור 11החוב (סדרה  ידי משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה) הוקבות בשיעור ריבית -בקשות (לרבות בקשות שהוגשו על  )ג(  תעיה במלואן. -בקשות הוקבות בשיעור ריבית מוך משיעור הריבית האחיד   )ב(  לא תעיה. -הריבית האחיד בקשות הוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור   )א(  היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן: ) ו/או אגרות 10לעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה  2.4.2.3אם ההקצאה לפי סעיף  . 2.4.2.4  (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה). שהזמין בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברהלחלוקה לאחר העות לבקשות הוקבות בשיעור ריבית מוך משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות בקש, יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור, שיוותר תעיה באופן יחסי כך שכל מ -השווה לשיעור הריבית האחיד    להלן, אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד כדלקמן: 2.7.3), לפי העיין, כאמור בסעיף 11החוב (סדרה 
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) ו/או 10לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה  2.4.2.4היה והקצאה כאמור בסעיף  . 2.4.2.5  התחייבויות של משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה).ו/או בשיעור ריבית מוך ממו הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו  שבקשות, הוקבות בשיעור הריבית האחידמספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית מוך ממו לבין סך כל היחידות הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית מוך ממו, תעיה באופן יחסי, כך שכל מבקש, יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות, שיעור ידי משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה) הוקבות ב-בקשות (לרבות בקשות שהוגשו על  )ב(  לא תעיה. -בקשות הוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד   )א( להלן, תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד חדש  2.7.3), לפי העיין, כאמור בסעיף 11אגרות החוב (סדרה  ), לפי העיין, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי לסדרה 11) ו/או לאגרות החוב (סדרה 10לאגרות החוב (סדרה  וקצה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין להלן, ובלבד שלמבקש לא ת 2.7.3שתתקיימה דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף היה שיעור הריבית המוך ביותר שבו יתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן הרלווטית, ככל שקבע כזה, ואשר י שיעור ״-״ ו)10שיעור הריבית האחיד החדש של אגרות החוב (סדרה או בשיעור ריבית מוך מזה שקבע בבקשתו (להלן: ״ ), לפי 11דש של אגרות החוב (סדרה ) ו/או שיעור ריבית אחיד ח10קבע שיעור ריבית אחיד חדש של אגרות החוב (סדרה   ״).)11הריבית האחיד החדש של אגרות החוב (סדרה  לעיל ובמקום ״שיעור הריבית האחיד״ ייראו כאילו  2.4.2.4העיין, כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף  ) ו/או 10לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה  2.4.2.5היה וגם הקצאה כאמור בסעיף  .   2.4.2.6אמר ״שיעור הריבית האחיד החדש״. עיין, תשאה ריבית ), לפי ה11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10במחיר ליחידה שקבע בהודעה המשלימה, ואגרות החוב (סדרה ככל היתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההפקה ) על פי ההיעות במכרזים ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, 11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10אם בהקצאת אגרות החוב (סדרה  . 2.4.2.7  להלן. 2.7.4להלן, יחול סעיף  2.7.3), לפי העיין, כאמור בסעיף 11אגרות החוב (סדרה  (אם וככל  מוקדמת בהתחייבות שהתחייבו המסווגים למשקיעים להקצות, למסחר המוצעים הערך יירות רישום ממועד יאוחר ולא לציבור ההקצאה שלאחר הראשון העסקים יום תום עד ,רשאית החברה תהא בפרד מהמכרזים אחד כל לגבי  )א(   למשקיעים מסווגים וספתהקצאה  . 2.4.3.1  הקצאות וספת לאחר תאריך המכרזים . 2.4.3 הכללים המפורטים לעיל.כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהעות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי  . 2.4.2.8  בשיעור הריבית האחיד או בשיעור הריבית האחיד החדש, לפי העיין. כמות  –בסעיף זה, "הכמות להשלמת ההתחייבות" ; ההתחייבויות שהוגשו הכמות להשלמת סך מתוך ושל התחייבותה להשלמתהכמות  של היחסי חלקה לפי יירות ערך כמות מוקדמת, תוקצה התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל )1 :מההמשלי בהודעה תפורט כאמור להקצאה בחרישת המידה אמת כאשר, אלה מידה מאמות לאחת בהתאם תיעשה למסווגים הוספת ההקצאה"). למסווגים הוספת ההקצאה(להלן: " זה תשקיף פי על שהוצעה מהכמות 15% על יעלה שלא כולל בהיקףואשר תפורט בהודעה המשלימה  יחידות של וספת כמות, )המשלימה הודעהשהוגשה התחייבות כאמור בהתאם ל האחיד או בשיעור הריבית האחיד החדש, לפי העיין, יירות ערך שיתה לגביהם התחייבות מוקדמת בשיעור הריבית  לפי אחד מהם  לכלהוספת. היה יותר ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו שיעור, תיעשה ההקצאה שהגיש התחייבות מוקדמת בשיעור המוך הבא בגובהו, וכך הלאה עד מלוא הכמות שלו, לאחריה למשקיע מסווג למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת בשיעור הריבית המוך ביותר, תוקצה מלוא הכמות להשלמת ההתחייבות  ) 2  ביכוי כמות יירות הערך שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה; ,או בשיעור ריבית מוך ממו   ;התחייבות מוקדמת לגביהם שיתה ליחידות או הערך ליירות זהה יחידות בהרכב של או ערך יירות של תהיה למסווגים הוספת ההקצאה  )ב(  .ההתחייבויות כל סך מתוך התחייבותו של היחסי חלקה לפי ערך יירות כמות תוקצה, מוקדמת התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל )3  ) לעיל;1האמור בפסקת משה 
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למשקיע מסווג לא יוקצו יירות ערך בכמות כוללת העולה על הכמות להלן,  )ה( קטן זה ובסעיף קטןלאמור בסעיף  בכפוף  )ד(  ;החדש, לפי העייןהאחיד או בשיעור הריבית האחיד  הריבית בשיעור תיעשה למסווגים הוספת ההקצאה  )ג( (או  האחיד הריבית לשיעור שווה אשר ריבית בשיעורידם, -על שהוגשו בהזמות קבו ואשר, החברה עם מוקדמת בהתחייבות התחייבו אשר, מסווגים למשקיעיםידם, ולפיכך החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה וספת כאמור -הערך המוזמת על יירות כמות מלוא עד של להקצאה כהסכמתם תיחשב המסווגים המשקיעים של וקדמתהמ שהתחייבותם הרי, אחרת המסווגים המשקיעיםו ציי אם אלא .לעיל )3(א) קטןבסעיף  האמורהפי החלופה  עלשקבה בהתחייבות המוקדמת שהגיש למעט  החדש,  האחיד הריבית משיעור(או  האחיד הריבית משיעור המוך ריבית בשיעור או) העיין לפי, החדש האחיד הריבית לשיעור יירות  אזי, זה בסעיף כאמור וספת בהקצאה להשתתף שלא מבקש הוא כי, יותר או אחד, משקיע מסווג יציין שבהם במקרים  )ה( ;המשלימה בהודעה ושתפורט לעיל )2(א) או) 1)אקטן ( בסעיף המתוארת המידה אמת לפי תבוצעוספת ה שההקצאה ובלבד, מסווגים משקיעים לאותם וספת פעם לפות מבלי) העיין לפי ויחולו על  ,למשקיעים המסווגים האחרים יוקצוזה,  2.4.3.1זכאי להקצאתם לפי סעיף  מלא כן היה משקיע כאמורשאלערך  ור הריבית כל אחד מהמכרזים בפרד, להקצות לכלל המזמיים שהגישו הזמות, בשיע לגבישיפורט בהודעה המשלימה,  כפיבו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקות אופן ההצעה, תהא החברה רשאית,  רהבמק, לעיל 2.4.3.1 בסעיף האמור על וסף  לאחר תאריך המכרז הקצאה וספת לכלל המזמיים . 2.4.3.2  .ההקצאה התאים בסעיף זה , או בשיעור ריבית המוך ממו, לפי 11ו/או לסדרה  10, או בשיעור הריבית החדש לסדרה 11ו/או לסדרה  10האחיד לסדרה  לעיל (בשיויים  2.4.2קצו לפי סעיף כאמור), ובלבד שלא תעלה על כמות ההזמות שהזמין כל מזמין באותו מכרז, אשר יולבסוף במסגרת ההודעה המשלימה (לאחר ביצוע שיוי כמויות בהתאם להוראות תקות הודעה משלימה, ככל שיבוצע שיוי , כאשר סך היחידות יותאם במסגרת ההודעה המשלימה לסך היחידות שיוצעו המשלימה ההודעה פי על שתוצעמהכמות  15%על עלה ישלא בהיקף  המוצעים) 11) ו/או יחידות אגרות חוב (סדרה 10העיין, כמות וספת של יחידות אגרות חוב (סדרה  -י על ידי רכז ההפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק יירות ערך, התשכ״חהחשבון המיוחד יוהל באופן בלעד״) וימסור למורשים לקבלת בקשות ביחס לחשבון המיוחד את פרטיו של החשבון המיוחד. החשבון המיוחדהעיין (להלן: ״מוך לפי יום המכרז, יפתח רכז ההפקה חשבון אמות מיוחד על שם החברה בגין אגרות החוב מהסדרה הרלווטית, לפי ס . 2.5.1  ל תוצאות ההפקהמיוחד, הקצאת היחידות והודעה ע חשבון .2.5  המחויבים). מובהר, כי לחברה שיקול דעת אם לבצע את ההקצאה הוספת, כולה או חלקה. ) ו/או אגרות החוב 10(סדרה  היה ותתקיימה דרישות הפיזור המזערי ודרישות שווי החזקות הציבור ביחס לאגרות החוב . 2.5.3  על ידי רכז ההפקה כאילו התקבלה אצלה.התשקיף ביחס לסדרה הרלווטית ורכז ההפקה יהג בהם ויפעל על פי תאי התשקיף. החברה תראה בקבלת תמורת ההפקה אגרות החוב שבקשות לרכישתן עו על פי המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין  . 2.5.2  יומי.. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההפקה בפיקדוות זילים, לא צמודים, ושאים ריבית על בסיס 1968 ) ו/או אגרות החוב 10רות החוב (סדרה למשקיעים המסווגים ולמורשים לקבלת בקשות, וזאת כגד העברת התעודות בגין אגהגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר צברו בגים, ביכוי הסכומים אשר יגיעו ביום המסחר השי שלאחר יום  12:30להלן, יעביר רכז ההפקה לחברה, לא יאוחר מהשעה  2.7.3) כאמור בסעיף 11(סדרה    לעיל. 2.5לגביהן עתה ההצעה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף ערך בהפקה עו, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור היחידות, אשר ים שבקשותיהם לרכישת יירות , יעבירו המבקש12:30באותו היום (ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים) עד השעה  . 2.5.5.2  היחידות שתוקציה ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן.בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם עו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את שיעור הריבית שקבע במכרזים, כמות רכז ההפקה, באמצעות המורשים לקבלת , תימסר הודעה על ידי 10:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים עד שעה  . 2.5.5.1  הודעה על תוצאות ההפקה . 2.5.5  להלן, תבוטל הפקת היחידות לציבור מהסדרה הרלווטית ולא יגבו כספים מהמבקשים. 2.7.3הרלווטית כאמור בסעיף אם בסיכום יום המכרזים יתברר כי לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי החזקות הציבור בסדרה  . 2.5.4   ״).החברה לרישומים(להלן: ״ "מבעהפועלים  בק) לחברה לרישומים של 11(סדרה 
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מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות  מהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה, תהיה החברה רשאית להתקשר בהתקשרותב . 2.6.1  משקיעים מסווגים .2.6  הפוצים בישראל בשפה העברית.ושיעור הריבית החצי שתית, ותוך שלושה ימי עסקים וספים שלאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשי עיתוים יומיים קבע ובו תפרט אודות שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשוה של איגרות החוב, שיעור הריבית השתית שעל בסיסה הוא ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים תודיע החברה בדוח מיידי לרשות יירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרזים,  . 2.5.5.3 היחס שבין כמות יירות הערך שהוגשו לגביהם הזמות בשיעור הריבית האחיד שייקבע במכרז, לבין כמות  -״ חתימת יתר״  זה: 2.6בסעיף   יב כל אחד מהמשקיעים המסווגים.שיתו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים, כמות ושיעור הריבית להם התחיבהודעה המשלימה יפורטו ההתחייבויות המוקדמות  במכרזים לרכישת היחידות המוצעות כפי שיפורט בהודעה המשלימה.לתקות ההצעה, לפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות  1משקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף  ור, עםהמוצעות לציב מהכמות שהתחייב  100%) מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 5לא עלתה חתימת היתר על חמש (  על פי תקות ההצעה, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:   ת הערך שותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן), ובלבד שהוא עולה על אחד.יירו ) ו/או אגרות החוב 10חלוקת היחידות. אגרות החוב (סדרה  הזמות המשקיעים המסווגים תיחשבה כהזמות הציבור לעייןשהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית של אגרות החוב מהסדרה הרלווטית. במקרה שלא תהיה חתימת יתר, דמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית. בקשות המשקיעים המסווגים תיחשבה כבקשות מוקכהגדרתה לעיל, למשקיעים המסווגים שהגישו הזמות בשיעור הריבית שייקבע במכרזים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות במקרה וכמות יירות הערך שותרה לחלוקה איה מספיקה להקצאה כאמור לעיל, תוקצה הכמות שותרה לחלוקה,  . 2.6.2  עור ריבית המוך משיעור הריבית האחיד שייקבע במכרזים.שוכתה ממה כמות יירות הערך שהוגשו לגביהם הזמות בשיכמות יירות הערך שהוצעה במכרזים על שיעור הריבית, על פי התשקיף, לאחר  -״ כמות יירות הערך שותרה לחלוקה״   מהכמות שהתחייב לרכוש. 50%) מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 5חתימת היתר על חמש (עלתה   לרכוש. ה לכל המשקיעים שישולם כאמור יהיה סביר, מקובל וזה מוקדמת בשיעור שיפורט בהודעה המשלימה. שיעור העמלהלמשקיעים המסווגים שיתקשרו עם החברה בהתקשרות מוקדמת כאמור בסעיף זה, עשויה החברה לשלם עמלת התחייבות  . 2.6.6  לעיל). 2.5בצהריים, לחשבון המיוחד (כהגדרתו בסעיף  12:30(יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרזים) עד השעה התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות, ביום הסליקה  . 2.6.5  י הציבור לכל דבר ועיין.תשקיף זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידעל זו הקובה בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות כאמור שתוזמה לא תיחשבה כבקשות משקיעים מסווגים לעיין ) בכמות יחידות העולה 11) ו/או יחידות אגרות חוב (סדרה 10המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין יחידות אגרות חוב (סדרה  . 2.6.4  לעיל. 2.6.2העקרוות הקבועים בתקות ההצעה וכן כמפורט בסעיף קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים, והקצאת יירות הערך המוצעים למשקיעים המסווגים תעשה על פי  . 2.6.3  ) שתוקציה למשקיעים המסווגים, תוקציה בשיעור הריבית שייקבעו במכרזים.11(סדרה  אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור לעיל, תפה תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה שתפורסם בהמשך. כפוף לקבלת רם פרסומה של ההודעה המשלימה, תפה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את יירות הערך המוצעים על פי ט . 2.7.1  בורסהרישום למסחר ב .2.7  להגשת בקשות.למרווחים שיקבעו בהודעה המשלימה, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההפקה אשר תימסר לו לא יאוחר מהמועד האחרון משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להפחית את שיעור הריבית, בו קב בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל בהתאם  . 2.6.7  המסווגים.
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. אישור יםהמכרז מיסקים לאחר י) ימי ע2ר תוך שי (ערך המוצעים למסחהחברה לבורסה בבקשה לרשום בה את יירות ה קיום דרישות הרישום לפי רישום למסחר של אגרות החוב בכל אחת מהסדרות המופקות כפוף לבהתאם להחיות הבורסה,  . 2.7.2  להלן. 2.7.3הבורסה כפוף להתקיימות דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  מותה בכך ששווי החזקות  בבורסה) 11) ואגרות החוב (סדרה 10(סדרה ב על פי החיות הבורסה, רישום למסחר של אגרות החו . 2.7.3   , לרבות דרישות בדבר פיזור מזערי ושווי החזקות ציבור מימיאלי.בכל אחת מהסדרות ההחיות הבורס כן, מותה בפיזור מיליון ש״ח, ו 36-פחת מל אגרות החוב לאחר הרישום למסחר לא יהציבור בכל אחת מהסדרות המופקות ש למסחר כאמור בסעיף זה לעיל, אזי תתבטל  לא התקיימו דרישות הבורסה לרישוםבמידה שיתברר כי באיזה מהמכרזים  . 2.7.4  ״חש 200,000  35  )11-ו 10(סדרות  אגרות חוב  )11-ו 10מהסדרות (שווי החזקה מזערי למחזיק בכל אחת   )11-ו 10( מהסדרות אחת בכלמס׳ מחזיקים מזערי   סוג ייר הערך מזערי בכל סדרה כמפורט בטבלה להלן:  ירשמה למסחר בבורסה, לא ייגבו כספים מהמבקשים, הפקת אגרות החוב מהסדרה הרלווטית על פי התשקיף, הן לא ת מיליון  700-להפקת אגרות חוב בהיקף של כ ilAAA דירוג על מתן סטדרד & פורס מעלות בע״מ, הודיעה 2019 במאי 91ביום  . 2.7.5  ודיע על כך בדיווח מיידי.רה תאגרות החוב מהסדרה הרלווטית לא תוקציה למבקשים והחב להלן, ועל כן, החברה פטורה  2.10כמפורט בסעיף ) 11וסדרה  10הפקת שתי סדרות חדשות (סדרה ש"ח ערך קוב באמצעות  להימע מלעשות הסדרים שאים כתובים בתשקיף בקשר להצעת ם על תשקיף זה מתחייבים בחתימת חברה והדירקטוריםה . 2.8.1  מעשיית הסדרים הימעות .2.8   לפרק זה. כספח ג׳יות הבורסה. דירוגי אגרות החוב מצורפים דרישת ההון העצמי הקבועה בהחמ זכות לרוכשי יירות ערך על פי ציבור, ומתחייבים להימע מלהעיק פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם ב-עים עליירות ערך המוצ תשקיף זה, להודיע לרשות יירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי מתחייבים, בחתימתם על ירקטורים החברה והד . 2.8.2  התשקיף למכור את יירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף. רות החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו בקשר להצעת יי . 2.8.3  לעיל.  2.8.1הסותר את ההתחייבויות כאמור בסעיף  תשקיף זה, הפצתם ופיזורם בציבור, בקשר להצעת יירות ערך המוצעים על פי ם ביגוד לאמור בסעיף ובדיקתם ערך הסדרי תם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתםערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצ תאם להוראות החברה והדירקטורים בה לא יקבלו בקשות ליירות ערך מהפקה זו ממפיץ, שלא התחייב בכתב להוג בה . 2.8.4  לעיל. 2.8.1 גרות בשטרות אמות המסדירים את תאיהן של א פז בו אמויות בע"מ רזיקעם  2019 מאיב 27חברה התקשרה ביום ה . 2.9.1  י שטר האמותהחוב ועיקר תאי אגרות יתר .2.9  פסקה זו. מלוא הסכומים להם זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה  עד לפירעון עליה לעמוד עצמה התחייבויות בהןה על קיבל החברה . 2.9.2 ) ומצורפים כספח א׳ וספח ב׳, בהתאמה, לפרק זה.11) ואגרות החוב (סדרה 10החוב (סדרה  אגרות  של האמות ובשטר) 10(סדרה  החוב רותגא של האמות בשטר 7.1לפרטים ראה סעיף  -) 11החוב (סדרה  ואגרות) 10 המתוארות בתשקיף ו/או בהודעה ) 11-ו 10 ות(סדרת בקשר לאגרות החוב יצוין כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראו . 2.9.3 ). 11החוב (סדרה  ר ראות שטלבין הולשטר האמות ו/או בתוספת לשטר האמות,  בספחיםאו /ו לדף מעבר הרשומים בתאיםאו /והמשלימה  . כתובת ראשוי-אבטליון מיכלו/או  רזיק יוסי: איש קשר. 6389222-03פקס: ; 6393311-03. טלפון: אביב תל, 14 חרוצים ידמרחוב פז בו אמויות בע"מ,  רזיקכדלקמן: עד התשקיף, הים לחברה, כון למו מסרורות החוב כפי שפרטי האמן לאג . 2.9.4  .לא קיימת סתירה כאמור, האמות, תגברה הוראות שטר האמות. למועד תשקיף זה    ״).האמן(״ trusts@rpn.co.ilדואר אלקטרוי: 
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הכשירות של אמן לתעודות התחייבות האמן היו חברה הרשומה בישראל, העוסקת באמויות, והוא עוה על דרישות  . 2.9.5 ), המצורף בוסחו המלא 10 להלן מובאת טבלה המפרטת בראשי פרקים את התאים המהותיים של שטר אמות (סדרה  )10(סדרה  אמות שטר . 2.9.7  משפטיים הוגעים למילוי תפקידו כאמן.למיטב ידיעת החברה, על בסיס מידע שמסר לה על ידי האמן, כון למועד תשקיף זה לא מתהלים כגד האמן הליכים  . 2.9.6  ל מחזיקי אגרות החוב.להפקת אגרות החוב, וכי הוא הסכים לחתום על שטרות האמות ולפעול כאמן שהאמן הצהיר בשטרות האמות כי הוא עוה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק יירות ערך ובתקות מכוחו לשמש אמן   הקבועות בחוק יירות ערך והתקות שהותקו על פיו. לבין ההוראות המפורטות בשטר  )10אמות (סדרה בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר   לפרק זה. התיאור שלהלן איו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של שטר האמות האמור.  ספח א׳כ ; פיטורין; התפטרותהכהוה; פקיעת הכהוה;  תקופת;כיסה לתוקף של הכהוה; האמן מיוי  2  מבוא, פרשות והגדרות    1ושא  סעיף בשטר האמות  , לא קיימת סתירה כאמור.התשקיףון למועד . כהאמות, יגברו הוראות שטר האמור האמות   שכר האמן –  22ספח    רשימת שעבודים –  7.2.1ספח    כתב סודיות –  2.5.4ספח    כלליות של מחזיקי איגרות החוב אסיפות –שיה  תוספת    )10(סדרה  תעודת אגרות החוב –ראשוה  תוספת    מג״אב דיווחהסמכה ל  38  שיפוט וסמכות חל דין  37  מעים  36  כללי  35  אחרים הסכמים  34  האמן אחריות  33  החוב אגרות מחזיקישל  אסיפות  32  ערך יירות חוק תחולת  31  לאמן דיווח  30  תעודות ופיצול תעודות  29  מחזיקי אגרות החובמרשם   28  שטר האמותו החוב אגרות בתאי יםשיויאו /ויתור, פשרה ו  27  הודעות  26  לאמן שיפוי  25  האמן להעסיק שלוחים סמכות  24  האמן של מיוחדות סמכויות    23אמן שכר  22  דיווח על ידי האמן  21  כוח באי  20  התחייבויות החברה כלפי האמן  19  השקעת כספים  18  חלקיתשלום  עם בקשר ורישום לאמן חוב אגרות הצגת  17  קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת האמן  16  והפקדה אצל האמן בחברה תלויה שאיה מסיבה מתשלום הימעות, הודעה על חלוקה  15  סמכות לעכב חלוקת הכספים  14  מימוןסמכות לדרוש     13אמות על התקבולים  12  האמןתביעות והליכים בידי   11  זכות להעמדה לפירעון מיידי  10  עדיפות דרגת  9  אי הבטחת אגרות החוב  8  החברה והצהרות התחייבויות  7  ) על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור10רכישת אגרות חוב (סדרה    6  בבורסה למסחר החוב איגרות רישום  5  הסדרה רחבתוהיירות ערך וספים  הפקת  4  ותחולת שטר האמות הפקת אגרות החוב  3  וסמכויותיו האמן תפקידי
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), המצורף בוסחו המלא 11להלן מובאת טבלה המפרטת בראשי פרקים את התאים המהותיים של שטר אמות (סדרה   )11אמות (סדרה  שטר . 2.9.8 לבין ההוראות המפורטות בשטר  )11אמות (סדרה בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר    לפרק זה. התיאור שלהלן איו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של שטר האמות האמור. ספח ב׳כ , לפי שטרם פרעו )11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10במקרה של מחיקה מהמסחר ביוזמת הבורסה של אגרות החוב (סדרה   מחיקה מן המסחר ופדיון מוקדם . 2.9.9  שכר האמן –  22ספח    רשימת שעבודים –  7.2.1ספח    כתב סודיות –  2.5.4ספח    החוב איגרותכלליות של מחזיקי  אסיפות – שיה תוספת    )11(סדרה  תעודת אגרות החוב –ראשוה  תוספת    מג״אב דיווחהסמכה ל  38  שיפוט וסמכות חל דין  37  מעים  36  כללי  35  אחרים הסכמים  34  האמן אחריות  33  של מחזיקי אגרות החוב אסיפות  32  ערך יירות חוק תחולת  31  לאמן דיווח  30  תעודות ופיצול תעודות  29  מרשם מחזיקי אגרות החוב  28  שטר האמותו החוב אגרות בתאי יםויתור, פשרה ו/או שיוי  27  הודעות  26  לאמן שיפוי  25  שלוחים להעסיק האמן סמכות  24  של האמן מיוחדות סמכויות    23אמן שכר  22  דיווח על ידי האמן  21  כוח באי  20  התחייבויות החברה כלפי האמן  19  השקעת כספים  18  חלקי תשלום עםאגרות חוב לאמן ורישום בקשר  הצגת  17  קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת האמן  16  והפקדה אצל האמן בחברה תלויה שאיה מסיבה מתשלום הימעותהודעה על חלוקה,   15  סמכות לעכב חלוקת הכספים  14  מימוןסמכות לדרוש     13אמות על התקבולים  12  תביעות והליכים בידי האמן  11  זכות להעמדה לפירעון מיידי  10  עדיפות דרגת  9  אי הבטחת אגרות החוב  8  החברה והצהרות התחייבויות  7  ידי מחזיק קשור) על ידי החברה ו/או על 11רכישת אגרות חוב (סדרה    6  בבורסה למסחר החוב איגרות רישום  5  הסדרה תרחבוה וספים ערך יירות הפקת  4  ותחולת שטר האמות הפקת אגרות החוב  3  תפקידי האמן וסמכויותיולתוקף של הכהוה; תקופת הכהוה; פקיעת הכהוה; התפטרות; פיטורין; ;כיסה האמן מיוי  2  מבוא, פרשות והגדרות    1ושא  סעיף בשטר האמות  , לא קיימת סתירה כאמור.התשקיף. כון למועד האמות, יגברו הוראות שטר האמור האמות ), לפי העיין, ראו סעיף 11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10לפרטים אודות פדיון מוקדם ביוזמת החברה של אגרות החוב (סדרה    האמות מהסדרה הרלווטית.שטר ב הראשוה לתוספת 9.1לפרטים ראו סעיף  .עליהן השלכות המס הובעות מכךתאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב מהסדרה הרלווטית, אך הן תמחקה מהרישום למסחר בבורסה, ותחולה לא מחיקה מהמסחר של אגרות חוב,  בדברבהחיות הבורסה  מפי ששווי החזקות הציבור בהן פחת מסכום שיקבע העיין,   האמות מהסדרה הרלווטית.שטר ב הראשוה לתוספת 9.2
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. לפרטים וספים, )11וסדרה  10באמצעות הפקה של שתי סדרות חדשות (סדרה  ש״ח ערך קוב מיליון 700-כשל  בהיקף של להפקת אגרות חוב של החברה, ilAAA ״) על מתן דירוגמעלותהודיעה סטדרד & פורס מעלות בע״מ (״ 2019 מאיב 19 יוםב .2.10.1  דירוג אגרות החוב .2.10 או /ו זה בתשקיף החסרים הפרטים כל יושלמו במסגרתה משלימה הודעה החברה תפרסםפרסומו של תשקיף זה,  אחרל .2.11.1 משלימה הודעה .2.11 לפרק זה. 'גכספח ראו דוח הדירוג המצורף  ) 11) ואגרות החוב (סדרה 10אגרות החוב (סדרה  שלאו במחיר היחידה /ו המירביאו בשיעור הריבית /ו בכמות שיוי קביעת . 2.11.1.3  וקשרים כלשהם, ככל שקיימים עימם. מסווגים ומשקיעים מפיצים עם החברה של מוקדמת התקשרות בדבר פרטים . 2.11.1.2  .עבור כל אחת מסדרות אגרות החוב הציבור מטעם היחידות לרכישת הבקשות להגשת והתקופה המכרז מועד קביעת . 2.11.1.1  :הבאים הפרטים זה ובכלל משלימה הודעה תקות להוראות בהתאם, זה בתשקיף לעדכון היתים הפרטים יעודכו או ממחיר היחידה /ו המירביאו משיעור הריבית /ומהכמות  20%המוצעות לציבור על פי תשקיף זה, בשיעור שלא יעלה על  , בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת 2.1.2-ו 2.1.1), המצויים בסעיף 11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10של אגרות החוב (סדרה  -), לפי העיין, לא תשוה ביותר מ11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10של אגרות החוב (סדרה  במחירהיחידות המוצעות  כמות מן הכמות  50%-או הכמות של יירות הערך (של הסדרה הרלווטית) המוצעים ביותר מ היחידה מחיר או הריבית המירביוהכמויות שצויו בתשקיף זה. על אף האמור, שיוי העולה על האמור לעיל יתאפשר, ובלבד שלא ישוה אף אחד מבין שיעור ), לפי העיין, 11) ו/או אגרות החוב (סדרה 10דרה של אגרות החוב (ס היחידה ממחירמן המכפלה האמורה הגזרת  30% בכמות המוצעת (של  היחידה מחירשצויו בתשקיף, לפי העיין, ומכפלת שיעור הריבית המירבי  ומן המחירהמוצעת מן  , הכמות צויו בתשקיף.ש המחירו מן המכפלה האמורה הגזרת מן הכמות 50%-הסדרה הרלווטית) לא תשוה ביותר מ התשקיף  מכחסך ההתחייבויות המוקדמות שיתו לחברה על ידי משקיעים מסווגים בקשר עם יירות הערך המוצעים  . 2.11.1.5  .זה להשלמה תשקיף פי על המוצעים הערך יירות של למסחר לרישום הבורסה אישור קבלת . 2.11.1.4  ושיעור הריבית המירבי העדכיים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה. המחיר אליהם התחייב כל אחד מהמשקיעים המסווגים  סוההודעה המשלימה, לרבות שמותיהם וכמות יירות הערך אשר ביח ) ואגרות 10 סדרה( החוב איגרות של למסחר לרישום אישור לקבלת המשלימה ההודעה פרסום לפי לבורסה תפה החברה .2.11.2  .שתהייה וככל אם ההקצאות ואופן, המזמיים לכללאו /ו המסווגים משקיעיםשיוצעו בהקצאות וספות לפירוט כמות יירות ערך  . 2.11.1.8  .וייעודה המוצעים הערך יירות תמורת, ההפקה הוצאות לרבות, לעיל כאמור המוצעים הערך יירות בתאי מהשיוי מתחייב תיקוו אשר פרט כל . 2.11.1.7  פירוט העמלות שתשלם החברה עבור התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה. . 2.11.1.6   את אמת המידה לפיה תבוצע הקצאה כאמור., תפרסם החברה מסווגים משקיעיםל כאמור; ככל שתבוצע הקצאה וספת אשר פורסם ״) התיקון״: להלן( 2005-), התשס״ה147התקבל בכסת החוק לתיקון פקודת מס הכסה (מס׳  2005ביולי  25ביום  . 2.12.1.1  כללי .2.12.1  ואין באות במקום ייעוץ מקצועי, בהתאם לתוים המיוחדים לכל משקיע.בדבר מיסוי יירות הערך אין מתיימרות להוות פרשות מוסמכת של הוראות החוק הזכרות בתשקיף, הכלולות בתשקיף זה מקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב. ההוראות כ  מיסוי אגרות החוב  .2.12  .זה מתשקיף פרד בלתי לחלק המשלימה ההודעה תהפוך פרסומה עם. זה תשקיף פורסם שבהם ובמקומות באופן ותופץ המג״א באמצעות ערך יירות לרשות תוגש המשלימה ההודעה .2.11.3  ).11החוב (סדרה  ). התיקון שיה באופן יכר את הוראות פקודת מס הכסה 2006ביואר  1(וכס לתוקף ביום  2005באוגוסט  10ברשומות ביום  ״), הוגעת למיסוי יירות ערך הסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום תשקיף הפקודה״: להלן( 1961-[וסח חדש], התשכ״א
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״). בהתאם לחוק לשיוי טל המס הועלו החוק לשיוי טל המס״: להלן( 2012ביואר  1וכס לתוקף מיום  2011בדצמבר  6סם ברשומות ביום אשר פור 2011-התקבל בכסת החוק לשיוי טל המס (תיקוי חקיקה), התשע״ב 2011בדצמבר  5ביום  . 2.12.1.2  קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס בתיקון.ות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. בוסף, במועד פרסום תשקיף מדף זה לא מדף זה, טרם התפרסמו כל התק או  30%-ל 25%-מ 5, ולבעל מיות מהותי25%-ל 20%-שיעורי המס על הכסות בידי יחידים בגין רווחי הון, דיבידד וריבית מ התקבל בכסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב  2016בדצמבר  22ם לשיעור המס השולי. ביו במסגרתו הוחלט להוריד את שיעור  2016בדצמבר  29ופורסם ברשומות ביום  2016-), התשע״ז2018-ו 2017לשות התקציב  ואילך. כמו כן  2017החל משת  47%של  לשיעור 2016בשת המס  48%לפקודה משיעור של  121המס ליחידים הקבוע בסעיף  ש״ח (אשר יתואמו מידי שה למדד) לשת  640,000על הכסה חייבת של יחיד העולה על  3%קבע כי יוטל מס יסף בשיעור של  יוטל על הכסתו החייבת של  2018. מס היסף לשת 2016בשת "ח ש 810,720על הכסה של  2%ואילך חלף שיעור של  2017 מיליון ש״ח והמכירה איה פטורה ממס לפי כל דין),  4זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלול רק אם שווי מכירתה עולה על ש"ח. הכסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכסות לרבות הכסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת  641,880עולה על יחיד ה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח  47ום איפלציוי כהגדרתו בסעיף לפקודה וסכ 88למעט סכום איפלציוי כהגדרתו בסעיף  ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של -ריאלי ממכירת יירות ערך עללפקודה, רווח הון  91בהתאם לסעיף   רווח הון ממכירת יירות ערך מוצעים .2.12.2   ואילך. 2018בשת  23%-ו 2017בשת  24%לשיעור של  2016בשת  25%. כמו כן, קבע כי שיעור מס החברות ירד משיעור של 1963-תשכ״גהורכישה),  ), ויראו את רווח ההון כשלב 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ( 121היחיד בהתאם לסעיף  , המחזיקקרי, שהיו בעל מיות מהותי ידי יחיד  הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת יירות ערך על , אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור כאמור למכירה שקדמו החודשים 12-ב כלשהו במועד או הערך יירות מכירת במועד, בחברה השליטה מאמצעי באחד לפחות) 10%( אחוזים בעשרה אחר עם יחד או לבדו, בעקיפין או במישרין ) 9א(א)(101), עד קביעת הוראות ותאים ליכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 30%במס בשיעור של שלושים אחוזים (כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל יירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת יירות הערך  כמו  ).30%שלושים אחוזים (שלא יעלה על  , או 15%יחויב בשיעור מס שלא יעלה על  6ה צמודה למדד,על אף האמור לעיל, רווח הון, בידי יחיד במכירת אגרת חוב, שאי . 2.12.2.1  .לפקודה 121) לפקודה, שאז יחול שיעור מס שולי כקבוע בסעיף 1(2הכסה מ״עסק״, בהתאם להוראות סעיף א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכסה בידיו ממכירת יירות הערך היא בגדר 101-ו/או לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד,  איה מהווה בידו הכסה מ״עסק״ או ״משלח יד״, אלא אם כן קבע מפורשות אחרת.ערך כאמור. על הכסותיה של קרן אמות חייבת ממכירת יירות ערך יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה ) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת יירות 2(9ופים הפטורים ממס לפי סעיף קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וג . 2.12.2.3  ואילך). 2018משת המס  23%חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס החברות ( . 2.12.2.2  לעיין בעל מיות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח ריאלי. 20%על  או יותר מההכסות או מהרווחים של החברה תושבת  25%-תושבי ישראל הם בעלי השליטה בה, או ההים, או הזכאים ל) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, אם 2(ב97ל ובהתאם לתאים ולמגבלות של סעיף הקבע שלו בישראככלל, תושב חוץ (יחיד וחברה) פטור ממס על רווחי הון במכירת יירות ערך הסחרים בבורסה, אם רווח ההון איו במפעל  . 2.12.2.4  ).47%ואילך שיעור המס המירבי היו  2018לפקודה (בשת המס  121תחויב ההכסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  ) במועד הפדיון וצר הפסד 2) רווח ההון במכירת אגרת החוב איו פטור ממס; (1בתוספת דמי היכיון, אם התקיימו כל אלה: (, בפדיון של אגרת חוב הסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי יכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה 2002-שס׳׳גהתבהתאם לתקות מס הכסה (חישוב רווח הון במכירת ייר ערך הסחר בבורסה, מלווה מדיה או יחידה בקרן אמות),  . 2.12.2.5  המיסים.אמת המס (אם קיימת) בין ישראל למדית התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות פטור כאמור איו חל, ככלל, יכול שיחולו הוראות א לפקודה. במקרה ש68החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף  לפחות באחד או יותר מסוג  10%-לפקודה), ב 88יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מוח זה בסעיף    5                                                       החודשים שקדמו  12-כירת ייר הערך או במועד כלשהו בלפקודה) בחברה, במועד מ 88כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מוח זה בסעיף    לפקודה. 91כהגדרת המוח בסעיף    6  ״).בעל מיות מהותילמכירה כאמור (להלן: ״
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תמורה, לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים, בהתאם לתקות מס הכסה (יכוי מ . 2.12.2.6  ) לפקודה.4(2ההון. דמי היכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא ייחשבו כהכסה לפי סעיף די מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ) הפדיון איו בידי בעל שליטה או בי3(-הון; ו ) 25%מוח זה בתקות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת יירות הערך, יכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (״) חייב (כהגדרת תקות היכוי מתמורה(להלן: ״ 2002-מתשלום או מרווח הון במכירת ייר ערך או בעסקה עתידית), התשס״ג מרווח ההון, הכל כאשר המוכר היו יחיד, ובשיעור מס  15%צמוד למדד בשיעור של  מרווח ההון הריאלי ובייר ערך שאיו כה מס במקור לקופות גמל, קרות כן, לא יו מופחת) מיכוי מס במקור לקיזוז הפסדים שרשאי המכה במקור לבצע. כמוואילך) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו חבר בי אדם וכפוף לאישורי פטור (או שיעור  2018משת המס  23%חברות ( וההוראות מכוחו  (ד) לפקודה91אם במועד המכירה לא וכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף  . 2.12.2.8  ידי תאגיד בקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תאים מסוימים. לא יוכה מס במקור על .   2.12.2.7אמות וגופים וספים הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין. מה המורה על שיעור אחר של ) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השו30%המחיקה) יכול להגיע לשלושים אחוזים (פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור היכוי במקור שיוכה בעת מכירתן (לאחר  ככל שאגרות החוב המוצעות על . 2.12.2.9  ידי המוכר בגין מכירה כאמור. בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ) לפקודה או דמי יכיון) 6(ה3יחיד יהא חייב במס על הכסתו מריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף  . 2.12.3.1  שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב .  2.12.3יכוי מס במקור (לרבות פטור מיכוי מס במקור). ויראו את הכסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו  25%יעלה על  המשולמת על אגרות חוב צמודות מדד בשיעור שלא ) הריבית היא הכסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ 1שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתאים הבאים: ( . 2.12.3.2  החייבת.  ) היחיד תבע ביכוי הוצאות 2ר; () לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבוותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמו1(2לפי סעיף  (ח) לפקודה לגבי ריבית שצברה, היו שיעור 3) לפקודה חלות בקביעת הכסתו, למעט לעיין סעיף 2(9אדם שהוראות סעיף שיעור המס החל על הכסות הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או דמי היכיון של חבר בי אדם תושב ישראל שאיו חבר בי  . 2.12.3.3  ).47%עור המס המירבי היו ואילך שי 2018לפקודה (בשת  121מס שולי בהתאם להוראות סעיף ) מתקיים תאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכסת. במקרים אלו יחול 5(-היחיד לבין חבר בי האדם; וכח להחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית קבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין אלא אם כן הובחבר בי אדם ששילם את הריבית, או שהוא ותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו, ) היחיד עובד 4) היחיד הוא בעל מיות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; (3ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ( ) לפקודה, פטורים ממס בגין הכסת ריבית או דמי 2(9קרן אמות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  . 2.12.3.4  ואילך). 2018לשת  23%ור של מס החברות (בשיע (ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי יכיון שצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכסותיה 3יכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף  ) להגדרת קרוב 3תושב החוץ היו בעל מיות מהותי בחבר בי האדם המפיק; או (ב) תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה (הריבית דמי היכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העיין למעט אחד מאלה: (א)  תושב חוץ היו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלתבישראל שהפיק חבר בי אדם תושבי ישראל, פטורים ממס ובלבד שההכסה איה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. ד) לפקודה, ריבית דמי יכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ, על אגרת חוב הסחרת בבורסה 15(9בהתאם לסעיף  . 2.12.3.5  ).47%יו ואילך שיעור המס המירבי ה 2018לפקודה (בשת  121בסעיף מ״עסק״ או מ״משלח יד״, אלא אם קבע אחרת. לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד, תחוייב ההכסה בשיעור המירבי הקבוע ות חייבת מריבית או דמי יכיון יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה של קרן אמ א לפקודה. 68האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בי אדם תושב חוץ, אם הוא מוחזק בידי תושבי ישראל בהתאם לקבוע בסעיף  . 2.12.3.6  מיוחדים).המפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית קבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מוכר מוצרים לחבר בי האדם  לפקודה, של חבר בי האדם המפיק; או (ג) תושב החוץ היו עובד, ותן שירותים או 88בסעיף    למדית מושבו של תושב החוץ.ערך יחוייב בהתאם להוראות הפקודה כמפורט לעיל או בהתאם להוראות האמות למיעת כפל מס שחתמו בין מדית ישראל א חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד או חברה), שמקורן ביירות במקרה של
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. שיעור המס שיש 15%ואילו על אגרות חוב שאין צמודות למדד היו  25%המשולמת על אגרות חוב צמודות מדד היו  7ה״ל)שיעור המס שיש לכות במקור ליחיד שאיו בעל מיות מהותי בחברה המשלמת את הריבית על ריבית (כהגדרתה בתקות ״), תקות היכוי מריבית״: להלן( 2005-מס הכסה (יכוי מריבית, מדיבידד ומרווחים מסוימים), התשס״ו בהתאם לתקות . 2.12.3.8  בין מדית ישראל לבין מדית מושבו של תושב החוץ אם וככל שקיימות.ביירות ערך יחוייב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל או בהתאם להוראותיהן של אמות למיעת כפל מס שכרתו לעיל, שיעור המס שיחול על הכסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד וחבר בי אדם) שמקורן במקרה שלא חל הפטור כאמור  . 2.12.3.7 לגבי יחיד שהיו בעל מיות מהותי בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי  לכות במקור ואילך), באותה שת מס. קיזוז  2018ליחיד בשת המס  25%ואילך או  2018לשת  23%מס החברות לחברה בשיעור של ות ערך אחרים (בתאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידד מייר ערך לא עלה על שיעור בגין אותו ייר ערך או בגין יירכגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת ייר ערך, סחר או שאיו סחר, ישראלי או זר, וכן, כגד ריבית ששולמה הפסדים בשת המס, שמקורם במכירת אגרות החוב בשת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו  . 2.12.4.1  פסדיםקיזוז ה .2.12.4  ואילך). פקיד השומה רשאי להקטין את שיעור יכוי המס בהתאם להוראות תקות היכוי מריבית. 2018משת המס  23%(א) לפקודה ( 126חל עליו הפטור האמור לעיל) יוכה מס במקור בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף בי אדם (תושב ישראל ותושב חוץ ככל שלא ). לגבי חבר 47%י היו ואילך שיעור המס המירב 2018לפקודה (בשת  121סעיף  ) או 3.5-ל 1יוי חייב אשר יקוזז ביחס של ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כגד רווחי הון (למעט רווח הון איפלצ רים הפסד ההון שהתהווה בשת המס ממכירת יירות ערך לא יהיה בר קיזוז כגד הכסות דיבידד או ריבית מיירות ערך אח. על כן, 30%הכסות מריבית או מדיבידד כאמור. יש לציין כי המס אשר חל על דיבידד ליחיד שהוא בעל מיות מהותי היו  (בדרך של הרחבת סדרה) ביכיון, תפה החברה, לפי הרחבת הסדרה, לרשות  11ו/או סדרה  10אגרות חוב וספות של סדרה וב המוצעות לציבור על פי תשקיף זה מוצעות בערכן הקוב ואין מופקות ביכיון. במקרה בו תפיק החברה בעתיד אגרות הח . 2.12.5.3  שייוחס לאגרות החוב ככל שזה יהיה חיובי.מס במקור במועד הפדיון. ככלל, שיעור היכיון יקבע כהפרש שבין הערך הקוב של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההפקה ג לפקודה רואים בדמי יכיון כריבית החייבת במס ולגביה יחולו כללי יכוי 125) וסעיף 4(2בהתאם לסעיף  -יון חישוב יכ אופן . 2.12.5.2  הדין באופן המשפיע על ההוראות שתוארו לעיל.כמתואר לעיל, וזאת, בין היתר, ככל שלא יאושר בעת ההרחבה העתידית לסדרת אגרות החוב הסדר אחר, או ישוו הוראות הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, צפויות לחול הוראות הסדר המס והוראות הדין  לעיין . 2.12.5.1  קת אגרות חוב וספות בעתידהפ .2.12.5  הבאות, בזו אחר זו, לאחר השה בה וצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשת המס בה היה ההפסד.(ב) לפקודה בשות המס 92שלא יתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף  הפסד . 2.12.4.3  צר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.שבה והחייב ביכוי במקור את הפסד ההון שוצר ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה שת מס לתקות היכוי מתמורה, במסגרת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור ממכירת יירות ערך סחרים יקזז  בהתאם . 2.12.4.2  בידי יחיד המוגדר כבעל מיות מהותי.  ) לפקודה ודמי יכיון.13(9פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף -ריבית, הפרשי הצמדה שאים פטורים על - ריבית   7                                                        על פי דין.החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שוכה מדמי היכיון, ככל שהיו זכאי להחזר כאמור לפי הגדלת הסדרה ועד לפירעון אגרות מהסדרה הרלבטית טרם הגדלת הסדרה. במקרה זה, ישום שהחזיק את אגרות החוב לפיכך, ייתכו מקרים בהם יוכה מס במקור בגין דמי יכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק אגרות חוב יכיון. חברי הבורסה יכו מס במקור בעת פדיון הסדרה, בהתאם לשיעור שידווח כאמור. הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור היכיון האחיד יהיה שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין הסדרה ויחולו כל יתר אי להוראות הדין. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה דיווח מיידי לפי הרחבת הסדרה בו תודיע על ר ובהתאם לכל הסדרה ויוכה מס במועדי הפדיון של איגרות החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור היכיון המשוקלל כאמוכל איגרות החוב בהתאם לאותו אישור ולפי הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור היכיון המשוקלל חברה תחשב לפי הרחבת הסדרה את שיעור היכיון המשוקלל בגין היכיון המשוקלל"). במקרה של קבלת אישור כאמור, הלאגרות החוב שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה, ככל שיהיו (להלן: "שיעור מת לקבל את אישורה כי לעיין יכוי המס במקור על דמי היכיון בגין איגרות החוב מהסדרה הרלבטית, ייקבע  המסים על
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לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים ביירות הערך המוצעים היו כללי בלבד ואיו מהווה תחליף לייעוץ  התיאור ידי מומחים, בשים לב לסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות  יבידואלי עלאיד מת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לסיבותיו  פי דוח הצעת מדף זה, לפות לייעוץ מקצועי על על ״). בוסף, תוכל החברה להציע יירות ערך על פי תשקיף מדףהיתים למימוש לאגרות חוב ויירות ערך מסחריים (להלן: ״תשקיף זה תוכל החברה להפיק סוג יירות ערך שוים, בהתאם להוראות הדין, ובכלל כך אגרות חוב, כתבי אופציה  כוחמ  הצעת יירות ערך לציבור על פי תשקיף מדףפרטי  .2.13  הייחודיות של המשקיע ושל יירות הערך המוצעים. -מבה וצורה), התשכ״ח -קיף בהם יושלמו כל הפרטים הדרשים לפי פרק ג׳ לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשא(ו) לחוק יירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף 23הצעת יירות ערך על פי תשקיף מדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף   ).ATMבור את יירות הערך על פי תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה (מגון לצי   בהתאם לתקון והחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות יירות ערך כפי שיהיו באותה עת., ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין, ובכלל כך 1968
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  )10(סדרה  אמות שטר
    2019 מאיב 27 מיום שתאריכו

  :ן י ב
  52-001086-9ח.פ.   מקורות חברת מים בע"מ

  , תל אביב9רחוב ליקולן מ
  03-6230555': טל' מס
  )"המפיקאו " "החברה(להלן: "  03-6230833': פקס' מס

  ;אחד מצד
  :ן י ב ל

  51-368347-4ח.פ.   רזיק פז בו אמויות בע"מ
  6770007אביב , תל 14יד חרוצים  מרחוב

  03-6389200': טל' מס
  ")האמן: "להלן(  03-6389200' פקס': מס

    ;שי מצד
 בשטר כמפורט הים תאיהן אשר), להלן(כהגדרתן  החוב אגרות של הפקה לבצע ההחברה החליטו  הואיל

  );להלן(כהגדרתו  התשקיף באמצעות לציבור תוצעה ואשר זה אמות
 היה העיקרית מטרתה אשר כדין בישראל שהתאגדה במיות מוגבלת חברה ויה מצהיר כי והאמן  והואיל

  ;באמויות עיסוק
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 עם להתקשרותו, הסכם או אחר דין כל או) להלן כהגדרתו( החוק פי על מיעה אין כי מצהיר והאמן  והואיל
המועים התקשרותו עם החברה יגודי עייים העדר ביחס ל לרבות ,זה אמות שטר פי על החברה
ובחוק  ערך (כהגדרתו להלן) יירותוכי הוא עוה על הדרישות ותאי הכשירות הקבועים בחוק  ,כאמור

  ;זה אמות שטר פי על כאמן לשמש, 1979-האמות, התשל"ט
  ;באמן עיין כל אין ולחברה ,בחברה עיין כל לו איןמצהיר כי  אמןהו  והואיל
ה קפע הצבל החברה של ההתאגדות מסמכיאו  הסכםאו  דין כל פי על מיעה אין כי מצהירה והחברה  והואיל

והחברה קיבלה את כל האישורים  זה אמות שטר פי על האמן עם להתקשרות או החוב אגרות לש
  ;החוב הדרשים לפי כל דין לביצוע הפקה של אגרות

) "מעלות(" סטדרד & פורס מעלות בע"מ על ידידורגו אגרות החוב שתפיק החברה  2019במאי  19ביום ו  והואיל
   ;ilAAA בדירוג

 האמות תאי פי על, החוב אגרות מחזיקי של כאמן ולפעול זה אמות שטר על לחתום הסכים והאמן  והואיל
  ;להלן זה בשטר המפורטים

  ;הסדרה הרחבת של במקרה גם )10(סדרה  החוב אגרות מחזיקי של כאמןהסכים לפעול  והאמן  והואיל
או וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין קבה במשמע  .1.3  ואין להשתמש בהם לשם פרשות.וכן מתן כותרות לסעיפים, עשו מטעמי וחות וכמראי מקום בלבד,  ,חלוקת שטר אמות זה לסעיפים .1.2 הספחים לו מהווים חלק בלתי פרד הימו.כן התוספות והמבוא לשטר אמות זה ו .1.1  מבוא, פרשות והגדרות .1  :כדלקמן הצדדים בין והותה הוצהר, הוסכם לפיכך  ףלתוק יכסו זה אמות שטר תאי לפי האמן ותפקידי) 10(סדרה  החוב אגרות למחזיקי האמות .1.4 משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת.

מוסכם כי במקרה של ביטול הפקת איגרות  .החברה ידי על) 10 רה(סד החוב אגרות הקצאת במועד שיתן להתות עליהן (דיספוזיטיביות) לבין  הישראלי דיןהבכל מקום בו חלה סתירה בין הוראות  .void(. 1.5( שהיא, יהיה שטר אמות זה בטל מעיקרו מכל סיבה )10סדרה (החוב 
פעלו הצדדים בהתאם י ,הוראות שטר זה, יגברו הוראות שטר זה. בכל עיין שלא זכר בשטר זה הישראלי שלא יתן להתות  הדין הוראות בין סתירה של מקרה בכל וכן זה בשטר זכר שלא עיין בכל .1.6 זה לבין ההוראות המפורטות בשטר זה, יגברו הוראות שטר זה. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר להוראות הדין הישראלי.   .הישראלי הדין להוראות בהתאם הצדדים יפעלו, זה שטר לבין עליהן (קוגטיות)
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 שטר פי על כלשהי פעולה על יחולו או ותחל וההחיות מכוחו הבורסה הוראות תקון בו מקום בכל .1.7
 בהתאם ייקבעו כאמור הפעולה ומועדי, זה אמות בשטר האמור על עדיפות ןלה תהא, זה אמות

 אסיפת" או" אסיפה"   בשטר אמות זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם: .1.8 .וההחיות מכוחו הבורסה הוראות תקוןל
 התחייבות את המבטיחות אחרת התחייבות או ערבות, כסים על שעבוד כל  -" בטוחות"  "מ;בע אביב בתל ערך ליירות הבורסה  -"בורסה"   ;החוב אגרות מחזיקי של אסיפה   -" מחזיקים

 החברה של הערך יירות שכל ובלבדתתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת עמה  בק הפועליםהחברה לרישומים של  -"החברה לרישומים"   בע"מ; מקורות חברת מים  - או "המפיק" "החברה"  ;והתקות על פיו(כהגדרתו להלן) החברה לפרסם בהתאם לחוק יירות ערך דוחות כספיים מאוחדים שתיים או רבעויים, מבוקרים או סקורים שעל    -"דוחות כספיים"   ; המחזיקיםאו /ו האמן כלפי החברה
 יירות"חוק  או"החוק"  ;לרישומים החברה אותה שם על רשומים יהיו

 מעת שיהיו כפי מכוחו שהותקו והתקות 1968-"חהתשכיירות ערך,  חוק  -" ערך
), בה 10החלטה שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה   -" מיוחדת"החלטה   ;לעת לפחות  )50%חמישים אחוזים (בכוחם, מחזיקים -באיידי -על או בעצמםכחו, 
במועד הקובע  סדרה מאותה שבמחזורהערך הקוב של אגרות החוב  יתרתמ

-באיידי -על או בעצמםאסיפה זו שכחו בה,  של, או באסיפה דחית לאסיפה  תמיתרת הערך הקוב של אגרו לפחות )20%עשרים אחוזים (בכוחם, מחזיקים 
ואשר תקבלה (בין  ,במועד הקובע לאסיפה שבמחזור מאותה סדרה החוב  )66.66%( שליש שי לפחות שלבאסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) ברוב 

ללא קולות  ,) המיוצג בהצבעה10סדרה רות החוב (הערך הקוב של אג מיתרת
 בה, )10שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה  החלטה   -"החלטה רגילה"    ;המעים

בעשרים  המחזיקיםמחזיקים  שי לפחותכוחם, -ידי באי-כחו, בעצמם או על
שבמחזור,  החוב) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות 25%אחוזים ( וחמישה

בכל מספר משתתפים  או באסיפה דחית שכחו בה מחזיקים באגרות החוב
ואשר תקבלה (בין באסיפה המקורית  כוחם,-ידי באי -שהוא, בעצמם או על  הקולות ) מכל50%של לפחות חמישים אחוזים (ברוב  ובין באסיפה הדחית)
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 את בחשבון להביא מבלי, גד או בעד המצביעיםהמשתתפים בהצבעה  של
 כאמן בפעם פעם מדי או יכהו שיכהן מי כלאו /ו זה שטר בראש הזכר האמן   -"האמן"   ;המעים קולות

 2.4.2בע"מ אשר יכהן כאמן עד למועד הקבוע בסעיף  רזיק פז בו אמויות  "ראשון"אמן   ;זה אמות שטר לפי החוב אגרות מחזיקי של או כאמים
, לרבות הודעה משלימה 2019במאי  28מיום  החברה ותשקיף המדף של תשקיף  -"התשקיף"    ;להלן

ת ערך (הודעה משלימה וטיוטת שתפרסם החברה בהתאם לתקות יירו
 החברות"חוק   ;לעת מעת שיהיו כפי, מכוחו שהותקו והתקות 1999-"טתש, החברות חוק   -" החברות"חוק   ;ודוחות הצעת מדף 2007-תשקיף), תשס"ז

שיהיו ובוסחם כפי  ; ותקותיו כפי1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  -" הממשלתיות
"יום  או" עסקים"יום   ;בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום כל  -"יום מסחר"   ;שיהיה מעת לעת " החוב אגרות"מחזיקי   ;ערך יירות רשות של אלקטרוית אות גילוי מערכת   -"א" מג"  הבקים בישראל לביצוע עסקאות; מרבית פתוחים בו יום כל   -עסקים בקאי"  " החוב אגרותאו "בעלי  לשטר  28כאמור בסעיף ו לחוק 2ח35 בסעיף כקבועמחזיקי אגרות החוב  מרשם  -" מרשם"  "מ;בעאביב -בתל ערך ליירות הבורסה מסלקת  -" הבורסה"מסלקת    " בחוק יירות ערך;התחייבות בתעודות מחזיק"מחזיק" " המוחים כהגדרת  -"המחזיקים" או  החוב (סדרה  אגרות" או" החוב אגרות"סדרת   ;החברות בחוק כהגדרתו   -" משרה ושא"  זה; על פי התשקיף ואשר  שתופקה), רשומות על שם, 10חוב (סדרה האגרות   -)" 10

ידי החברה -תרשמה למסחר בבורסה, לרבות אגרות חוב אשר תופקה על המצרפי (לפי העיין) בדוחות הכספיים האחרוים שפרסמה החברה (סולו) כס או צירוף של מספר כסים, שבבעלות החברה, אשר ערכו ו/או ערכם   -" החברה כסי רוב" );10(סדרה  החוב אגרות של הקוב הערך סך -"קרן"   );10הבלעדי, שתאי כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרות החוב (סדרה לעת, לפי שיקול דעתה  מעת), 10מכוח הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 
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מאזן בהתאם למהיקף כסיה  50%טרם קרות האירוע הרלווטי, עולה על 
"שטר  או"שטר זה"   רה.ברמת הסולו המבוקר או הסקור האחרון שחתם על ידי החב

הספחים ו התוספותלו, ככל שיהיו, לרבות  והתיקויםשטר אמות זה   -" האמות  תפקידי; פיטורין; התפטרות; הכהוה פקיעת; הכהוה תקופת; הכהוה של לתוקף כיסה; האמן מיוי .2  .זה אמות לשטר מצורף וסחה אשר החוב איגרת תעודת   -" החוב אגרת תעודת"  ;בחוק המוח כהגדרת  -" שליטה"  המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי פרד הימו;
 פרק הוראות מכח) 10(סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור ראשון כאמן האמן את בזאת ממה החברה .2.1   :וסמכויותיו האמן

 שולמו לא אשר) 10(סדרה  החוב אגרות מכח לתשלומים זכאים עבור לרבות ערך יירות לחוק 1'ה
 הוראות מכוח החוב אגרות מחזיקי עבור אמן האחר האמן יהיה, אחר באמן יוחלף והאמן היה .2.2 .תשלומם מועד שהגיע לאחר
 לאחר שולמו לא אשר החוב אגרות מכוח לתשלומים זכאים עבור לרבות ערך יירות לחוק 1'ה פרק

 הכהוה של לתוקף כיסה .2.3 . תשלומם מועד שהגיע
 במועד לתוקפם יכסו זה אמות שטר תאי לפי האמן ותפקידי החוב אגרות למחזיקי האמות
הוראות חוק  על כהות האמן ופקיעתה ועל מיוי אמן חדש יחולו הוראות כל דין לרבות .2.4.1 פיטורין; התפטרות; כהוה פקיעת; הכהוה תקופת .2.4 . החברה ידי על זה שטר מכוח חוב אגרות הקצאת

להוראות סעיף  תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם .2.4.2 . והוראות שטר אמות זה 1979-, התשל"טיירות ערך, הוראות חוק האמות ערך לפיהן  ה' לחוק יירות35תקיימה באמן אחת הסיבות המויות בסעיף  .2.4.3.2 ;לעסוק באמות העיקריתחדל האמן להיות חברה רשומה בישראל שמטרתה  .2.4.3.1 :כהותו של האמן תפקע באחת מאלה .2.4.3 . לחוק יירות ערך )1א(ב35
חוב, לרבות לפי  על פי הוראת כל דין בקשר עם פקיעת כהותו של אמן לאגרות .2.4.3.3 ;האמן איו כשיר להיות אמן

 .כפי שיתוקן מעת לעת ,חוק יירות ערך
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מתפקידיהם  יהיו רשאים להתפטר )ככל שיהיו(יו בכפוף להוראות הדין, האמן וחליפ .2.4.4 חודשים מראש אשר בה יפרטו  3כאמים בכל עת שירצו, לאחר מתן הודעה בכתב של לפחות 
רק לאחר שייתן לה אישור בית המשפט ומן  את סיבת ההתפטרות. ההתפטרות תכס לתוקף החברה וכפי שיאושר ולאחר שמוה אמן אחר בהסכמת  היום שקבע על כך באישור כאמור, ולהסרת ספק, לא יראו החלפת אמן כאמור כתיקון או כשיוי של (להלן  2.4.6כאמור בסעיף 

אמן  . בכל מקרה, אמן שכהותו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למיוי)אמות זה שטר
תפקידו כראוי  מקומו, אם לא מילאבית המשפט רשאי לפטר את האמן וכל אמן שיבוא ב .2.4.5 .אחר

מיתרת  50%באסיפה אשר כחו בה מחזיקים אשר להם החלטה על החלפת אמן, תתקבל  .2.4.6 .או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו
), או אסיפה דחית אשר כחו בה מחזיקים אשר להם 10(סדרה של אגרות החוב  הערך הקוב ) מכל הקולות 75%עה של שבעים וחמישה אחוזים (לפחות מהיתרה כאמור, וברוב בהצב 10%

שייראו לו.  פקעה כהותו של אמן, רשאי בית המשפט למות אמן אחר לתקופה ובתאים .2.4.7 .של המשתתפים בהצבעה המצביעים בעד או גד, מבלי להביא בחשבון את קולות המעים
עד למיוי אמן אחר.  בכפוף להוראות כל דין, האמן שכהותו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו

כספי האמות ואת כל המסמכים  עם סיום האמות, האמן יעביר לידי האמן החדש את כל
שטר האמות ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם  שהצטברו אצלו בקשר עם האמות שוא

עד  2.4.3 החברה והאמן יגישו לרשות יירות ערך דו"ח מיידי, על אירוע כאמור בסעיפים .2.4.8 .כך כל החובות  וההרשאות האחרות, ויחולו עליולכל אמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות  .2.4.9 .לעיל 2.4.6
שכר הטרחה הקבוע  וההתחייבויות שטל על עצמו האמן לפי שטר אמות זה וכן הסדר

שיהיו לחברה  מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות .2.4.10 .מלכתחילה בשטר אמות זה כך שיוכל לפעול כאילו תמה כאמן קודמת למועד סיום כהותו  או למחזיקי אגרות החוב כלפי האמן, ככל ויהיו, שעילתןו/
כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום  כאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את האמן מחבות

מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לאמן כלפי החברה ו/או  כהותו של האמן כדי לגרוע
 ו/או הובעות מתביעה שעילתה קודמת ככל שיהיו, שעילתן קודמת החוב, מחזיקי אגרות

לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב  למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך כדי
באגרות האמן ייצג את המחזיקים  האמן יהיו על פי כל דין ושטר זה. וסמכויותתפקידי  .2.5.1 וסמכויותיו האמן תפקידי .2.5 .מחבות כלשהי על פי כל דין

או לפי שטר /ו דין כל פי ועלערך  יירותלמימוש הזכויות התוות למחזיקים לפי חוק ן הובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול יהחוב בכל עי  האמות.
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 הערך יירות של טיבם בדבר מצדו הדע הבעת זה אמות שטר על האמן בחתימת אין .2.5.2
, זה שטר על בחתימתו, מתחייב האמןלהוראות כל דין ולאמור בשטר אמות זה,  כפוף .2.5.4 . זה שטר חתימת על שהוא כל לצד להודיע חייב יהיה לא האמן, דין כל להוראות בכפוף .2.5.3 .בהם ההשקעה כדאיות או המוצעים
מהחברה ו/או חברה קשורה לחברה ו/או ממי מטעמן  לו שיתן מידע כל בסודיות לשמור ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי, על מת  האמן יתאם עם החברה מראש, ככל שיתןשובלבד בו דרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק יירות ערך, לפי שטר האמות, או לפי צו של בית משפט, "), לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש המידע(להלן: "
ישמור את המידע בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה הוא שומר מידע סודי האמן  .בידי החברה שהות סבירה לפות לערכאות ולמוע את העברת המידע כאמור להותיר

 ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. שלו, ויקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירה
") תיעשה בכפוף היועצים: "ביחד(להלן  האמן של המקצועיים ליועציו כאמור מידע העברת (בכפוף  לשטר זה  2.5.4ספחשבלחתימתם של היועצים על כתב סודיות והיעדר יגוד עייים 
, באופן אשר לא יסתור הוראות כל בתיאום עם האמן וסחו את לעדכן החברה דעת לשיקול

. ליועצים המידע העברת בטרם לחברה ומסירתו) דין ו/או יפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב
 פרסום באמצעות לרבות) 10(סדרה  החוב אגרות למחזיקי המידע העברת כי, בזאת מובהר
 דיווח מתן לצורך או האמות שטר פי על לזכויותיהם הוגעת החלטה קבלת לצורך פומבי

בקשה, הסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  ורשאי להסתמך במסגרת אמות האמן .2.5.5  .כאמור לסודיות ההתחייבות של הפרה מהווה איה, החברה מצב על
 שתית ריבית ושאותשם, -על רשומות ש"ח ערך קוב, 1בות  ),10(סדרה  חוב אגרות תפיק החברה .3.1 חוב ותחולת שטר האמות אגרותהפקת  .3  .זה לשטר 24 בסעיף כמפורט שלוחים למות רשאי האמן .2.5.7  .להלן 11 בסעיף כמפורט המחזיקים זכויות על הגה לשם הליך בכל לקוט רשאי האמן .2.5.6 בתום לב כי חתם או הוצא על ידו. ןמאמי האמן

) והריבית בגיה תהייה 10"). קרן אגרות החוב (סדרה הריבית(להלן: " במכרז תיקבע אשר קבועה
 31ביום  כדלקמן:שתיים שווים  תשלומיםחמישה לפירעון ב תעמוד) 10אגרות החוב (סדרה  קרן .3.2 . (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) המחירים לצרכן למדד צמודות
מקרן  %20(כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה  2027עד  2023של כל אחת מהשים  בדצמבר

במכרז , בכפוף  ותישאה ריבית שתית בשיעור קבוע שייקבע ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב  הראשוה לתוספת 4.4) כמפורט בסעיף 10להתאמות במקרה של שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה 
 31-ו ביוי 30 בימיםולאחר מכן  2019 דצמברב 31ביום  -) תפרע ב10בגין אגרות החוב (סדרה  הריבית .3.3 . זה שטר אמותב

חודשים שסתיימה ביום  6(כולל), בעד התקופה של  2027עד  2020של כל אחת מהשים  בדצמבר
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עבור התקופה  2019 דצמברב 31הקודם למועד התשלום. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  ) ותסתיים ביום האחרון 10המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב (סדרה  יום בשה, לפי מספר הימים  365שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס 
החוב תירשמה למסחר בבורסה. אם לאחר מועד הפקתן לראשוה של אגרות החוב (סדרה  אגרות .3.6  .לדף מעבר הרשומיםתאים ה ראו) 10וספים בדבר תאי אגרות החוב (סדרה  לפרטים .3.5 . לדף מעבר הרשומים לתאים 9 סעיף) ראו 10(סדרה  החוב אגרות של מוקדם לפדיון החברה לזכות .3.4 .בתקופה זו ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב אשר יופקו במסגרת הרחבת -חוב עלה), תורחב סדרת אגרות 10

), שהמועד 10סדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה
ובכפוף לאישורים הדרשים לפי כל  הדין להוראות בכפוף ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק .4.1 הסדרה  הרחבתיירות ערך וספים ו הפקת .4 תשלומים אלו יחול קודם למועד הפקתן כאמור.הקובע ל

, ומבלי הבלעדי דעתה שיקול פי על), לציבור בהצעה ובין פרטית בהצעה(בין שיידרשו, בכל עת  ככל, דין סדרות  אואגרות חוב מסוג שוה ), 10החוב (סדרה להידרש להסכמת האמן ו/או מחזיקי אגרות  , פדיון, ריבית בתאי, אחרים ערך יירות") או הסדרות הוספותוספות של אגרות חוב (להלן: "
עדיפים  רעון במקרה של פירוק ותאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לכון, ובין שהםי, דרגת פהצמדה רעון המוטלת יאו חותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפ )10סדרה על פי תאי אגרות החוב (
), לציבור בהצעה ובין פרטית בהצעה בין( עת בכלהפיק ל הזכות את לעצמה שומרתכן, החברה  כמו .4.2  . להלן 9לאמור בסעיף  ובכפוף, עליה
, ככל ובכפוף לאישורים הדרשים לפי כל דין , בכפוף להוראות הדיןהבלעדי דעתה שיקול פי על

, אגרות חוב וספות מסדרת החוב אגרות מחזיקי או/ו האמן להסכמת הידרשל ומבלי, שיידרשו בכל מחיר ובכל אופן ), 10), שתאיהן יהיו זהים לתאי אגרות החוב (סדרה 10אגרות החוב (סדרה 
, הכל לחברה לרבות שיעור יכיון או פרמיה שוים מהפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה ושירא  . האמן יכהן כאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גםלהלן 0בכפוף לסעיף 

תיעשה במסגרת שטר האמות  10 מסדרהיובהר, כי הפקת אגרות חוב וספות למען הסר ספק   סדרה והסכמת האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. רחבתבמקרה של ה חוב הוספות הואגרות  10יחולו עליהן, וכי אגרות החוב הקיימות מסדרה  זהוהוראות שטר אמות 
ין. החברה תפה לבורסה בבקשה לרשום יתן) יהוו סדרה אחת לכל דבר וע(ממועד הוצא כאמור סדרה  הרחבתבדרך של  10החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב וספות מסדרה   למסחר את אגרות החוב הוספות כאמור, לכשיוצעו.

 יבשיעורה משיעור הה במחזור באותו מועד. היה 10כיון של אגרות החוב (סדרה יכיון שושתהיי ( הסדרה יהיה שוה משיעור היכיון של אגרות  הרחבתחוב בשל הושיעור היכיון אשר ייקבע לאגרות  הסדרה, לרשות המסים על  הרחבת) הקיימות במחזור באותה עת, תפה החברה, לפי 10החוב (סדרה 
יין יכוי המס במקור מדמי היכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות מת לקבל את אישורה כי לע ) שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים בסדרה, ככל 10החוב (סדרה 
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הסדרה את שיעור היכיון  הרחבתשיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפי מועד 
את  ,הסדרה כאמור הרחבתלפי  ,החוב מהסדרה, ותפרסם בדיווח מיידי המשוקלל בגין כל אגרות היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור  ויוכהשיעור היכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה 
במקור בעת  הכוי המסששיעור היכיון האחיד יהא שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין הסדרה. הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך  רחבתת אגרות חוב כתוצאה מהבדיווח מיידי, לפי הפק

מס  יוכהרעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור היכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכו מקרים בהם יפ
יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שוכה מדמי היכיון, ככל שהיו זכאי רעון אגרות החוב, יהסדרה ועד לפ הרחבתהסדרה. במקרה זה, ישום שהחזיק את אגרות החוב לפי  הרחבתכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק אגרות חוב טרם במקור בגין דמי י
תהיה רשאית  כי )10 סדרה( החוב אגרות מחזיקי כלפי מתחייבת החברה, זה 4 בסעיף האמור אף על .4.3  פי דין.  להחזר כאמור על החוב  אגרות להעמדת עילה מתקיימת לאוזאת בתאי כי ) 10להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה 

אישור  ההרחבה ביצועטרם החברה תעביר לאמן  .מיידי (לרבות כתוצאה מההרחבה כאמור) רעוןילפ
 אגרות את למסחר לרשום בבקשה לבורסה תפה החברה, לעיל כמפורט סדרה הרחבת של במקרה .4.4  זה. החברה בתאי תחתום בדבר עמיד

  בבורסה למסחר החוב אגרות רישום .5  . הוספות )10(סדרה  חובה
 ,(בין בבורסה ובין מחוצה לה) , בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכושהלעצמ תשומר החברה .6.1 קשור מחזיק ידי עלאו /ו החברה ידי על חוב אגרות רכישת .6  אביב בע"מ.-למסחר בבורסה ליירות ערך בתל) שתופקה תירשמה 10החוב (סדרה  אגרות

שייבחרו  וממוכרים( ), שיהיו במחזור מעת לעת10, אגרות חוב (סדרה הבכל מחיר שיראה ל ,בכל עת
. הרעון המוטלת עליי, מבלי לפגוע בחובת הפ)לפי שיקול דעתה וללא חובת פייה לכלל המחזיקים

על  תירכשהש חוב אגרות. חברהכאמור על ידי ה רכישהודיע בדוח מיידי על כל מקרה של ת חברהה , תתבטלה ותמחקה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהא אוטומטי באופן תפקעהידי החברה  במסגרת המסחר בבורסה, על ידי החברה אגרות החוב תירכשה שרשאית להפיקן מחדש. במקרה 
שרכשו תעודות הבבקשה למשיכת  , באמצעות החברה לרישומים,החברה תפה למסלקת הבורסה

) 10פדיון מוקדם את אגרות החוב (סדרה לפדות ב חברה. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות הכאמור בעלי השליטה בחברה ו/או תאגיד בשליטת בשליטתה ו/או  אחר תאגידאו /וחברה בת של החברה  .6.2  ).לדף מעבר הרשומים לתאים 9(כאמור בסעיף  ו/או  רכוש") יהיו רשאים לקשור מחזיקלהלן: " כולם(בעלי השליטה בחברה במישרין ו/או בעקיפין  אגרות החוב.  מסדרתבדרך של הפקה על ידי החברה, אגרות חוב  לרבותמעת לעת, ו עת בכללמכור 
הקשור, הן לא  התאגידיחשבה ככס של קשור ת מחזיקאשר תוחזקה כאמור על ידי  החוב אגרות תהייה יתות להעברה כיתר אגרות החוב של בכפוף לכל דין, הן  וכן, בורסהבתמחקה מהמסחר  ), ובלבד שאגרות החוב כאמור לא תקיה זכות החוב ואיגרתהחברה (בכפוף להוראות שטר האמות 
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ביעת קיומו של מין חוקי כל עוד הן הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב ולא תיחשבה לצורך ק  על החלות) ערך יירות רשות החיות זאת(ובכלל  דין כל מהוראות לגרוע לעיל זה בסעיף באמור אין .6.3 מוחזקות בידי מחזיק קשור כאמור.
 אגרות לרכוש החוב אגרות מחזיקי את או החברה את לחייב כדי, כשלעצמו, זה בסעיף באמור אין .6.4 .בציבור והפצתם החברה של בת לחברה ערך יירות מכירת עם בקשר לרבות, החברה

המשתלמים על פי תאי אגרות החוב, ולמלא אחר כל יתר התאים וההתחייבויות המוטלות עליה על (ובכלל זה ריבית הפיגורים (ככל שתהיה)) הריבית והחברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן  .7.1  החברהוהצהרות התחייבויות  .7 . שבידיהם החוב אגרות את למכור או) 10(סדרה  חוב
קרן ו/או ריבית  סכוםת החוב ועל פי שטר זה. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון ופי תאי אגר

 כל ללאיום העסקים הראשון הבא אחריו, יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ל
פרעו במלואן, ) לא 10להלן, החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב (סדרה  8אף האמור בסעיף על    שעבודים ליצור שלא התחייבות .7.2 .ריביתאו  תשלום תוספת כס מכסי אספקת  על כלשהו שעבודהחברה לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו 

מחזיקי אגרות ת ללא קבלת הסכמ ,התחייבות כלשהי , להבטחת כל חוב אוהמים הקבועים של החברה    1., למעט השעבודים המותרים), בהחלטה רגילה מראש10החוב (סדרה 
השעבודים השעבודים המפורטים כדלקמן (" יצירת שעבודים לא תחול על-כי ההתחייבות לאי יצוין

, יותר או אחדכאמור,  ששעבוד ובלבד, להלן 7.2.5שאיו לפי סעיף  מממן פיסי לטובת שעבוד .7.2.3   ).ממשלתיות ורשויות ממשלה (משרדי ישראל מדית לטובת שיעשה שעבוד .7.2.1.  7.2.2ספח שעבודים קיימים של החברה, כמפורט ב .7.2.1  : ")המותרים (בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה  המצטבר ששוויםכסים  עליוכל להיעשות רק  , פיסיים (ביטוח)": גוף מוסדי, כהגדרת מוח זה בחוק הפיקוח על שירותים מממן פיסי"  לעיין ס"'ק זה: ).300,000,000"ח (ש מיליוי מאות שלושלא יעלה על  שפורסמו טרם השעבוד)
   ., רשאית רשות המים לקבוע מגבלות בוגע לשעבודים או עיקולים1959-על פי חוק המים, תשי"ט, כי החברה מציית 1                                                          .1981-, או תאגיד בקאי, כהגדרת מוח זה בחוק הבקאות (רישוי), תשמ"א1981-תשמ"א
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 כס רכישת למימון לחברה תןישי ספציפי אשראי להבטחת ווצרויי אשר שעבודים .7.2.5  .2רגולטוריות דרישות פי- על או הדין מכוח ייווצר אשר שעבוד .7.2.4
, (שסל"ן) החברה ידי-על שיבוצע מסוים פרויקטו/או ייזום  למימון או מסוימת חברה/מסוים  סכום את ורק אך יבטיח שהשעבוד ובלבדלרבות מימון הדרש לחידוש הכס ושיפורו, 
 או/ו הכס אותו לרכישת השלישי הצד שהעמיד) ב"וכיו הצמדה ,ריבית בצירוף( המימון
החברה מסרה הודעה לאמן ) 1( :ש, ובלבד כסי החברהאו חלק מ כללשעבודים צפים על  .7.2.8  קדוות, מזומים, שווי מזומים.ישעבוד פ .  7.2.7כסים שרכשו על ידי החברה כשרובץ עליהם שעבוד קיים. .7.2.6  .הפרויקט למימון

עם יצירת שעבוד ) בד בבד 2(-בכתב קודם ליצירת שעבוד צף כאמור לטובת צד שלישי, ו מחזיקי אגרות האמן עבור כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת  ), פארי פאסו על פי יחס החובות, אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב 10החוב (סדרה 
כי למועד חתימת שטר זה לא יצרה החברה  הירהצמ) לא פרעו במלואן. החברה 10ה (סדר "), והצדדים לא יהיו מחוייבים במתן הודעה מראש ליתר הצדדיםזה: " 7.2.8טעון את הסכמת האמן או של מי מהמחזיקים באגרות החוב (להלן ביחד בסעיף את הסכמת הצד השלישי ומימוש השעבודים הצפים על ידי הצד השלישי לא יהא טעון לא יהא ו/או מחזיקי אגרות החוב מימוש השעבודים הצפים על ידי האמן  .7.2.8.1  ככל שתיצור החברה שעבוד צף על כלל כסיה לטובת האמן, תחולה ההוראות שלהלן:  .צף על כלל כסיהשעבוד ולא התחייבה ליצור 

על ידי האמן וכן כי לא דרשת הסכמת הצד השלישי ו/או מי מטעמו לשם מימוש בהסכם ההלוואה ו/או הסכם השעבוד מול הצד השלישי האמור למימוש השעבוד הוא אכן פארי פסו בהתאם ליחס החובות כאמור וכי אין כל מגבלה או תאי צר לטובת הצד השלישי החברה תמציא לאמן אישור עורך דין כי השעבוד אשר ו .7.2.8.2 לבדו בכל ההליכים הדרשים לצורך מימוש הכס המשועבד.לשטר האמות או הוראות הסכם ההלוואה או הסכם השעבוד הרלווטי) ולקוט לפעול באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם ד מהצדדים, יהא רשאי הצדדים בדבר הכווה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אח
כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד כאמור בסעיף זה לעיל,  .7.2.8.3 מהצדדים ו/או על הודעה של מי מהם בדבר כוותו לקוט בהליכים כאמור.מיד ובכתב לכשייוודע לה על הליכים שקטו לצורך מימוש השעבוד על ידי מי רות החוב. החברה מתחייבת להודיע לאמן השעבוד על ידי האמן ו/או מחזיקי אג

השעבוד, ורישום ל המסמכים הדרשים לצורך יצירת תמציא החברה לאמן את כ   החברה, אין דרישה כאמור מכוח דין או מדרישות רגולטוריות אחרות., כי כון למועד זה, ולמיטב ידיעת החברה מציית 2                                                        
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(ג) שהשעבוד אשר -); ווהצמדהשהועמדה (כולל ריביות, עמלות, הוצאות  החדשהההלוואה ההלוואה שפרעה במועד טילת ההלוואה; (ב) שהשעבוד על הכס יבטיח אך ורק את מובטחת בשעבוד קיים, ובלבד: (א) שגובה ההלוואה החדשה איו עולה על גובה יתרת תה שעבודים שוצרו לצורך טילת הלוואה חדשה, המחליפה (ממחזרת) הלוואה פרעת שהיי .7.2.9 ומימוש בישראל וכי יש לו את אותה דרגת השייה הקבועה במסמכי השעבוד.לרבות אישור עורך דין לפיו השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב תקף ובר אכיפה 
, מהיקף 50%לעיל, לא עלה על שיעור של  7.2.5לרכישת כס חדש (שסל"ן) כאמור בסעיף סך ההלוואות המובטחות בשעבודים, למעט שעבודים ספציפיים  ליצור שעבודים כאמור,שעבודים שוצרו לצורך טילת הלוואות המובטחות בשעבודים, ובלבד שבשעת ההתחייבות  .7.2.11  . ו/או שוטפים על מלאיה ועל כל זכויות המגיעות לחברה מחייביםשעבודים קבועים  .7.2.10 ההלוואה אשר מוחזרה באמצעות ההלוואה החדשה. ק על כל או חלק מאותם הכסים אשר הבטיחו את ירשם בגין ההלוואה החדשה יחול ר

פי שמופיע בדוחותיה הכספיים למועד טילת אותן הכסים המוחשיים טו של החברה, כ -בכסים פיסיים, תשס"ו הסכמיםלבצע העברות לתיחום חשיפה, המוסדרות במסגרת חוק  .7.2.12 הכספיים האחרוים שפורסמו, ביכוי התחייבויות שוטפות וביכוי כסים בלתי מוחשיים. " יוגדרו כסך המאזן של החברה על פי הדוחות כסים מוחשיים טולמטרת סעיף זה " הלוואות.  ערך שיועברו,  למען הסר ספק יובהר כי מגבלות השעבוד השלילי לא יחולו על יירות .2006 זה אשר יכלול  7.2החברה תמסור לאמן אישור חתום בדבר עמידת החברה בהתחייבות שבסעיף    .)ריפו(בתמורה, בעסקאות מכר חוזר 
ן למועד האישור והחריג הרלווטי להם (מבין החריגים פירוט בדבר השעבודים הקיימים כו על פי הוראות הסעיף הרלווטי, או אישור כי ממועד האישור הקודם לא וצרו שעבודים חדשים על לעיל, יצורף תחשיב  7.2.11ו/או  7.2.3לעיל) וככל שמדובר בחריגים שבסעיפים  7.2המפורטים בסעיף 

ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים  30אמן אחת לרבעון בתוך ידי החברה. אישור כאמור יימסר ל למגבלות  כפופה היהעל ידי החברה  של מיות החברה דיבידד ו/או רכישה עצמית חלוקת .7.3.1   עצמית רכישהאו /ו דיבידד חלוקת .7.3  , על כסיהן.קבועים או שוטפיםחברות בות וחברות קשורות) מליצור שעבודים כלשהם, מובהר, למען הסר ספק, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את החברות המוחזקות על ידי החברה (כולל   של החברה.
 הממשלתיות החברות רשות ומדייות הממשלתיות החברות לחוק) ג(33 סעיףהקבועות ב

למגבלות מכוחו של תקון החברה (כמפורט ו כפי שתהיה מעת לעת ,רווחים יעוד הליך לגבי
ו/או  ימי עסקים עובר למועד חלוקת דיבידד 3החברה תמסור לאמן,  .)לתשקיף 4.5 בסעיף

  פירוט של המגבלות כפי שתהייה אותה עת., אישור בדבר עמידת החברה במגבלות האמורות אשר יכלול רכישה עצמית של מיות החברה
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לא חלה על החברה  ,כון למועד החתימה על שטר זהלמעט כמפורט לעיל, , כי החברה מבהירה .7.3.2
 הצורך את, ולא יבחן בחן לא האמן ובפועל, לבחון חובה חלה לא האמן על כי, מובהר ספק הסר למען .8.2 . בבטוחותמובטחות  תהייה לא) 10החוב (סדרה  אגרות .8.1 אי הבטחת אגרות החוב .8  .כל מגבלה שהיא ביחס לחלוקת דיבידד או רכישה עצמית של מיותיה

 והאמן, לערוך תבקש לא האמןאגרות החוב.  למחזיקי התשלומים להבטחת בטחוות בהעמדת
 עסקי למצב באשר משפטית או חשבואית, כלכלית)  )Due Diligenceאותות בדיקת ערך לא בפועל
 הועמדו אשר הביטחוות של הכלכלי לערכם באשר וכן החוב אגרותבהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב, האמן איו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד  למחזיקי כאמן לשמש האמן ובהסכמת, זה אמות בשטר בהתקשרותו. שלה הבת חברות או החברה

 בין כלל איו והדבר זה אמות שטר פי על החברה התחייבויות להבטחת) שיועמדו ככל( יועמדו או/ו
 של מחובתו לרבות האמות. אין באמור כדי לגרוע מחובות האמן על פי כל דין ו/או שטר תפקידיו
 מתאריך בחברה שיויים של השפעתם לבחון) דין כלעל פי  האמן על חלה כזו שחובה ככל( האמן

 בהתחייבויותיה לעמוד החברה של יכולתה על לרעה להשפיע כדי בהם שיש ככל ואילך ההפקה
, , להחכיר, להמחותלשעבדלמכור,  לעת מעת, רשאית תהא החברה, לעיל 7.2לאמור בסעיף  בכפוף .8.3 .החוב אגרות למחזיקי האמן או  אישור בקבלת, ללא צורך ממו חלק כל, או רכושהלמסור או להעביר בכל דרך אחרת, את   דרגת עדיפות  .. 9כסיה על מותר שיעבוד כל יצירת על לאמן להודיע מחויבת איה והחברה החוב אגרותממחזיקי 

 עצמן לבין בין, פסו פרי, ןבגי המגיעים לסכומים ביחס שווה בדרגה תעמודהאשר תוצעה,  החוב אגרות כל
החברה תמסור לאמן  בבטוחה כלשהי, הרי שסדרה זו בפירוק לא תהא במעמד עדיף לזה של אגרות החוב.יובהר, כי ככל שתופק סדרה וספת אשר איה מגובה  .האחרת פי על האחת של עדיפות או בכורה זכות ובלי
 אגרות על עדיפות אין, אישור לפיו אגרות החוב שתופקה של סדרה וספת כאמור למועד ההפקה עובר
החוב רשאים  באגרות מחזיקיםהאמן וכן  יהיוהמפורטות להלן,  מהעילותבקרות אחת או יותר  .10.1 זכות להעמדה לפירעון מיידי .10    .החברה בפירוק) 10סדרה ( החוב

 החברה התחייבויות להבטחתפי אגרות החוב -להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על
או ריבית המגיע למחזיקי איגרות החוב  , הצמדהשל קרןאם החברה לא תפרע סכום כלשהו  .10.1.1 :עייןה לפי 10.4 סעיףויחולו הוראות  החוב אגרות פי-על המחזיקים כלפי

 ייתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט או אם מוה מפרק קבוע אם .10.1.2  .התשלום מועדמ ימים) 45( ארבעים וחמישהתוך  על פי שטר אמות זה
(למעט פירוק למטרות מיזוג עם  או אם החברה תקבל החלטה כדין על פירוק החברה לחברה  . חברה אחרת או שיוי במבה החברה)
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 צוו(והכל למעט, במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שיוי במבה החברה)  החברה לפירוק תוקף בת החלטה תתקבל או המשפט בית ידי על זמי פירוק צו ייתןאם  .10.1.3
 .העיין לפי, קבלת ההחלטה או הצו מתן ממועד ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור החלטה או
 או שהוגשו צווים או לבקשות ביחס כלשהי ריפוי תקופת למפיק תיתן לא, האמור אף על

כלל או רוב אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או למיוי כוס כסים (זמי או קבוע) לחברה על  .10.1.4  .בהסכמתו או המפיק ידי על, העיין לפי, יתו
ימים  60אשר לא דחו או בוטלו בתוך  -, או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמי כסי החברה אם יתן צו למיוי כוס כסים קבוע לחברה על  -ממועד הגשתם או תיתם, לפי העיין; או 

 תגיש החברה אם אואם ייתן צו כאמור  אוצו הקפאת הליכים ל בקשה תגיש החברה אם(א)   .10.1.5  או יתו, לפי העיין, על ידי החברה או בהסכמתה.או צווים שהוגשו החברה. על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות  כלל או רוב כסי
(למעט למטרת מיזוג עם  החברות לחוק 350 סעיף לפי ושיה עם הסדר או לפשרה בקשה

שאים  ו/או שיוי מבי במשק המים (לרבות פיצול) חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה  להשפיע כדי בהם שאיןמיותיה  בעלי לבין החברה בין הסדרים ולמעטאסורים לפי שטר זה, 
ולמעט בקשה של החברה לעשות הסדר עם  אגרות החוב את לפרוע החברה של יכולתה על או ארגון מחדש של כל התחייבויות החברה אשר אין בו כדי להשפיע על זכויות מחזיקי אגרות סגרת הליכי חדלות פירעון לחוק החברות שלא במ 350ושיה או בעל מיות בחברה לפי סעיף 

 רקע על, כאמור הסדר או פשרה אחרת בדרך לושיה תציע החברה אם או), )10 החוב (סדרה
ימים  45 לחוק החברות כגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או בוטלה בתוך 350 ף(ב) אם תוגש בקשה לפי סעי -; או במועדן בהתחייבויותיה לעמוד החברה של יכולתה העדר או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל גד רוב כסי החברה  ,החברה כסי רוב על אם יוטל עיקול .10.1.6 ממועד הגשתה.  , והעיקול לא יוסר או יותרמכלל כסי החברה  10%-ל שווההחוב בסכום מצטבר  בגין כאמור,

 לחדול כוותה על שתודיע או תחדלאם החברה את תשלומיה, או  האם החברה הפסיק .10.1.7  .או ביצועה, לפי העיין ימים מיום הטלתו 45תוך הפעולה לא תבוטל  או
וכל זאת לתקופה של למעלה מששה ; לעת מעת יהיו שאלו כפי עסקיהיהול כל ב מלהמשיך (ב) ביצוע שיוי מבי במשק  פוליטי;-מפעולה מלחמתית או משיוי במצב הגיאוובע: (א)  ולמעט במקרה בו השיוי המהותי לרעה תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדןשהחברה לא  לכך חשש ממשי קייםו, ההפקה במועד מצבה לעומת החברה בעסקי מהותית הרעה חלה אם .10.1.8 לעיל. 10.1.1באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהעילה שבסעיף אין  .) חודשים6(

אחרת של ממשלת  ההמים על פי הוראות הדין, כפי שאלה תהייה מעת לעת ו/או על פי החלט
, ובלבד שהחברה תעביר לאמן הישראל או רשות מרשויותיה ו/או ביצוע שיוי מבי בחבר

הותי לרעה כאמור, חל עקב שיוי מבי במשק המים ו/או אישור בכתב המאשר כי השיוי המ
 .בבורסה מהמסחר מחקו החוב אגרות אם .10.1.9 .הבחבר
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) ימים רצופים, עקב סיבות ו/או סיבות 90( תשעיםלתקופה העולה על ), 10החוב (סדרה  אגרותתפסקה להיות מדורגות על ידי חברת הדירוג המדרגת את ) 10אגרות החוב (סדרה  אם .10.1.11 . , כמשמעות מוח זה בחוק יירות ערךמדווח תאגיד מלהיות חדלה החברה אם .10.1.10
אחרת מדרגת , למעט כתוצאה מהחלפת חברת הדירוג בחברה שהין בשליטת החברה בלבד

) ימים 90ת החוב בתוך תשעים ((ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכי לאגרו אי בהירות,  היווצרות של בעילה השעיה למעט, החוב באגרות המסחר את תשעה הבורסהאם  .10.1.12 לפירעון מיידי.ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה מובהר כי ככל שאגרות החוב תהייה מדורגות בו זמית על . ממועד החלפת חברת הדירוג) ) 90( תשעיםכמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך   לשטר 7.2, כמפורט בסעיף שעבודים יצירת איל התחייבותה את הפרה שהחברה במידה .10.1.13 ימים.
 זו הפרה תיקה לא החברהוביחס לכס שחלה לגביו ההתחייבות לשעבוד שלילי  ,האמות

קבלת אישור  ללאוזאת קולטת השתוצאתו היא שהחברה היא איה החברה בוצע מיזוג  אם .10.1.14 . ההפרה ממועד ימים) 45( ארבעים וחמישה בתוך
החברה או אלא אם כן הצהירה , בהחלטה רגילה) 10(סדרה  מוקדם של מחזיקי אגרות החוב

לרבות באמצעות האמן, ), 10כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה  , לפי העיין,החברה הקולטת  ביוזמתפדיון מוקדם  למעט( החברה של אחרתאגרות חוב  סדרתמיידי  לפירעון ההועמד אם .10.1.16 . זה אמות לשטר בהתאם שלא) 10חוב (סדרה האיגרת  דרתבוצעה הרחבת סאם  .10.1.15 ).10ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה  ימי עסקים לפי מועד המיזוג, 10לפחות 
 אגרות סדרות כל של הערך הקובמ 5% מעל היה פיה על ההתחייבות יתרת אשר, )החברה
 לא של הסדרה שהועמדה לפירעון ההתחייבות שיתרת ובתאי, מועד לאותו החברה של החוב
על פי השער הידוע במועד  השווה לכך בש"ח ארה"ב או סכום דולר מיליון 100-מ תפחת

 וזאת"), האחרת הסדרה(להלן: " ההעמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות החוב האמורה
 בסדרה ההפרה את תיקה לא החברה) 1: (הבאים המצטברים התאים להתקיימות בכפוף

 פרעה לא החברה) 2; (האחרת בסדרה ההפרה לתיקון שיתה הריפוי תקופת בתוך האחרת
 הסדרה של ידיי) ההעמדה לפירעון מ3( ;האחרת בסדרה מיידי לפירעון שהועמד החוב את

 לאמן תעביר שהחברה ובלבד, חברההאחרת לא ובעת משיוי מבי במשק המים ו/או ב
 המים במשק מבי שיוי עקב חלה כאמור מיידי לפירעון ההעמדה כי המאשר בכתב אישור

 הוראות לפי או דין כל לפי בפרסומם חייבת שהיא כספיים דוחות תפרסם לא החברה אם .10.1.18 .בחברה השליטה בעלת להיות חדלה המדיה אם .10.1.17  .הבחבראו /ו
ימים מתום  30או בתוך  בפרסומם חייבת היא שבו האחרון מהמועד ימים 30 בתוך, הזה שטר
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רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי  מועד הארכה שיתן לחברה על ידי ומחזיקי אגרות שטר האמות בהפרה יסודית, או /ואת תאי אגרות החוב  פרת החברה אם .10.1.19 המאוחר. וההפרה לא תוקה  הודעה לחברה לתקן את ההפרה תו רגילההחוב, לאחר קבלת החלטה   האמןתן  אם אלא, מיידי לפירעון החוב אגרות את האמן יעמיד לא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .10.2 . כאמור המחזיקים החלטתלחברה בדבר  ההודעה מתןממועד  ימים 30בתוך 
 ימים 45 תוך בהתראה קה את ההפרהית לא והחברה, לפעול כוותו על לחברה ובכתב מראש התראה
 מקרה אותו של להפסקתו או/ו לביטולו לגרום החברה תידרש האמורה בהתראה. קבלתה מיום
    .ל"ה ההתראה יתה בגיו אשר לעיל זה בסעיף המויים קריםממה

   לחברה.שיש בהודעה לחברה לפגוע פגיעה מהותית בזכויות המחזיקים, הרי שאין צורך במתן הודעה מראש כי הודעת האמן על זימון אסיפה מהווה עמידה בהודעה מראש לחברה. ככל שהאמן סבור , יובהר
 הודעה תקופת מכל לא תגרע לעיל זה 10.2 התקופה המפורטת בסעיף כי, ספק הסר כן יובהר, למען

יירות ערך ומסמכות האמן ומחזיקי אגרות החוב להעמדה לפירעון מיידי בגין עילות הפירעון המיידי לחוק  1ט35כדי לגרוע מהוראות סעיף אמור בסעיף זה אין ביובהר כי מים ארצית וכספק שירות חיוי. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור לעיל, תעשה באופן שלא יפגע בפעולתה של החברה כרשות  .10.3 .עליהן רק תתווסף אלא, 10.1 סעיף לפי מהאמן שתידרש
בהתאם  מיידי לפירעון, לרבות הסמכות להעמדה החוק פי על לאמן המוקות מהסמכויות לגרוע מבלי .10.4  לחוק יירות ערך. 1ט35פי סעיף ל אמן יהיה חייב לזמן אסיפת הלחוק יירות ערך,  1ט35בכפוף לסמכות האמן לפי סעיף  .10.4.1 בו על סעיפי המשה שבו: הכלולות להוראות ובהתאם לעיל 10.1 בסעיףטים איזה מהאירועים המפור בקרותלהוראות החוק, 

מיידי של כל  מחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון , יהיה מועד לעיל 10.4.1 בסעיף לאמור בהתאם, החוב אגרות מחזיקי אסיפת שתזומן במקרה .10.4.2  .תוך יידוע החברה בדבר כיוס האסיפה )10אגרות החוב (סדרה היתרה הבלתי מסולקת של  רשאי להקדים את כיוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר ימים ממועד זימוה (ואולם האמן  21כיוסה לא מוקדם משבעה ימים ולא יאוחר מחלוף 
 תתקבל, לעיל כאמור מיידי לפירעון) 10(סדרה  החוב אגרות את להעמיד מחזיקים החלטת .10.4.3 לעיל.  10.1 בסעיףהמפורטים  איזה מהאירועים, בשל קרות שייתוככל ), 10החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה תהיה האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכיוס), ועל סדר יומה ; עשה כן, ימק לחוק(א) 24יב35ות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף דרוש לשם הגה על זכוי

 ביתרת המחזיקים של ברוב), 10(סדרה  החוב אגרות של הקוב הערך מיתרת לפחות )50%( אחוזים בחמישים מחזיקים בה וכחו לעיל 10.4.2 בסעיף כאמור שזומה מחזיקים באסיפת
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 דחית מחזיקים באסיפת כאמור ברוב או בהצבעה המיוצג החוב אגרות של הקוב הערך
יהיו לא ) 10זה לעיל, האמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה  10.4 בסעיף האמור כל אף על .10.4.4 .כאמור מהיתרה לפחות )20%( אחוזים בעשרים מחזיקים בה שכחו לפירעון מיידי, אלא לאחר שחלפה התקופה ) 10החוב (סדרה  אגרותרשאים להעמיד את 

 והעילה"), הריפוי תקופתשכתוצאה ממה שמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי (להלן: "אשר במהלכה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה  לעיל 10.1 סעיףשקבעה ב
אם סבר  לעיל 10.1 בסעיף שקבעה הריפוי תקופת את לקצר רשאי האמן ואולם; שמטה לא ימים מראש,  )7( לפירעון מיידי, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב, שבעה) 10(סדרה  החוב אגרותזה לעיל, האמן או המחזיקים לא יעמידו את  10.4 בסעיף האמור כל אף על .10.4.5 שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

, אם קיים חשש סביר, כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות לעיל 10.2או הודעה כאמור בסעיף  ברה הודעה כאמורת כן; ואולם אמן או מחזיקים אים חייבים למסור לחעל כוותם לעשו יראו את זימון האסיפה אשר על סדר  לפירעון מיידי. )10החוב (סדרה  אגרותלהעמיד את 
"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו המגאו פרסום זימון האסיפה במערכת ה כאמור שישלח על ידי האמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה מהודעת זימון האסיפ העתק .10.4.6  .יומה העמדה לפירעון מיידי כהודעה שמסרה לחברה על פי סעיף זה

 לפרוע) 1: (החברה מתחייבת, לעיל 10.2 סעיף הוראות פי על מיידי לפירעון החלטה תתקבל בו במקרה .10.5  האמן לפעול כאמור. של
 שטר מכח להם שיגיעו או/ו להם המגיעים הסכומים כל את לאמן ולשלם החוב אגרות למחזיקי
 ממועד ימים 7 תוך וזאת'), Acceleration' 'האצה(' לא או חל בגין החיוב מועד אם בין, האמות
 הצהרות או תצהיר כל, לבקשתו, לאמן למסור) 2( -ו; בכתב האמן של הראשוה דרישתו מסירת

 הדרושות או/ו החוצות הסבירות הפעולות כל לביצוע לגרום או/ו לבצע או/ו מסמך כל על לחתום או/ו
 או/ו האמן של וההרשאות והכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם לדין ובהתאם סביר באופן
 מחזיקי או/ו האמן יהיו, לעיל 10.4 סעיף הוראות פי על מיידי לפירעון החלטה תתקבל בו במקרה .10.6  .כאמור התחייבותה את החברה על לאכוף כדי הדרושים כוחו באי

 תשלומם את לדרוש זכאים, המחזיקים או האמן של הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם, החוב אגרות
למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון  .10.7 .לעיל) 1( 10.5 בסעיף כאמור מואץ באופן לשלם החברה התחייבה אותם הסכומים כל של המיידי
כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או וסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לאמן על פי תאי  ,מיידי

קרות איזה מהמקרים אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי ב לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של  10.1המפורטים בסעיף  ללא מתן הודעה  קוטיהיה רשאי לכזכות וסמכות עצמאית, האמן ו בשטר זהעל כל הוראה  בוסף .11.1  תביעות והליכים בידי האמן .11  האמן כאמור.
, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לחברה וספת
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, לשם הגה על זכויות האמות ושטר) 10(סדרה  החוב אגרות תאי, דין כל להוראות בכפוףלכון,  ) 10אגרות החוב (סדרה והכל להגת מחזיקי  מיידילפירעון לא הועמדו ) 10סדרה אם אגרות החוב (אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של האמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם   ). 10אגרות החוב (סדרה מחזיקי 
) 10(סדרה  החוב אגרות תאייי האמות ובכפוף להוראות כל דין, ו/או לצורך מתן כל צו באשר לעי

זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם  11 סעיף. על אף האמור בהאמות ושטר שתקבלה  רגילהלעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה  11.1חייב לעשות כאמור בסעיף  יהיההאמן  .11.2  זה.  11 סעיף מכחלעיל ולא  10 סעיףלהוראות   סביר או/ו צודק הדבר אין העיין בסיבות כי ראה כן אם אלאבאסיפה של מחזיקי אגרות החוב, 
 להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעטלעיל,  11 סעיףפי על ) 10החוב (סדרה אגרות ספק יובהר, כי האמן איו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי עליו החליטה אסיפת מחזיקי כאמור. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר. למען הסר ות בכל הוגע ליהול ההליכים חוב לצורך קבלת הוראהרשאי לשוב ולכס אסיפות מחזיקי אגרות אילו הליכים לקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כן יהיה האמן  רגילהידי המחזיקים בהחלטה האמן רשאי בטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל, לכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בכדי שיוחלט על  .11.3 .הראשון הסביר במועד בדון הוראות לקבלת בבקשה המתאים המשפט לבית ופה כן לעשות
בכפוף להוראות שטר אמות זה, רשאי האמן אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי  .11.4 החברה רק לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי אגרות החוב.לעיל, האמן יגיש בקשה לפירוק  11.1 בסעיף האמור אף על כי, מובהר. הוסר או בוטל מיידי לפירעון

, יובהר ספק הסר למעןגרות החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה. א
 עלמחזיקי אגרות החוב  אסיפת החליטה עליו מיידי לפירעון העמדה ביצוע לעכב רשאי איוהאמן  כי
, הוסר או בוטל מיידי לפירעון להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעט, לעיל 10 סעיף פי

 מחזיקי זכויות על הגה לשם ודחוף מיידי באופן לביצוע הדרשת פעולה של ביצוע לעכב רשאי ואיו
תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה, יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי תאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או הגשת  .11.5 .החוב אגרות

 פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפת המחזיקים ו/או הוראות מבית משפט אליו פה האמן, לפי
 פי עלמחזיקי אגרות החוב  אסיפת החליטה עליו מיידי לפירעון העמדה ביצוע לעכב רשאי איוהאמן  כי, יובהר ספק הסר למעןדעתו, בבקשת הוראות במקרה בו סבר שיש צורך בהוראות כאמור.  שיקול
, הוסר או בוטל מיידי לפירעון להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעט, לעיל 10 סעיף
 מחזיקי זכויות על הגה לשם ודחוף מיידי באופן לביצוע הדרשת פעולה של ביצוע לעכב רשאי ואיו
  התקבוליםאמות על  .12 .החוב אגרות



 

22 

דרך שהיא, לרבות אך  בכל, כלפיו חוב כל ופירעון טרחתו שכר למעטכל התקבולים שיתקבלו על ידי האמן  היתר,  ביןאגרות החוב לפרעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט, אם יקוט,  מהעמדתלא רק כתוצאה 
  ר העדיפות הבא: כגד החברה, יוחזקו על ידיו באמות וישמשו בידיו למטרות ולפי סד

  שכרו. עליו, או גרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע האמות או באופן אחר בקשר עם תאי שטר זה, לרבות שהוצאו על ידי האמן, הוטלו  הסביריםלסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות  - ראשית
  להלן).  25.1 בסעיף זה מוחדרת (כהג לשיפוי ההתחייבות פי על אחר סכום כל לתשלום - שית

להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן  25 סעיף לפי בתשלומים שאו אשר למחזיקים לתשלום - שלישית
  להלן.  25למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף  תשלום
 הריבית בגין פיגורי תשלום(ככל שתהיה)  הפיגורים ריבית של החוב אגרות למחזיקי לתשלום - רביעית

 או/ו הריבית לסכום יחסי ובאופן פסו-פרי ,החוב אגרות תאי לפי להם המגיעהו/או ההצמדה  המגיעים
  .מהם איזה לגבי קדימה זכות או העדפה ללא מהם אחד לכל המגיע שבפיגור ההצמדה
תאי פי ללהם  ריבית הפיגורים (ככל שתהיה) על הקרן המגיעה שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום - חמישית

ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה  פסו-פרי ,אגרות החוב   לגבי איזה מהם. 
סכומי הריבית ו/או ההצמדה המגיעים להם על פי אגרות החוב  שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום - שישית

(וטרם שולמו) בגין  פסו, וזאת, ביחס לריבית, סכומי הריבית שהיה על החברה לשלם-המוחזקות על ידם פרי
ידי, בלי כל העדפה בקשר התקופה שבגיה טרם שולמה הריבית עד למועד העמדת אגרות החוב לפירעון מי

   על ידי החברה או באופן אחר. אגרות החוב לקדימות בזמן של הוצאת
על  סכומי הקרן המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות שלם למחזיקי אגרות החוב ושלתל - שביעית
  בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ובין אם לאו. -לקרן  ביחספסו, וזאת, -ידם פרי
  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין. - שמיית

  .דין כל פי על לכותו חובה שיש ככל, במקור מס יוכה החוב אגרות למחזיקי מהתשלומים
 יעשה, בידיו שהתקבלו התקבולים מתוך, לעיל כאמור החוב אגרות למחזיקי האמן ידי על הסכומים תשלום
  מימון לדרוש סמכות .13  .הדין להוראות בהתאם
אשר יוכה ראשית מתשלום הריבית ( ,תשלוםהחלק מרשאי להורות לחברה בכתב להעביר לאמן  האמן

") התשלום הרלווטי(להלן בסעיף זה: " למחזיקים לשלם אותו חייבת החברה )ולאחר מכן מתשלום הקרן
 ")סכום המימון(להלן בסעיף זה: " על פי שטר זה ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר האמן וזאת לשם מימון

תעביר החברה  סכום המימון.שאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי האמן מראש את  ובלבד שהחברה לא
לפעול איה רשאית לסרב החברה אמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלווטי. את סכום המימון לידי ה אם תוכיח כי ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים בהתאם להודעה כאמור 
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 ראשית יצוין כי סכום המימון שיועבר לאמן יוכה .העבירה את מלוא סכום המימון לידי האמן כאמור
עד לא יאוחר  מתשלום הקרן. בוסף, תפרסם החברה דיווח מיידי שיפורסם ורק לאחר מכןיבית מתשלום הר

ממו יופחת סכום המימון, אשר בו יפורטו  לפי המועד הקובע לביצוע התשלום הרלווטי יום עסקים אחדמ
התשלום העדכיים שישולמו למחזיקים במסגרת הקרן הריבית ו/או ימון, מטרתו וסכומי מסכום ה    הרלווטי.

ככל שלא התקבלה  ,לעיל שיהא רשאי האמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה סכום המימון
קיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגים  קודם לכן החלטת מחזיקים בעיין (לרבות החלטה בקשר עם

  לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת   ש"ח (בצירוף מע"מ).  500,000דרש סכום המימון) יוגבל לסך של
להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים  סביר באופן לופעלהאמן  אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של ,כן כמו

יחד עם כספים וספים שיגיעו לידי האמן לצורך לכשתגעה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן  .14.2  זה. שטרל 18סעיף המותרות לפי לא יהיה האמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי, להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות באותו מועד, "ח ש מליון 1 -מלעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מקיטת ההליכים האמורים  12למרות האמור בסעיף  .14.1  סמכות לעכב חלוקת כספים .14  .מן החברה  מליון 1אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות ), 10למחזיקי אגרות החוב (סדרה תשלומם 
לעיל. במקרה בו תוך פרק זמן סביר לא יהיה  12"ח, ישלמם האמן למחזיקי האגרות כאמור בסעיף ש האמן למחזיקי אגרות החוב  יחלק"ח, ש מליון 1 לפחותבידי האמן סכום אשר יספיק כדי לשלם  לעיל). על אף האמור,  12בסעיף אמור כ לסדר הקדימויותאת הכספים שבידו (בכפוף ) 10(סדרה  לשלם להם את הסכומים  לאמן להורותיוכלו, בהחלטה רגילה, ) 10מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ולהוראות הבורסה  לעיל 12בכפוף לאמור בסעיף  והכל"ח, ש מליון 1 כדי הגיעו לא אםבידו אף שצברו 

. על אף האמור, תשלום שכר האמן והוצאות האמן ישולמו מתוך הכספים כפי שתהייה אותה עת
על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין ) 10למחזיקי אגרות החוב (סדרה האמן יודיע  .15.1 האמן אצל והפקדה בחברה תלויה שאיה מסיבה מתשלום הימעותהודעה על חלוקה,  .15 מים שהגיעו לידי האמן הים מוכים מהסך האמור.האמורים מיד עם הגיע מועדם, אף אם הסכו לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר באופן הקבוע בסעיף  14-ו 12התשלומים הזכרים בסעיפים   .מראש ימים מעשרים יותר ולא ימים מעשרה פחות לא ,להלן 26

ושטר האמות, לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות ) 10לתאי אגרות החוב (סדרה  בכפוף
 הבלתי היתרהאך ורק על ), 10ה החוב זכאים לריבית בגין לפי השיעור הקבוע באגרות החוב (סדר

  סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר יכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. של מסולקת
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הקבוע לתשלומו,  במועדשלא שולם בפועל ) 10ת החוב (סדרה וסכום כלשהו המגיע למחזיק אגר .15.3 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון. 15.1חולקו כאמור בסעיף יהכספים ש .15.2 שקבע לאותו תשלום את סכום התשלום  מהמועד עסקים ימי 15 תוךהחברה תפקיד בידי האמן  .15.4 ).העיין לפי( הריבית או/ולהם במועד שקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן מהמועד שקבע לתשלומו, והמחזיק באגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים, שהיה זכאי את ריבית "), יחדל לשהמיעהמסיבה שאיה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכה לשלמו (" למחזיקי אגרות החוב על הפקדה כאמור,  ותודיעלעיל,  15.3במועדו, כאמור בסעיף שלא שולם  גרת החוב, גם כפדיון י"ל תחשב כסילוק אותו תשלום ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אהוההפקדה 
קודתו, את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף האמן ישקיע, במסגרת חשבוות אמות בשמו ולפ .15.5 .החוב איגרת  טרחתו שכרחייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות ביכוי ). עשה כן האמן, לא יהיה להלן 18 סעיףלעיל בהשקעות המותרות לאמן על פי שטר זה (כאמור ב 15.4

הקשורות בהשקעה האמורה וביהול חשבוות האמות, העמלות  הסבירות, ההוצאות והוצאותיו
ואודות הסרת המיעה, לפי העיין,  מועד באותו אלו סכומים קבלתלעל זכותם  סביריםואישורים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם, וזאת בסמוך ככל היתן לאחר שיומצאו לאמן הוכחות האמות. מתוך הכספים כאמור יעביר האמן סכומים  ותשלומי החובה החלים על חשבון הסבירות לעיל,  15.5לאחר מועד זה, יעביר האמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף ). 10אגרות החוב (סדרה האמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שה אחת ממועד הפירעון הסופי של  .15.6 החובה ושכר טרחתו.וביכוי הוצאותיו הסבירות, העמלות, תשלומי   להוראות בהתאם הוצאו אשר אחרות הוצאותכולל רווחים הובעים מהשקעתם ביכוי הוצאותיו, 

"ב), ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים וכיו שירותים ותי שכר(כגון:  זה שטר ובכל הוגע לסכומים שיועברו אליה החוב הזכאים לאותם סכומים, אלו באמות עבור מחזיקי אגרות  לעיל בשיויים המחויבים. עם העברת  15.5על ידי האמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף 
כומים כאמור למחזיקי אגרות החוב הכספים מהאמן לחברה, יהיה האמן פטור מתשלום הס החוב האמורים ותשפה את האמן בגין זק כספי שייגרם לו עקב ובגין העברת הכספים כאמור, אלא חזקת הסכומים ואת דבר קבלתם באמות עבור מחזיקי אגרות ההחברה תאשר לאמן בכתב את  .15.7 הזכאים. 

, בחוסר תום לב, חוק כפי שיהיה מעת לעת)(למעט רשלות הפטורה על פי  אם כן פעל האמן ברשלות  שה במשךתחזיק בכספים אלו באמות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים  החברה .15.8  . זה שטר להוראות ביגוד או בזדוןבמרמה, 
  אמןקבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת ה .16  של אגרות החוב, יעברו לידי החברה, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הותרים לכל מטרה שהיא.ממועד הפירעון הסופי  שתייםזה. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות חוב עד תום ולא תעשה בהם כל שימוש ותשקיעם בהתאם להוראות שטר  האמן מאת אליה העברתם מיום וספת
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ת ואצלו לזכות מחזיקי אגרוהפרשי ההצמדה  הריבית ,קבלה מאת האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן .16.1
הסכומים הקובים  שלתשלום ה ביצוע עצםבשחרור מוחלט בכל הקשור ל חברההחוב תשחרר את ה האמן ששולמו לו על ידי והפרשי ההצמדה  הריבית ,קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן .16.2  בקבלה.

תשלום ה ביצוע עצםלהחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור  ואתגרת החוב תשחרר את האמן יבגין א
מחזיק אגרת חוב להציג בפי האמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או מ לדרוש רשאי יהיה האמן .17.1  ורישום בקשר עם תשלום חלקיהצגת אגרת חוב לאמן  .17 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.  15-ו 14, 12 בסעיפיםשחולקו כאמור  כספים .16.3 הסכומים הקובים בקבלה. של אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב בכל תשלום ו/או הוצאה תעודת אגרות החוב שבגין משולמים התשלומים ומחזיק אגרת החוב יהיה חייב להציג את תעודת לעיל, את  16, 15, 14סעיפים  להוראות בהתאם, והפרשי הצמדה ריבית ,קרןה סכוםתשלום חלקי של 

רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך  יהיההאמן  .17.2  ל מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי.ו/או להטיל ע האמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב לאחר  .17.3  תשלומם.
ב שיפוי ו/או ערובה מספקת להחת דעתו בגין זקים העלולים שיתן לו על ידי מחזיק אגרת החוב כת

  השקעת כספים .18 חלקיים כאמור.למרות האמור לעיל יהיה האמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר לגבי תשלומים  .17.4  רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לכון.-אי אוהצגה -להיגרם מחמת אי
 באחד שקליים בקאיים בפיקדוותלהשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על ידיו,  כל הכספים אשר רשאי האמן

בשמו או בפקודתו, , ilAA -אשר דירוגם של אותם בקים לא יפחת מ, בישראל הגדולים הבקים מחמשת הקשורות בהשקעה האמורה וביהול חשבוות האמות, העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון ההוצאות ו העמלותאלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות ביכוי שכר טרחתו והוצאותיו, אמות ולהוראות כל דין. עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים הוהכל כפוף לתאי שטר 
 ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה.  להתמיד .19.1  החברה מתחייבת בזאת כלפי האמן, כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, כדלקמן:  התחייבויות החברה כלפי האמן  .19  .ןיהעיהאמן על פי הוראות שטר זה, לפי  יפעליתרת הכספים כאמור האמות, וב
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19.2. ות חשבוות סדירים בהתאם לעקרוקסי חשבוהל פקסים לאים מקובלים, לשמור את הפ  בכפוףאו לכל ציג מורשה של האמן  לאמןוהמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות, ולאפשר 
 עסקים ימי 7 תוך וזאת, לעיין בכל פקס ו/או מסמך כאמור שהאמן יבקש לעיין בו, דין כל להוראות

, החברה עם מראש שיתואם סביר זמן בכל אחר מקרה ובכל החברה בידי מצוי המבוקש המסמך כאשר
ו/או לציג מורשה   סקים לאמןימי ע 21לתת תוך זמן סביר ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  .19.3 ימה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של האמן שתימסר לחברה לפי העיון כאמור. זה, ציג מורשה של האמן פירושו מי שהאמן  ןילעי. כאמור בהעברתו חוקית מיעה כל שאין ובלבד

שיהיה דרוש באופן  כל מסמך או מידע בוגע לעסקיה ו/או כסיה של החברהלעיל,  19.2 סעיףכאמור ב
איגרות החוב ולשם יישום והפעלת  מחזיקיפי שיקול דעתו של האמן, לשם הגה על -סביר, על

ו/או באי כוחו על פי שטר האמות, והכול בכפוף לחתימה  הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן
אגרות החוב, לפי  המידע למחזיקי . העברת2.5.4 בסעיףכאמור והיעדר יגוד עייים  על כתבי סודיות

 בהקדםלהודיע לאמן בכתב (לרבות באמצעות דיווח מיידי) בהתאם להוראות חוק יירות ערך,  .19.4 .כהפרת חובת סודיות שיקול דעתו הסביר של האמן בסיבות העיין, לא תיחשב
, כי בוצעו כל בחברה הכספים בחתימת ושא משרה בכיר בתחום לתת אישור לאמן, על פי דרישתו, .19.6 .שתעביר ככלחוב, הלמחזיקים באגרות  העבירהלתת לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה  .19.5 .(מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי הקיימות בסעיף)לעיל (על סעיפי המשה שלו)  10.1 בסעיףכל אירוע מהאירועים המפורטים  קרותעל  ,ימי עסקים 3-יאוחר מ לאמקרה  ובכל פשריהא

ימי עסקים ממועד בקשתו  7-לא יאוחר מ התשלומים למחזיקי אגרות החוב במלואם ובמועדם וזאת
ימים ממועד הפקתה לראשוה של סדרת אגרות חוב או ממועד  30לאמן לא יאוחר מתום  למסור .19.7 . של האמן כל דרך שהיא, לרבות אך לא רק בהפקה פרטית או באמצעות תשקיף) (ב כאמורביצוע הרחבת סדרה 

 ידי על המאושרת אחת מדרגת חברה ידי על החוב אגרות דירוג להמשך ,בשליטתה שהדבר ככל ,לפעול .19.8 .העתק אמן למקור של תעודת אגרת החוב
 ידי על תדורגה החוב שאגרות ככל כי, יובהר. החוב אגרות תקופת כל במשך ההון שוק על הממוה
 שיקול לפי, הדירוג מחברות מי ידי על דירוגן את להפסיק רשאית החברה תהא, דירוג חברות מספר
 מועד שבאותו ובלבד, לכך בקשר טעה תהא החוב אגרות למחזיקיאו /ו שלאמן ומבלי, הבלעדי דעתה
יובהר, כי החברה איה מתחייבת שלא להחליף . לפחות אחת דירוג חברת ידי על מדורגות החוב אגרות השיוי (ובכפוף למועדים הקבועים בכל דין) דיווח מיידי ביחס להחלפת חברת הדירוג כאמור והסיבות עסקים ממועד  ימי שלושה בתוךבמקרה של החלפת חברת הדירוג תפרסם החברה את חברת הדירוג. 

בין אם לאסיפות כלליות ולזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות רגילות  .19.9 את הסיבות להפסקה כאמור וכן תפרסם דיווח מיידי בהתאם להוראות כל דין.ביר החברה לאמן אישור בכתב חתום כדין המפרט לשיוי חברת הדירוג. היה ויופסק הדירוג כלל תע ) מבלי להעיק בפועל כסותהת ידי על שמתקיימות ובלבדשלא מן המיין של בעלי המיות בחברה,   הצבעה באסיפות אלו.השתתפות ולאמן זכות 
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, וכל עוד שטר זה החברה שלימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השתיים  20-לא יאוחר מ .19.10 אין באמור בסעיף זה, כדי להוות הסכמה של האמן להפרות . אחרת במפורש בו צוין כן אם אלאהחוב, האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית של שטר זה, לרבות הפרה מהותית של תאי אגרות מתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שמסר לאמן, המאוחר מבייהם, ועד למועד מתן  לפיובכתב של החברה, בחתימת מורשי החתימה מטעמה, היו בתוקף, תמציא החברה לאמן אישור 
בו תחדל החברה להיות  במקרהלהלן.  30 בסעיף המפורטים והדיווחים הדוחות את לאמן למסור .19.12 על כל שיוי בשמה או בכתובתה של החברה.באופן מיידי  להודיע לאמן בכתב .19.11 החברה אצל רשם החברות כולל פירוט שעבודים.החברה תצרף לאישור שבסעיף זה תדפיס עדכי ממרשמי  הותיות של שטר זה על ידי החברה.לא מ שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  רשותמדווח בהתאם לקודקס הרגולציה של הממוה על בחוק יירות ערך, תמסור החברה, דיווחים כדרש מתאגיד שאיו תאגיד  כמשמעותו"תאגיד מדווח",  את כל הפעולות החוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף  לבצע .19.13 .שיעודכן מעת לעתהוראות לעיין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות, כפי  -

בכל מקום בשטר זה בו דרשת החברה למסור דיווח . האמות בשטר כמפורט הודעותלאמן  למסור .19.14 חו בהתאם להוראות שטר האמות. להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כו על ידי האמן  "א בשמו, כל דיווח בוסח שיועבר בכתבבמגרשאי להורות לחברה לדווח לאלתר  האמן .19.15 לאמן.  ת דיווחכמסיר ייחשבו"א המגדיווחים של החברה במערכת לאמן,   לחברה, והחברה תדווח את הדיווח כאמור.
 יחול לעיל זה 19 סעיף, על פי הוראות ליועצים (כהגדרתם לעיל)לאמן ו/או  שיימסר, כי גם על מידע יובהר
שטר זה (בכפוף ל 2.5.4 שבספחעל כתב הסודיות  לחתום היועץלעיל, לרבות חובת  2.5.4 בסעיף האמור

כדי  תוךובאופן אשר לא יסתור הוראות כל דין , ביחד עם האמן, לשיקול דעת החברה לעדכן את וסחו
ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה החברה ממה בזאת, באופן בלתי חוזר, את האמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  .20.1 כוח באי .20   ).הקפדה כי לא תהא פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב

פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות -בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על
פי שטר זה וזאת, -התוות לה, ולמות כל אדם אחר כפי שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו על

עשר -לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר זה תוך ארבעה בכפוף האמן ושלוחיו בגין כל זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך כל האמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טעה כלפי לשטר כדי לחייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את  20.1אין במיוי לפי סעיף  .20.2 פי קביעת האמן ממועד דרישת האמן ובלבד שפעל באופן סביר. -) ימים על14(
 שעשו בחוסר תום לב או רשלות.ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל, והכל למעט במקרה של פעולה או מחדל -עשתה על פעולה שלא
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זמן  תוך החוב אגרות יודע לאמן על הפרה מהותית של שטר האמות מצד החברה יודיע למחזיק .21.1  דיווח על ידי האמן .21  השי הרבעון תום עדשה, במועד שייקבע לכך בחוק, ובהיעדר קביעת מועד כאמור  בכלהאמן יערוך  .21.2 שקט למיעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העיין.להוראות הדין, תאי אגרות החוב ושטר האמות, על הצעדים  ובכפוףסביר וללא שיהוי על ההפרה, 
שתי על עייי האמות (להלן:  דוח זה אמות שטר מתאריך חודשים רעש שיים כל מתום שה בכל הפירוט שייקבע מעת לעת בחוק  אתהשתי יכלול  הדוח. ולבורסה לרשות אותו ויגיש), השתי" הדוח"  ולמחזיקים לחברה השתי הדוח כהמצאת כמוה, ולבורסה לרשות. הגשת הדוח השתי דיןובכל 

לחוק, לפי דרישה סבירה של  1'החייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק  האמן .21.3 .החוב באגרות ) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב מאותה סדרה, בתוך 10%מחזיקים בעשרה אחוזים ( י(ד) 35בכפוף לחובת סודיות שחב האמן כלפי החברה כאמור בסעיף  והכלזמן סביר ממועד הדרישה,   שכר אמן .22  לחוק.  1ח35יעדכן את החברה לפי דיווח לפי סעיף  מןהא .21.4 לחוק. 
של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת או עצה  בכתבחוות דעתו או את עצתו  את להזמין זההאמן רשאי במסגרת ביצוע עיי האמות לפי שטר  .23.1 סמכויות מיוחדות של האמן .23  לשטר זה.   22ספח החברה תשלם לאמן שכר טרחה כמפורט ב

(למעט רשלות הפטורה על פי חוק  ברשלות פעלהאמן  קבע בפסד דין חלוט כי כן אם אלאכאמור, כל הפסד או זק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שעשו על ידו בהסתמכו על עצה או חוות דעת ראי בעד על פי מסקותיה, והאמן לא יהיה אח ולפעולידי החברה,  עלאו /ולבקשת האמן  כהכזו הו  צאותוההו"ט שכ במלוא תישא החברהלב ו/או בזדון. -ו/או בחוסר תום כפי שיהיה מעת לעת)
ככל שהדבר אפשרי בסיבות העיין ושאין בכך כדי .כאמור שימוו היועצים העסקת של הסבירות  משלושה יותר לא של רשימה על להסכמה יגיעו והחברה האמן לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב,
 שכר הצעות לקבלת האמן יפה אליהם אשר, רלווטיים ומומחיות מויטין בעלי יועצים משרדי
 עם"מ מו להל רשאית ותהיה, שיוגשו ההצעות מתוך אחת הצעה תבחר החברה. כאמור טרחה

אמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע, והאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה בהסתמכו על עצה כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להיתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה או כל  .23.2 . החובאגרות שבמקרים דחופים לא יהיה בעיכוב יהול המשא ומתן כדי לסכן, לדעת האמן, את זכויות מחזיקי , ובלבד ממועד מסירת ההצעות לחברה ימי עסקים 7במשך תקופה של עד  הצעתם על המשרדים
אות או שלא או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופים המוזכרים לעיל למרות שפלו בהן שגי

בבדיקה סבירה ובלבד טיות תהאוטיות, אלא אם יתן היה לגלות את השגיאות או את חוסר תהיו או



 

29 

, אחר מקרה בכל. בקריאתם קושי כל מתעורר לא וכאשר, ברור באופןבמקום בו הים מתקבלים בזדון. מובהר, כי המסמכים יהיו יתים להעברה, מחד, והאמן רשאי להסתמך עליהם, מאידך, רק לב ו/או -ו/או בחוסר תום (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) שלא פעל ברשלות
לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות  סבירפעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לאמות ולשלם שכר האמן יהיה רשאי למות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית  האמן להעסיק שלוחים  סמכות .24 ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת)ברשלות  פעלהמוחלט ולא יהיה אחראי לכל זק שגרם עקב טעות בשיקול הדעת כ"ל, אלא אם כן האמן ת שהוקו לו לפי שטר זה לפי שיקול דעתו האמן, ישתמש באמות בכוחות, בהרשאות ובסמכויו .23.4  לבצע בהתאם לשטר אמות זה.שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את האמן בפעולות שעליו האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו צורה  .23.3 .כראוי, תםוהב קריאתם את כאמור המאפשר באופן קבלתם את לדרוש אחראי יהיה האמן

 רשאית תהיה החברהרה. האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החב
 בעסקי, בעקיפין ובין במישרין בין, מתחרה היו השלוח בו במקרהלרבות  ,סביר מטעם כאמור למיוי להתגד
או כלולות בדוחותיה הכספיים) ו/או במקרה בו קיים חשש שהשלוח עשוי /ו מאוחדות חברות(לרבות  החברה

יייגוד ע ויו ותפקידיו כשלוח לבין להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב שלזיקותיו לחברה ים בין מי קבלת ההודעה על מיוי השלוח. עם זאת, לא יהא בהתגדותה של החברה למיוי שלוח מסוים שמוה ימי עסקים ממועד  7ולתאגידים בשליטתה ובתאי שהחברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוך 
יהיה האמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תשיב לאמן מובהר כי לא יהיה במיוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של האמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן . העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת

ה כאמור, ובלבד שקודם למיוי שלוח כאמור יודיע האמן לחברה בכתב אודות המיוי עם דרישתו כל הוצא
ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא  בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מיויו
יהווה מתן הודעה כאמור ובלבד שקודם למיוי כאמור, האמן מסר לחברה את כל המידע והפירוט כאמור מגבולות הסביר והמקובל. מובהר, כי פרסום תוצאות החלטה של מחזיקי אגרות החוב לעיין מיוי שלוחים , ובסיבות בהן עלות שכרם של השלוחים איה חורגת יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב

 לא, מיידי לפירעון החוב אגרות הועמדו בו במקרה, ספק הסר למען. לעיל 22 סעיףמהחברה לפי הוראות הרגילות שעל האמן לבצע מכוח שטר אמות זה באשר ביצוע פעולות אלו כלול בשכר שהאמן מקבל ילא אחר הפעולות לעיל. למען הסר ספק, החברה לא תשיב לאמן את שכרו או הוצאותיו של שלוח אשר מ
 זה אמות שטר מכוח לבצע האמן שעל רגילות כפעולות לכך בקשר לקוט האמן שיידרש הפעולות יחשבו
להלן, כל אחד בגין  25.4 בסעיף כאמור הרלווטי הקובע(במועד  החוב אגרות ומחזיקי החברה .25.1 לאמן  שיפוי .25   .זה סעיף לצורכי

שימוה ע"י האמן עפ"י הוראות שטר אמות זה ו/או עפ"י החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מומחה  או יושלוחלהלן), מתחייבים בזאת לשפות את האמן עובדיו,  25.2 סעיףהתחייבותו כאמור ב
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 הזכאיםמחזיקי אגרות החוב עפ"י הוראות שטר אמות זה וכן גורמים אחרים מטעם האמן (להלן: "
 או) ביצוע עיכוב לגביו יתןחלוט (שלא  דין פסק פי על כספי חיוב כל זק ו/או הפסד ו/אובגין  .25.1.1 "): לשיפוי

או על ) לפשרה החברה הסכמת יתה לחברה וגעת שהפשרה(וככל  שסתיימה פשרה פי על שמעו מלבצע לשיפוי או  הזכאים ושביצע מחדל אופעולות ל קשורה עילתו אשרפי פסק בורר  ו/או על פי חוק ו/או  ,זהשטר  הוראותשעליהם לבצע מכוח או הזכאים לשיפוי (לפי העיין)  או לפי דרישת /ואו לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב /והוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין 
או שעומדים להוציא אגב ביצוע /ו והוצאות סבירות שהוציאו לשיפוי הזכאים שכר בגין .25.1.2 בקשר לשטר אמות זה; וכן והכל ו/או לתפקידם מכוח שטר זה החברה היו דרושות לביצוע ה"ל ו/או בקשר  הסבירההאמות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם 

תוי הליכים משפטיים,  זהבתוקף שטר  ותלשימוש בסמכויות והרשאות הוכן בקשר לכל מי
ות ודרישות חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביע ו/או לתפקידם מכוח  ו/או דבר שעשו ו/או לא עשו באופן כלשהו ביחס לדון עייןבוגע לכל 

. מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכות דיחוי סובל איו השיפוי יתן בגיו העיין .25.1.2.1  בתאי שלא יתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן: והכל. שטר זה
כי  חלוטהלגבי המעשה או המחדל בגיו מבוקש השיפוי קבע בהחלטה שיפוטית  .25.1.2.3 או ;לב בתום שלא פעלו לשיפוי הזכאיםכי  חלוטהחלטה שיפוטית הקבע ב .25.1.2.2 או ;עבדבדילשיפוי לדרוש שיפוי  הזכאים
(למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת  ברשלות ופעל לשיפוי הזכאים  . בזדון פעלו לשיפוי הזכאיםכי  חלוטהחלטה שיפוטית הקבע ב .25.1.2.4  או ;לעת)

   ."לשיפוי הזכותאו " "השיפוי התחייבותזה תקרא " 25.1 סעיףהשיפוי על פי  התחייבויות
 זכאים אים כי, לשיפוי הזכאים כגד יטען בו במקרה גם, לעיל 25.1.2 בסעיף האמור אף על

 לתשלום הראשוה דרישתם עם מיד זכאים לשיפוי הזכאים יהיו, שהוא טעם מכל לשיפוי
 לא כי חלוטה וטיתשיפ בהחלטה יקבע בו במקרה. השיפוי התחייבות בגין להם המגיע הסכום
 השיפוי התחייבות סכומי את לשיפוי הזכאים ישיבו, לשיפוי זכות לשיפוי לזכאים קמה

לעיל, כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי  25.1 שבסעיף השיפוי התחייבות מתוקף לגרוע מבלי .25.1.3  .להם ששולמו
דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לשם הגה על זכויות מחזיקי פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תאי שטר האמות ו/או על

, יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה זהדרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר ת החוב לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי אגרו  כרית(להלן: " השיפוי התחייבות לכיסוי כספי פיקדוןכאמור, עד שיקבל לשביעות רצוו 
ראשית, האמן יפה לחברה בבקשה כי תפקיד בידיו את סכום . הדרש בסכום") המימון
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כרית המימון. במקרה בו החברה לא תפקיד בפועל את מלוא סכום כרית המימון, יפה האמן 
בפועל את מלוא סכום כרית  הפקידו לאהמימון. במקרה בו החברה ומחזיקי אגרות החוב הם שהפקידו את סכום כרית המימון, האמן יהיה חייב לפעול מול החברה לגביית כרית בידיו את סכום כרית המימון, כל אחד על פי חלקו היחסי. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב להלן), בבקשה כי יפקידו  25.4 בסעיף(כאמור  הקובע במועד שהחזיקו החוב אגרות למחזיקי  איןלא תחול על האמן חובה לקוט בפעולה או בהליכים הרלווטיים. בידי האמן, המימון 
 מהותית פגיעה מיעת לשם הדרושה דחופה פעולה מקיטת האמן את לפטור כדי באמור
. האמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי החוב אגרות מחזיקי בזכויות

  ידו. -לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על
, האמור בסעיף כמפורט פיקדון שיופקד וככללחוק,  1ה35 סעיף בהוראות לפגוע בכדי לעיל באמור אין  או דין כל פי על להתבצע דרשו או/ו שבוצעו פעולות) (א של מקרה בכל - החברה על תחול .25.2.1 השיפוי  התחייבות .25.2  ישמש הפיקדון חלף כרית המימון.

ו/או אם הזכות לשיפוי  החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה לשם או האמות שטר תאי לפי
 שבוצעו פעולות) ב( וכן; (א) להלן)25.2.2(למעט כאמור בסעיף  קמה מכח שטר אמות זה

(או לא בוצעו, לפי  שבוצעו )מחדלים(לרבות  פעולות (א) של מקרה בכל - המחזיקים על תחול .25.2.2 .החברה דרישת לפי להתבצע דרשו או/ו  לשם מחזיקים אם דרשו על ידי ולמעט( החוב אגרות מחזיקי דרישת לפי דרשו או/ו העיין)
 מקום )ב( וכן); לעיל 25.2.1שאז יחולו הוראות סעיף  החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה
 כאמור השיפוי התחייבות את כיסתה או/ו מימה או/ו עמדה לא החברה כי האמן הודיע בו

) זה בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת ב"ק (ס. יובהר, כי אין בתשלום לפי לעיל 25.2.1 בסעיף הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם  - ראשית .25.3.1.1  :הבא באופן יגבו הכספים .25.3.1 יחולו ההוראות הבאות:לעיל ו/או המחזיקים התבקשו להפקיד את סכום כרית המימון ולא הפקידו כרית כאמור,  25.2.2 סעיףהוראות  מכחאת סכום כרית המימון, לפי העיין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מקרה בו (א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או לא תפקיד  בכל .25.3 .לעיל 25.2.1כאמור בסעיף  שיפויהבהתחייבות 
ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי  - שית .25.3.1.2  לעיל; 13 סעיףות החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת, ויחולו הוראות למחזיקי אגר

חזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו המ ) בידי האמן להלן חלקו היחסי (כהגדרת מוח זה לפי אחד כללהלן)  25.4בסעיף 
 שתית ריבית ישא חוב אגרות מחזיק כל שיפקיד הסכוםהחסר.  הסכום את
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החזיק המחזיק  ן" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותהיחסי חלקו" לעיל. 12 בסעיף כאמור בקדימות וישולם החוב אגרות על הקבועה לריבית השווה בשיעור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד להלן מסך הערך הקוב שבמחזור  25.4 בסעיףבמועד הקובע הרלווטי כאמור 
 היוהקובע לקביעת חבות בהתחייבות השיפוי ו/או המועד הקובע לתשלום כרית המימון  המועד .25.4 ערך הקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק. יחול שיוי ב

מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון דרשים בשל החלטה או פעולה  בכל .25.4.1 :כדלקמן  אסיפת לטתהח פי על דרשים המימון כרית תשלוםאו /ו השיפוי התחייבות בו מקרה בכל .25.4.2 המסחר הקודם לו. המסחר של יום קיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום איו יום מסחר, יום יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
(כפי  באסיפה להשתתפות הקובע המועד לחבות הקובע המועד יהיה - חוב אגרות מחזיקי
על  ,בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי שיקבע על ידי האמן .25.4.3 .באסיפה השתתף או כח לא אשר מחזיק על גם ותחול) הזימון בהודעת קבע זה שמועד זה,  25 סעיףבתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי  אין .25.5 פי שיקול דעתו המוחלט.  "א של רשות יירות ערך. המגידי פרסום דיווח מיידי במערכת  עלבמרשם שמהלת החברה) תיתן כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב (לרבות מחזיקי אגרות חוב הרשומים  .26.1  הודעות .26 .יללע 12בסעיף למחזיקי אגרות החוב אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה ייעשה על פי סדר העדיפויות הקבוע  החזר .25.6 כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור. 

חשב כאילו מסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה ישלח כאמור תיכל הודעה שתפורסם או שת
ים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל,  תמסר, וכן במקרה של מיזוג, החברות לחוק 350 סעיף לפי פשרה או הסדר של במקרה "א כאמור.במגי עיתואמן כל  .26.2 בשפה העברית.הודעה גם באמצעות פרסום מודעה בשא בשם ה"אמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגאמן לחברה. החברה תהא רשאית הוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הפרד בדיווחלהוסיף, דיווח למחזיקי אגרות החוב ב את התייחסותה ו/או תגובתה לדיווח האמור. כל הודעה שתפורסם כאמור ,

בו  במקרהילו מסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור במערכת המג"א. תיחשב כא
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אגרות החוב תיתן על ידי משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרוה של המחזיקים הרשומים של תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי 
העתקים מהודעות ומהזמות שיתו ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיה גם לאמן.  .26.3  ) ימי עסקים ממועד מסירתה בדואר רשום. 3החוב כעבור שלושה (פורט במרשם. כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו מסרה לידי מחזיקי אגרות אגרות החוב כמ

תוכל להיתן על ידי מכתב שיישלח  כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעמה לאמן .26.4 "א יבוא חלף מסירתן לאמן או לחברה, כאמור לעיל בסעיף זה, לפי העיין. במגהודעות כאמור  פרסוםמהודעות והזמות שיתו על ידי האמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה. חים שוטפים של החברה לציבור. ההעתקים , כי הודעות והזמות כאמור אים כוללים דיוויובהר האמות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד  בשטרבדואר רשום לפי הכתובת המפורטת   בדבר טלפוי וידוא(בתוספת  בפקסימיליה שיגורה באמצעות או, שליח באמצעות אולמשהו בכתב, 
או  טרוי חוזר (לא אוטומטי)) ו/או בדואר אלקטרוי שקבלתו אושרה בדואר אלקהמען אצל קבלתה ם אמעת לעת ובכל עת, כפוף להוראות החוק והתקות שתוקו או יותקו מכוחו, יהיה האמן רשאי ב .27.1  ת החוב ושטר האמותוויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגר .27 הראשון שלאחר מועד מסירתה באמצעות שליח או בהצעתה למען לקבלה מהשליח, לפי העיין., או ביום העסקים או הדואר האלקטרוי טלפוית קבלת הפקס וודאההדואר האלקטרוי או ביום בו שלחה ההודעה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר רשום, או ביום בו אושרה קבלת על ידי הצד המקבל, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו תקבלה על ידי הצד לו בוידוא טלפוי  או אי מילוי  הפרה, משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל לדעתושוכע כי אין בדבר,  יובהר, כי האמן לא יהיה רשאי לוותר של כל תאי מתאי אגרות החוב או שטר זה על ידי החברה. 

בויות החברה לתשלום סכומי קרן מכוח סעיף זה על התקיימות עילות לפירעון מיידי, הפרת התחיי
, שיעורי הריבית שקבעו במכרז, שיוי ריבית ו/או ריבית, הפרת התחייבויות החברה לשעבוד שלילי  מוקדם ובאישור, מכוחם יותקו או שתוקוכפוף להוראות חוק יירות ערך וחוק החברות והתקות ב .27.2 הוראות בקשר להרחבת הסדרה. ובעקבות שיוי דירוג אגרות החוב 

שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות , יהיה האמן רשאי, בין לפי ובין אחרי מיוחדת בהחלטה שתקבל, החוב אגרות מחזיקי אסיפת של
מחזיקי  החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של ת מחזיקי אגרות אסיפכאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי האמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב התפשר  אגרות החוב כלפי החברה.

 מחזיקי אסיפת, או בזדון ביישום החלטת ברשלות, ובלבד שהאמן לא פעל בחוסר תום לב, החוב
  לפירעון, לשות את שטר האמות ו/או את תאי אגרות החוב אם תקיים אחד מאלה:שקרן אגרות החוב תעמוד  לאחרכפוף להוראות החוק, החברה והאמן רשאים, בין לפי ובין ב .27.3  .החוב אגרות
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, כהותו שהסתיימה אמן של במקומו אמן מיוי לשםי זהות האמן או שכרו, או שיו למעט .27.3.1
 27, פשרה או שיוי כאמור לפי סעיף ויתורתמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה בכתב על כל  החברה .27.4  .החובשהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות מיוחדת השיוי המוצע אושר בהחלטה  .27.3.2 . החוב אגרות מחזיקי בזכויות פוגע איו השיוי כי האמן שוכע אם

בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על פי סעיף זה, יהיה האמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב  .27.5   .ביצועו לאחר היתן ככל האפשרי בהקדם זה
 מקרה בכלאו תיקון כאמור ולפי דרישת האמן תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה. ם הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שיוי למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישו

 ובהקדם שיהוי ללא החוב אגרות למחזיקי, בכתב, כך על יודיע, זה סעיף פי על האמן בזכות שימוש של
גרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר לגרוע מהאמור לעיל, תאי א מבלי .27.6 .היתן האפשרי
) 10החוב (סדרה  אגרות לגביאגרות החוב מחזיקי  מרשםתהל במשרדה הרשום ו תחזיקהחברה  .28.1  מחזיקי אגרות החוב  מרשם .28  לחוק החברות. 350ידי בית המשפט, לפי סעיף -אושר על מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר אמות מפורשת,  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .28.2 פתוח לעיוו של כל אדם.בהתאם להוראות חוק יירות ערך, אשר יהיה  עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם  -לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד החוב. יורשיו החוקיים, מהלי עזבוו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי שבשמו רשמו אגרות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם , או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות משוערתמכללא או 

להירשם כמחזיקים  כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקה להוכיח את זכותם  מיימלית"), כל אחת בכמות התעודותמספר תעודות (התעודות הזכרות בסעיף זה תקראה להלן: "בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאה לו  .29.1  תעודות ופיצול תעודות  .29 שלהם.
יום מתום החודש בו מסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה  30במשרדה הרשום. הפיצול יעשה תוך אגרות החוב שוא התעודה שפיצולה מתבקש כגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה . הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של המיימליתלא יפחת מהכמות הערך הקוב של אגרות החוב שכללו בתעודה שפיצולה תבקש ובלבד שהערך הקוב בגין כל תעודה כל תעודה יתת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום  .29.2 ").מליתהמיי הכמות"ח ע.. (להלן: "ש) אלף( 1,000 של

חוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהייה בסכומי במשרדה הרשום של החברה. תעודות אגרות ה
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, שהםהיטלים  כלערך קוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות  בדצמבר של השה  31-דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשת הכספים שסתיימה ב .30.1.1  תמסור לאמן, כל עוד לא פרעו כל אגרות החוב:ו תערוךהחברה  .30.1 לאמן דיווח .30  אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.  "א על ידי החברה יחשב במגעל ידי החברה. פרסום דוחות אלו  פרסומםשחלפה, מיד לאחר  ביוי  30במרץ,  31 -דוחות כספיים סקורים של החברה לכל אחד מהרבעוים המסתיימים ב .30.1.2 כמסירת הדוחות לידי האמן.
לאחר פרסומן על ידי החברה. פרסומים  מידשל החברה  כספיות תוצאות של פרסוםכל  .30.1.3  יחשב כמסירת הדוחות לידי האמן.בספטמבר, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה. פרסום דוחות אלו במג"א על ידי החברה  30 -ו "א במג מסמכים אלהפרסום  ברה מעבירה למחזיקים באגרות החוב.מכל מסמך שהח העתק .30.1.4 "א על ידי החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי האמן.במגכאמור 

 החוב ואגרות במידה וזאת, הדירוג הפסקת על או החוב אגרות בדירוג שיוי כל על דיווח .30.1.5  לידי האמן.עתק על ידי החברה יחשב כמסירת ה
מסמך, פרסום  .לאמן להעביר החברה על דין כל הוראות לפי אשר הודעה או דוח, מסמך כל .30.1.6 לידי האמן.דיווח על ידי החברה יחשב כמסירת ה "אבמגזה וח יופרסום ד .ידורגו  לאמן החברה תמסור, ערך יירות בחוק זה מוח כהגדרת, מדווח תאגיד להיות תחדל החברה אם .30.2 לידי האמן.ו "א על ידי החברה יחשב כמסירתבמגדוח או הודעה כאמור 

 ביטוח, ההון שוק רשות של לקודקס הרגולציה בהתאם מדווח תאגיד שאיו מתאגיד כדרש דיווחים
 חוק יירות ערך  תחולת .31 .בוסחו מעת לעת ,וחיסכון

 בתוספתרטים ויתהלו בהתאם לתאים המפויכוסו ) 10אגרות החוב (סדרה האסיפות הכלליות של מחזיקי  אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .32  לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקותיו. עיין שלא זכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקותיו (שאין יתות להתיה)  בכל
 ובתוך לב בתום תפקידו מילוי לשם שפעל אמן, ובכל מקום בשטר האמות דין בכל לאמור בכפוף .33.1 האמן אחריות .33  .זה לשטר השייה

 מחזיק כלפי אחראי יהא לא, העיין בסיבות מברר היה סביר שאמן העובדות את בירר וכן סביר זמן
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) 1ד(ח35 סעיף הוראות לפי דעתו שיקול את הפעיל שהאמן מכך כתוצאה לו שגרם לזק אגרות החובב
 יהיה לא, לחוק) 3ד(ח35 או) 2ד(ח35 סעיף להוראות בהתאם התרשלות ובלא לב בתום האמן פעל .33.2   .חמורה ברשלות פעל האמן כי התובע יוכיח כ"אא, לחוק 1ט35 או

 אחרים הסכמים .34 .כאמור הפעולה ביצוע בשל אחראי
 שטר לפי, האמן של תפקידו במילוי יהיה לא בחוק האמן על המוטלות ולמגבלות החוק להוראות בכפוף

 עסקאות עמה מלבצע או שוים בחוזים החברה עם מלהתקשר אותו למוע כדי, כאמן מעמדו בעצם או, זה
: להלןמעות מפעולה (יארכה, החה, שתיקה, המבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה, כל ויתור,   כללי .35 .עסקיו של הרגיל במהלך החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי כון של התחייבות כלשהי,  או") מצד האמן ויתורביחד "

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד האמן או החברה, לפי העיין, על זכות כלשהי אלא -על
ת בה יתה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, כהסכמה מוגבלת להזדמות המיוחד פי הסכם זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בוסף לכל זכות שקיימת ל והחברהזכויות האמן (ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוי). כל הסכמה אחרת שאיה בכתב, לא תיחשב כהסכמה. החברה מראש ובכתב  אוהחברה כאמור, מחייב קבלת הסכמת האמן  אואמן הכל שיוי בהתחייבויות    סמכות שיפוטו חל דין .37  בכתב.מעי הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תיתן לגביו לצד שכגד הודעה מתאימה   מעים .36  או לחברה על פי דין./וו/או שתהיה לאמן 

הבלעדית ו הייחודיתת זה, על ספחיו, היו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט החל על שטר אמו הדין  "אבמגלדיווח  הסמכה .38  יפו. -בכל הקשור לשטר זה תהיה תוה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 
מסמיך בחתימתו על שטר זה, את מורשי החתימה האלקטרוית של החברה כפי שיהיו לדווח בשמו  האמן
דרש על פי דין. "א על הבמג תקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו, ככל שהדבר  

        :החתום על הצדדים באו ולראיה
    רזיק פז בו אמויות בע"מ    מקורות חברת מים בע"מ
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, תקוה פי על כדין מ"בע מקורות חברת מים ידי על חתם זה אמות שטר כי מאשר, חה זיכל עו"ד, מ"הח אי
 עם בקשר החברה את מחייבת חתימתם אשר ,אלי כהן, מכ"ל ורוית זלמן מלאך, סמכ"ל כספים: ה"ה באמצעות

    .זה שטר
  חה זיכל
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 מקורות חברת מים בע"מ
  ראשוה וספתת
 בתאיםהמפורטים  במועדים") תשלם החברה"מ (להלן: "בע מקורות חברת מיםתעודה זו מעידה, כי  .1  _____.הבעלים הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו   ש"ח. ___של אגרות החוב שבתעודה זו  כוללערך קוב   מספר תעודה: __  רשומות על שם) 10אגרות חוב (סדרה   )10 האגרות חוב (סדר תעודת

, למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) הרשום באגרת החוב במועד לדף מעבר הרשומים בכפיפות למפורט בתאים שמעבר לדף ולשטר האמות  והכל, וריבית קרן תשלומילאותו תשלום, הקובע 
 פעם מדי שיכהן מי כלאו /ובע"מ  רזיק פז בו אמויות לביןמצד אחד  החברה בין 2019במאי  27 מיום
כמפורט בתאים  והכלאגרת חוב זו ושאת ריבית בשיעור הריבית השתי הקוב לעיל אשר תשולם במועדים,  .2 בהתאמה). " האמות שטר"-ו" האמן(" האמות שטר לפי החוב אגרות מחזיקי של כאמן  בכפיפות, זו חוב אגרת לתאי זהים שתאיהן החוב אגרות של 10איגרת חוב זו מופקת כחלק מסדרה  .4 כמפורט בתאים שמעבר לדף. והכל(קרן וריבית),  ירים לצרכןחלמדד המ זו תהיה צמודהחוב  אגרת .3 שמעבר לדף.

, כי הוראות שטר האמות יהוו חלק בלתי פרד מהוראות אגרת חוב זו ויחייבו את החברה ואת מובהר .5 . כלשהו בשעבוד מובטחות ואיןבהתאם לשטר אמות, ו לדף מעבר המפורטים לתאים
הרשום,  במשרדהכגד מסירת אגרת החוב לידי החברה  ויעשי הריבית של האחרון םהתשלוו הקרן תשלום .6  הוראות שטר האמות. קים באגרות החוב. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתעודה זו לבין האמור בשטר האמות יגברו המחזי

לא יאוחר הודעת החברה תמסר  .כאמור בתאים שמעבר לדף או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה
זכות עדיפה  פסו), מבלי שתהיה כל-כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודה בדרגה שווה בין לבין עצמן (פרי .7 .םתשלוהלפי מועד  עסקיםימי  מחמישה ובכפוף בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור), בכפוף לכל דין  להפיק רשאיתהחברה  .8 לאחת על פי האחרת.

 מחזיקי בהסכמת צורך ללא, הבלעדי דעתה שיקול פי על, לאישורים הדרשים לפי כל דין, ככל שיידרשו
 תאי פי על עדיפים שהם בין, לכון תמצא שהחברה ככל אחרים ותאים, פירעון, בטוחות, הצמדהריבית, חוב או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, עם או בלי זכויות לוות לרכישת מיות של החברה, בתאי ת סדרות אחרות של אגרו אולמחזיק קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שוה  לרבות, האמן או החוב אגרות
. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה מהם חותים או) 10(סדרה  החוב אגרות

ובכפוף לאישורים הדרשים על פי  דין כל להוראות התאםכפוף ובבהבלעדי, פי שיקול דעתה -מפעם לפעם על  .האמות לשטר 4 סעיףובכפוף להוראות  כל דין, ככל שיידרשו,
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 של לדף מעבר הרשומים לתאים 7 בסעיףהעברה של אגרות החוב כפופה למגבלות ההעברה המפורטות  כל .9
  .2019במאי  27 ביוםידי החברה -עלחתם  .החוב איגרת תעודת

  "מבע מקורות חברת מים
  ידי:-על

  : _____חתימה מורשה      : _____חתימה מורשה
 פ"ע כדין מ"בע מקורות חברת מים ידי על חתמה זה זו חוב אגרות תעודת כי מאשר, ד"עו, _____, מ"הח אי

  ד"עו, _____        .זו חוב איגרת לצורכי החברה את מחייבת וחתימתם _____ :ה"ה באמצעות, תקוה



 

40 

תהייה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות, אלא אם משתמעת כווה אחרת מהקשר באגרת חוב זו   כללי  .1  לדף מעבר הרשומים איםהת של מעלות ו/או הדירוג במקביל לו של חברות דירוג מוכרות  ilAAAדירוג   -"דירוג הבסיס"   .החברה של )10 סדרה( החוב אגרות  - "החוב אגרות סדרת" או "החוב אגרות"  הדברים:  אחרת לרישומים חברה כל או, מ"בע בק הפועלים של לרישומים החברה  -"החברה לרישומים"   הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.  -"הבורסה"   אחרות.
 של הערך יירות שכל ובלבד, הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה תתקשר עימה

"מדד המחירים לצרכן"   .לרישומים החברה אותה שם על רשומים יהיו החברה
ירקות ופירות  מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל  -"המדד"  או

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל  ידי הלשכה המרכזית-והמפורסם על
ולל כל מדד ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כ-על אותו מדד אף אם יפורסם

 שיבוא במקומו, אם יהיה בוי על אותם התוים שעליהם בוי רשמי אחר
ידי גוף או -על המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם

היחס שביו לבין המדד  מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את
ה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיק ידי-המוחלף, ייקבע היחס האמור על

ידי האמן לסדרת -ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ובמקרה שאותו יחס לא
 " בתאריךהידוע המדד"  ידיו;-החוב, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על אגרות

  ריבית. המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על חשבון קרן או  -" מדד התשלום"  .2019 יויחודש פורסם ביש 2019מאי לחודש מדד   -" המדד היסודי"  התאריך.אותו המדד האחרון שפורסם לפי   כלשהו
 ״החוב אגרות ״מחזיקי

 ״החוב אגרות ״בעלי או
 .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתם -עסקים בקאי" "יום עסקים" או "יום   .בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום כל  -"יום מסחר"   .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתו  - "התשקיף"  .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתם  - ״המחזיקים״ או
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 ).10סך הערך הקוב של אגרות החוב (סדרה   -"קרן"   .מ"בע אביב-בתל ערך ליירות הבורסה מסלקת  -"מסלקת הבורסה" 
 את ויראו האמות שטר מהוראות פרד בלתי חלק הים) לדף מעבר הרשומים(התאים  החוב אגרות תאי

. בכל מקרה של סתירה בין האמור אלו חוב אגרות בתאי במפורש כללו כאילו האמות שטר הוראות
לפירעון (קרן) ותישאה ריבית כמפורט  תעמודה, על שם ותרשומ ערך קוב, ש"ח 1, בות החוב אגרות .2.1 אגרות החוב  .2  לבין האמור בשטר האמות יגברו הוראות שטר האמות. לשטר האמות תוספות לשטר האמות ו/או בתאים הרשומים מעבר לדף ו/או בספחיםבו/או תשקיף ב

 הסדרה הרחבת .2.2 להלן. 3-5 סעיפיםב
 יירות ערך וספים  הפקת .2.3   .האמות לשטר 4 סעיףסדרה, ראו  הרחבת לעיין
 בטחוות .2.4  .האמות לשטר 4 סעיףהפקת יירות ערך וספים, ראו  לעיין
(כולל) באופן שכל אחד  2027עד  2023של כל אחת מהשים  בדצמבר 31שווים כמפורט להלן: ביום  שתיים מיםתשלו חמישה ב לפירעון תעמוד תשקיףה פי-על תוצעה אשר )10 סדרה( החוב אגרות קרן .3.1 הקרן  .3 .לשטר האמות 7.2ראה סעיף שעבוד א ליצור לשהתחייבות לעין        .בבטוחות מובטחות תהייה לא החוב אגרות לעלייה במדד  תהייה צמודות  בגיהוהריבית ) 10אגרות החוב (סדרה  שלמסולקת  הבלתיהקרן  יתרת .3.2 .מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב 20%מהתשלומים יהווה 

של אגרות החוב התשלום של תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית  מדד היסודי, באופן שאם יתברר כי
אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן  היסודי, כי מדדגבוה מה

על אגרות החוב תחול הגה, היסודי, ובאופן ש מדדהתשלום לעומת ה מדדהעלייה של  יחסי לשיעור
 בה התקופהלא תשוה במהלך  של הקרן ו/או הריבית שיטת ההצמדה התשלום המדד היסודי. שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלווטי יהיה מוך מהמדד היסודי, יהיה מדד כך

 הריבית .4  ). 10החוב (סדרה  אגרות תיסחרה
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 שיקבע בשיעור קבועה שתיתתישא ריבית ) 10אגרות החוב (סדרה מסולקת של  הבלתיהקרן  יתרת .4.1
. הלןל 4.4) כמפורט בסעיף 10בכפוף להתאמות במקרה של שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה  במכרז  31-ו ביוי 30 בימיםולאחר מכן  2019 דצמברב 31ביום תפרע ) 10החוב (סדרה בגין אגרות  הריבית .4.2 לעיל. 3.2הריבית תהא צמודה כמפורט בסעיף 

חודשים שסתיימה ביום  6(כולל), בעד התקופה של  2027עד  2020של כל אחת מהשים  בדצמבר עבור התקופה  2019 דצמברב 31הקודם למועד התשלום. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  ) ותסתיים ביום האחרון 10המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב (סדרה  יום בשה, לפי מספר הימים  365שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס 
) ימי עסקים 14כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על ארבעה עשר ( .4.3 .בתקופה זו שא ריבית ית התלויות בחברה, י, וזאת מסיבוהחוב אגרות תאימהמועד הקבוע לתשלומו על פי  ריבית ין זה, "י, החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעלהלן כהגדרתהפיגורים, 

לתקופה שמהמועד הקבוע  ראטהעל בסיס שתי, מחושבת פרו  3%" פירושה תוספת של פיגורים  מיידי דיווח החברהשתשולם ריבית פיגורים, תפרסם  במקרהלתשלום ועד למועד התשלום בפועל. 
 הכוללת הריבית של תשלומה ומועד שיעורה על תודיע בו כאמור תשלום לפימסחר  ימי שי לפחות
   גון התאמה בשיוי שיעור הריבית כתוצאה משיוי דירוגמ .4.4 כאמור.  הפיגורים ריבית בתוספת השתית הריבית: דהייו, תקופה לאותה
 לאגרות שייקבע שהדירוג כך, כלשהי ריבית תקופת במהלך יעודכן החוב אגרות שדירוג ככל .4.4.1   :להלן כמפורט, החוב אגרות בדירוג שיוי בגין יותאם החוב אגרות שתישאה הריבית שיעור

המדרגה (" חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף חברת הדירוג על ידי חברת דירוג אחרת)(או דירוג מקביל לו של מעלות של  -ilAAלדירוג  הבסיס מדירוג ירד) ״המופחת הדירוג״( החוב
 אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה אזי, ")הראשוה

 שייקבע והדירוג במקרה) א(מהמדרגה הראשוה, אזי שיעור הריבית הוסף יהיה כדלקמן: דירוג וספת על ידי חברת הדירוג, או שירידת הדירוג תהא מלכתחילה לדירוג מוך יותר ככל שתתרחש ירידת  .0.2% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,")הבסיס ריבית(" במכרז שייקבע הריבית שיעור מעל )הוסף״ הריבית ״שיעור( 0.2% של בשיעור החוב
 הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה -אחת מהמדרגה הראשוה  הדרגב מוך יהיה
 הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.25% של וסף בשיעור החוב אגרות של מסולקת תיהבל

 - מהמדרגה הראשוה דרגות שתיב מוך יהיה שייקבע והדירוג במקרה) ב; (0.45% בתוספת
 בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה
 שייקבע והדירוג במקרה) ג( ;0.7% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.25% של וסף
 יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה - מהמדרגה הראשוה דרגות שלושב מוך יהיה
 הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.3% של וסף בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן

בגין מגון  ףהוס הריבית שיעור יעלה לא מקרה בשום כי, מובהר ספק להסרת .1% בתוספת   .1% על לעיל זה בסעיףההתאמה המפורט 
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הרי , דירוג חברות מספר ידי על תדורגה החוב שאגרותעוד  כללמען הסר ספק יובהר, כי   .רוג של מדית ישראלימירידת דירד כתוצאה על אף האמור לעיל יובהר, כי שיעור הריבית יישאר ללא שיוי ולא יעלה, אם דירוג אגרות החוב  התאמה המגון שלצורך סעיף זה בלבד, הדירוג שייבדק על מת לבחון האם דרש להפעיל את  כאמור, יהא הדירוג הגבוה מבין הדירוגים של בשיוי שיעור הריבית כתוצאה משיוי דירוג   שתתחיל התקופה בגין השיוי יחול, או להלן, לפי העיין לעיל כאמור הריבית וריעש עודכן .4.4.2   חברות הדירוג.
 הדירוג חברת ידי על הדירוג שיוי חל בה הריבית תקופת לאחר הבאה הריבית תקופת מתחילת

. 4.4.4(בכפוף לאמור בסעיף  החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של מלא לפירעון ועד  הריבית שיעור על שישפיע באופן הדירוג חברת ידי על החוב אגרות על הריבית עדכון של במקרה . 4.4.3   .להלן)
 ותפרסם לאמן בכתב כך על החברה תודיע, זה 4.4 בסעיף לעיל כאמור החוב אגרות שתישאה

להוראות חוק יירות ערך ובכל  בהתאם ערך ליירות רשות של המג״א במערכת מיידי דיווח  מיידי דיווח כי, מוסכם. כאמור הדירוג עדכון ממועד עסקים ימי משלושהמקרה לא יאוחר 
 המיידי הדיווח במסגרת. לאמן הודעה למתן יחשב ערך ליירות רשות של המג״א במערכת
 הריבית שיעור ואת שיתן הדירוג את, הדירוג הורדת דבר את) א: (החברה תציין האמור
 הריבית תשלום במועד החוב אגרות למחזיקי החברה שתשלם הריבית שיעור את) ב( ;הוסף

 הריבית שיעור ואת השתית הריבית שיעור את) ג( ;הוסף הריבית שיעור יתווסף שבו הראשון
 לתקופות ביחס) לשה הריבית תשלומי מספר חלקי השתית כריבית תחושב לתקופה הריבית( בשה אחד ממועד ביותר תשולם בגין שהריבית יקבעו החוב אגרות שתאי ככל, לתקופה
 אגרות שתישאה הריבית שיעור על שהשפיע באופן הדירוג הורדת שלאחר במקרה כי, יובהר .4.4.4  .הבאות
, מעלה כלפי החוב לאגרות הדירוג את הדירוג חברת תעדכן, זה 4.4 בסעיף לעיל כאמור החוב
, יותר מוך ויה הוסף הריבית שיעור בו אשרלדירוג  או הבסיס וגמדיר גבוה או השווה לדירוג

 למחזיקי החברה ידי על שישולם הריבית שיעור יקטן אזי), ״הגבוה הדירוג״( לעיל כמפורט
 מתחילת שתתחיל התקופה בגין וזאת, הריבית של הרלווטי התשלום במועד, החוב אגרות
 השיוי חל במהלכה אשר התקופה לאחר מייד המתחילה זו: כלומר( הבאה הריבית תקופת

 עד או החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של מלא לפירעון ועד) בדירוג הרלווטי
 היתרה שתישא הריבית ששיעור כך, זה 4.4 סעיף להוראות בהתאם החוב אגרות דירוג שיוי

 בתוספת או תוספת כל ללא הבסיס ריבית שיעור יהיה החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי
 אגרות שתישאה הריבית שיעור יפחת לא, מקרה ובכל( לעיל וכאמור העיין לפי יותר מוכה
-4.4.2 בסעיפים לאמור בהתאם החברה תפעל כאמור במקרה). הבסיס ריבית משיעור החוב המיימאלי, והכל בתאי שבאותו מועד ישה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ימים, לפי פירעון הסופי, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב לדירוג  60ככל שאגרות החוב תפסקה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה בלבד לתקופה העולה על  .4.4.5  .המופחת הדירוג במקום הגבוה מהדירוג הובעים המחויבים בשיויים לעיל 4.4.3

ימים כאמור לעיל, החברה תראה במועד הפסקת  60ו מחדש בטרם חלפו שאגרות החוב לא דורג
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 הריבית בשיעור שיוי יגרור לא החוב אגרות של הדירוג אופק שיוי כי מובהר, ספק הסר למען .4.4.6  יחולו בהתאם. 4.4.4-ו 4.4.3הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעיין תשלום ריבית והוראות סעיפים 
 מחברת יותר ידי על זמית בו מדורגות תהיה או מדורגות החוב שאגרות ככל כי בזאת מובהר .4.4.7  .החוב אגרות שתישאה

 מובהר עוד .הדירוגים מבין הגבוה כדירוג 4.4 דירוג החברה ייחשב לעיין סעיף, אחת דירוג
 לפירעון להעמדה עילה תהווה לא כאמור אחת דירוג חברת ידי על דירוג הפסקתבמקרה כזה,  כי

או שאגרות החוב תפסקה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג,  במקרה בו תוחלף חברת דירוג .4.4.8  .מיידי
בתוך שלושה ימי ובכל מקרה  בהתאם להוראות חוק יירות ערך תפרסם החברה דיווח מיידי

ובו תודיע החברה על סיבות החלפת חברת הדירוג או הפסקת הדירוג,  ,עסקים ממועד השיוי  בהתאמה. (פרט  התשקיף פי-על שתוצעה) 10סדרה התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ( .5.1 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  .5
 סדרה לאותה מרשםב) ישולמו לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים להלן כמפורט האחרון לתשלום
ביוי  24בדצמבר של שה רלווטית) ויום  31-בדצמבר (ביחס לתשלום המבוצע ב 25: שלהלן במועדים

פרט לתשלום  וזאת, ")היום הקובע(להלן: "ביוי של שה רלווטית)  30-(ביחס לתשלום המבוצע ב ביום התשלום  מרשםבהאחרון של הקרן והריבית שישולם לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים  הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר לידי החברה ביום התשלום, במשרדה  סדרה מאותהושיעשה כגד מסירת תעודות אגרות החוב 
ריבית ה תקופת בגין ריביתביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום  מרשםבמובהר, כי מי שאיו רשום  ) ימי עסקים לפי מועד התשלום האחרון.5שה (מחמי

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה  .5.2 .מועד אותו לפי שהתחילה
בהתאם לאמור בסעיף ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד,  מרשםביהיו רשומים התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בקאית לזכות חשבון הבק של האשים אשר שמותיהם  .5.3 הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.ם העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת מועד התשלום ליו פרטי חשבון הבק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק יודיע לחברה את ) 10אגרות החוב (סדרה מחזיק  .5.4  .לשטר האמות 15.3-15.8 סעיפיםתלויה בה, יחולו הוראות להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאיה  5.5 -ו האמות לשטר 28

כאמור לעיל, או על שיוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי  סדרה מאותהפי אגרות החוב -על
פי הודעתו של -בת לפעול עלהעיין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חיי
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) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק 15עשר (-המחזיק בדבר שיוי כאמור לאחר חלוף חמישה לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבק  .5.5 הגיעה לחברה.
דואר רשום לכתובתו האחרוה שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח ב  מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה  הימעות .6 פי דין.-כל תשלום חובה ככל הדרש עליוכה ) 10אגרות החוב (סדרה מכל תשלום בגין  .5.6 הקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועיין כתשלום הסכום במרשםהרשומה 

על ידי מקבל ההעברה או ציגיו החוקיים,  וכןכיאות על ידי הבעלים הרשום או ציגיו החוקיים,  חתום העברה של אגרות החוב  תיעשה על פי כתב העברה הערוך בוסח המקובל להעברת מיות,כל סכום ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל  ביהחוב יתות להעברה לג אגרות .7.1  אגרות החוב  של ופיצול ההעבר .7  .האמות לשטר 15.3-15.8 סעיפיםהימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה ראו  לעיין
 סבירההוכחה  לדות אגרות החוב המועברות על פיו, וכלחברה במשרדה הרשום בצרוף תעו שיימסר
מיות יחול,  העברת לאופןהחברה ביחס  תקוןהכללות ב תלאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליו בכפוף .7.2 שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.  אחרת , לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה של אגרות שהואיחול כל תשלום חובה  אם .7.3 ועל הסבתן.  החובאגרות  העברת לאופןבשיויים המתחייבים לפי העיין, ביחס   אגרתתחילה  לשל העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצ במקרה .7.4 תשלומם על ידי מבקש ההעברה. על סבירותהחוב, יימסרו לחברה הוכחות 
 בדבר הערה כי לדרוש רשאית תהא והחברה מרשםב רהקיום כל התאים האלה תרשם ההעב לאחר .7.5 תעודת אגרות החוב האמורה.שייקבע על ידי החברה), באופן שסך כל סכומי הקרן הקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך (עד לכמות סבירה כפי  להלן 8 סעיףוראות פי ה להחוב ע
 לו תוצא כיו ההעברה למקבל שתימסר המועברת חוב אגרת תעודת על תירשם כאמור ההעברה
 ייחשב והוא, העבר אמר כאילו יראו"מחזיק"  אמר בו מקום שבכל כך, המועברת חובאיגרת  תעודתויחולו על העבר כל התאים המפורטים בשטר האמות וב חדשה חוב אגרת תעודת במקומה

  פיצול תעודת אגרות החוב .8 יחולו על מבקש ההעברה. הההוצאות והעמלות הכרוכות בהעבר כל .7.6 .האמות שטר לצורכי יקכמחז
  .האמות לשטר 29 סעיףפיצול תעודת אגרות חוב, ראו  לעיין
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  הבורסהמוקדם ביוזמת  פדיון .9.1 )10פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה  .9
שטרם פרעו, ) 10ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה -יוחלט על אם בהחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של קבע ישפחת מסכום  החזקות הציבור בהןמפי ששווי  אך הן תמחקה מהרישום ) 10(סדרה  החוב אגרות של מוקדם פדיון החברה תאפשר לאאגרות חוב, 

לאחר הרישום למסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  יום 30החל מתום בכל עת, החברה תהא רשאית,  החברה  ביוזמת מוקדם פדיון .9.2  .סה, ותחולה עליהן השלכות המס הובעות מכךלמסחר בבור ההוראות הבאות, והכל לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו  )10החוב (סדרה  אגרותלהעמיד את  יירות ערך ולהוראות תקון הבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד בכפוף להחיות רשות  קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי  .9.2.2  תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .9.2.1  הרלווטי.
–יוי, יולי  –מרץ, אפריל  –" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: יואר רבעוןלעין זה "  במועד שקבע לתשלום כאמור.  או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעיין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם  .9.2.5  רטה לפי ע.. של אגרות החוב המוחזקות.-פרו), 10כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה  .9.2.4  "ח.ש מיליון 1-מ יפחת לאהסכום המיימאלי של כל פדיון מוקדם  .9.2.3  דצמבר.-ספטמבר, אוקטובר
) 17מן, לא פחות משבעה עשר (החברה דוח מיידי על כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לא אם סכום הפדיון האחרון יפחת ) 10סדרה לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ( .9.2.7  לבין מועד תשלום הריבית בפועל.) 10(סדרה מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב  .9.2.6 ) ימים לפי מועד הפדיון המוקדם. 45ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (

) שיעור הפדיון החלקי 1ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (במועד פדיון מוקדם חלקי,  .9.2.8 חלקי ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת.החוב במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שצברה רק עבור החלק הפדה בפדיון מוקדם במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות מיליון ש"ח.  3.2-מ ) שיעור 3) שיעור הפדיון החלקי במוחי הסדרה המקורית; (2במוחי היתרה הבלתי מסולקת; ( ) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי 4הריבית בפדיון החלקי על החלק הפדה; (
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שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו, במוחי הסדרה  ) עדכון5היתרה הבלתי מסולקת; ( שיהיה ) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6המקורית; (
במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה ) 10הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .9.2.9  ) ימים לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם.6( ישהש

מחיר שבמחזור, אשר ייקבע על פי ) 10שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה ) 1אים: (מבין הב ) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת 30בשלושים () 10העילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה 
רות החוב שבמחזור הסכום אשר ) זה, יופחת משווי השוק של יתרת אג1למחזיקים על פי ס"ק (יבוצע באותו הרבעון, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ו/או קרן, והפדיון המוקדם על אף האמור לעיל, ככל שהפדיון המוקדם . החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

) הערך ההתחייבותי של 2; (משולם באותו הרבעון על חשבון תשלומי קרן ו/או ריבית כאמור והפרשי  דהייו: קרן בתוספת ריביתשבמחזור, העומדות לפדיון מוקדם ) 10אגרות החוב (סדרה  החוב  אגרות. היוון שתי בחישוב 1.5%ריבית של בתוספת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוות לפי תשואת ) 10החוב (סדרה  אגרותשל זומים ) יתרת תזרים המ3עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ( הצמדה (ככל שישם), הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס  יחושב החל ממועד) 10(סדרה 
) לעיל, הסך 3) או (1ככל שיבוצע פדיון מוקדם בהתאם לס"ק (). 10החוב (סדרה  אגרותל במקרה של תשלום ריבית וספת עקב הפדיון  שישולם מעל הערך ההתחייבותי ייחשב כריבית.

 ובהקר הוא הממוצע חייהן שמשך, הושאות ריבית קבועה צמודות ממשלתיסדרות אגרות חוב  תיששבעה ימי עסקים, המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של " משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של תשואת האג״ח הממשלתילעיין זה: "  .בפדיון המוקדם בלבדהקוב שפדה  המוקדם, תשולם הריבית הוספת על הערך
 אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור  רכישת .10  .הרלווטי במועד הרלווטית מהסדרה החוב אגרות של(מח"מ)  הממוצע החיים למשך ביותר

החוב, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שהחברה תדרוש ממו מדי פעם בפעם, להירשם ל מחזיק אגרות כל מי שעשה זכאי לאגרות החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק ש .11.2  של אגרות החוב.או תביעה גדית הקיימות או שתהייה קיימות בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי הקרן והריבית משתלמים ויתים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז  םסכו .11.1  הוראות כלליות .11  .האמות לשטר 6 סעיףזה ראו  לעיין
אמצעות בעלי אגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי אגרות החוב ושטר האמות ב .11.3  כמחזיק אגרות החוב, או בכפיפות לתאים המפורטים לעיל בתעודה זו, להעביר אותן. מרשםב בדרכים המפורטות באגרת החוב ובשטר  החוב אגרות בעלי של כללית אסיפה החלטת פי על אוהאמן    האמות.
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 10 בסעיף המפורטת, מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת הזכות לרבות, האמות שטר הוראות .11.4
ממו ובכלל זה, רישום של כסים ממשלה בעין השיוי המבי ובקשר לכל ושא הכרוך או הובע למחזיק לא יהיו טעות או תביעות כלשהן כלפי החברה ו/או כלפי המדיה בקשר ליישום החלטות  .11.5 .זו חוב מאגרת פרד בלתי כחלק יחשבו, האמות לשטר

ן (לרבות כסי המוביל הארצי) על ידי המדיה ועל שם המדיה ו/או העברה של כסים בין החברה לבי (אשר  2007באוגוסט  26מיום  2318חברות שוות ובין החברה לבין המדיה (החלטת ממשלה מס' 
להחלטות  ,1996באוקטובר  24מיום  15שרים לעייי כלכלה מספר כל/ ועדת החלטתל היה בהמשך  1998באוקטובר  1) מיום 122(כל/ 4390ומס'  1996בובמבר  13) מיום 15(כל/ 733ממשלה מס' 

המוביל הממשלה האמורות לעיל, לרבות לעיין פעילות מקורות המוביל הארצי וכסים בע"מ ("ממשלה אחרת שתתקבל בעיין זה). כון למועד התשקיף, טרם הושלם ביצוע האמור בהחלטות ), וכן כל החלטת 2003בספטמבר  15מיום  836ומס'  2002ביולי  30מיום  2306לטות ממשלה מס' ולהח
  ת החוב וויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגר .12 ברת הכסים בין המוביל הארצי והחברה.") והעהארצי

לשטר  השייה בתוספתהאסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכסה ותתהלה בהתאם לאמור   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .13 .האמות לשטר 27 סעיףזה ראו  לעיין   קבלות כהוכחה .14  האמות.
, מיסיםשבמקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה. הסבירות שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לכון, בתאי להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות  כפוףבו החוב אגרות שלחדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תאים במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה   החלפת תעודת אגרות החוב .15 .האמות לשטר 16 סעיף ראו זה לעיין

החדשה, ככל שיחולו, יחולו על מבקש התעודה  היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה   הודעות .16  האמורה. 
*  *  *  *  *  .האמות לשטר 26 סעיףזה ראו  לעיין
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  לשטר האמות הישת וספת
  החוב איגרות מחזיקי של כלליות אסיפות

 ותאים יהולה אופן, החוב איגרות מחזיקי של אסיפה כיוס, זה אמות ושטריירות ערך  חוקלהוראות  בכפוף
  :להלן כאמור יהיו, לגביה שוים
, החוב באגרות מחזיק של בכתב בקשה לפימחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או  אסיפתיכס  האמן .2 ת של מחזיקי איגרות החוב. סיפולזמן א םאו החברה רשאי האמן .1 אסיפה זימון מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של קרן  לפחות) 5%חמישה אחוזים ( להם/שלואחד או יותר, 

, החוב אגרות מחזיקי הים האסיפה זימון את שהמבקשים במקרהשבמחזור מאותה סדרה.  החוב אגרות
הודעה בכתב על המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על  לאמןאסיפה כזו, עליה לשלוח מיד לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב. אם החברה מזמיה  תהחברה רשאי .3 .בכך הכרוכות הסבירות ההוצאות עבור, מראש לרבות, שיפוי מהמבקשים לדרוש רשאי, האמן יהיה מבלי שתהיה להם  כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו טעמומ ציג או והאמןהעייים שיובאו לדיון בה,  , לכסה הדרישה לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוךלעיל,  2לפי הוראות סעיף  מחזיקים אסיפת יזמן האמן .4 זכות הצבעה. 

 ממועד ימים 21-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכיוס שמועד ובלבד, בהזמה שיקבע למועד
 כי סבר אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כיוס את להקדים רשאי האמן ואולם; הזימון
 בדוח האמן ימק, כןלהלן; עשה  26 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגה לשם דרוש הדבר
 המחזיק רשאילעיל,  3 בסעיף כאמור המועד בתוך, מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת האמן זימן לא .5 . הכיוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר
, האמן בידי האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכיוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכס

, החברה לבקשת וכן ידו על שזומה אסיפה כיוס מועד את לשות הסביר דעתו שיקול פי על רשאי האמן .6 .האסיפה כיוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והאמן
 יודיעו עליו אחר במקום או החברה של הרשום במשרדה, בישראל תתקיים החוב אגרות מחזיקי אסיפת כל .7 .החברה ידי על האסיפה זומה בו במקרה
 שקבע כפי, המשפט בבית בהליך המבקש שהוציא סבירות בהוצאות האמן יישא, כאמור המשפט בית הורה .9  .כיוסה על להורות, מחזיק לבקשת, המשפט בית רשאילעיל,  2 בסעיף כאמור מחזיקים אסיפת התקיימה לא .8 . החלופי המקום של סבירות בעלויות תישא והחברה, האמן או/ו החברה

 בחוק או האמות בשטר לכך שקבעה בדרך להלה או מחזיקים אסיפת לכס מעשית אפשרות שאין מקום .10  .המשפט בית
, האמן או באסיפה להצביע הזכאי חוב אגרות מחזיק, החברה לבקשת, המשפט בית רשאי, ערך יירות
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 ככל משלימות הוראות כך לשם לתת הוא ורשאי, המשפט בית שיקבע בדרך אסיפה ותוהל שתכוס להורות
 בכל עלויות כיוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב.  החברה תשא .11 .לכון שיראה

  על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.ום כיוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, היה הפגם בכיוס וגע להודעה לגבי מק .13  .זהערך או לפי שטר  יירותאו שהתהלה בלא שהתקיימו התאים הקבועים לכך לפי חוק בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכסה  .12  בכיוס פגמים
 לחברה ותימסר לעת מעת שיהיו כפי ערך יירות חוק להוראות בהתאם תפורסם מחזיקים אסיפת על הודעה .14  אסיפה כיוס על הודעה

 .בכתב הצבעה לעיין הסדרים וכן המוצעות ההחלטות, היום סדר את תכלול הזימון הודעת .15  .האמן ידי על
 אסיפת של כיוסה דרש שבשלהם ושאים בו ויכלול, מחזיקים באסיפת היום סדר את יקבע האמן .16  באסיפה היום סדר

 אגרות סדרת של הקוב הערך מיתרת לפחות) 5%( אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, החוב באגרת מחזיק .17  לבקשת מחזיק. להלן 17 בסעיף כאמור שתבקש ושא וכן, לעיל 2 סעיף לפי מחזיקים
 שהושא ובלבד, בעתיד שתתכס מחזיקים אסיפת של היום בסדר ושא לכלול מהאמן לבקש רשאי, חוב

 .בלבד היום בסדר שפורטו בושאים החלטות יתקבלו מחזיקים באסיפת .19 .באסיפה היום סדר את החברה תקבע, לעיל 3שתזומן אסיפה כאמור בסעיף  ככל .18  . כאמור באסיפה דון להיות מתאים
האמן לשם התייעצות בלבד  מטעם לאסיפה זימון, לעת מעת שיהיו כפי, ערך יירות חוק להוראות בכפוף .20 התייעצות לצורך מחזיקים אסיפת כיוס  לאסיפת"). התייעצות אסיפתעם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפי מועד כיוסה ("

 .החלטות בה יתקבלו ולא הצבעה בה תיערך לא, יום סדר יפורסם לא התייעצות
חוב במועד שייקבע  באגרותמחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים  .21  ויהול האסיפה חוב באגרות לבעלות הקובע המועד  הצבעה בכתב וכן שלוח באמצעות או בעצמו, מחזיקים באסיפת ולהצביע להשתתף רשאי חוב באגרות מחזיק .22 בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים. 

  ה אסיפה.לאותיושב ראש כ מיה שהוא מי או האמן יכהן אסיפה בכל .23 .הצבעתו אופן את יציין שבו
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 ידי-על תקבלה לא כאמור שהודעה או, חוב אגרות מחזיקי לכל הודעה עליה יתה לא שגגה מחמת אםגם  לעיל כאמור שזומה באסיפה כדין שתקבלה כלשהי החלטה תיפסל לאלהוראות חוק יירות ערך,  בכפוף .24
. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמה לאסיפה (או לאסיפה דחית, לפי העיין) החוב אגרות מחזיקי כל  לשטר 26 סעיףבהתאם להוראות  תיתן החוב אגרות למחזיקי האמן או/ו החברה מטעם הודעה כל .25 "א.המגשלחה במערכת 

כי קיים המיין החוקי הדרוש  שקבעידי יו"ר האסיפה לאחר  עלאגרות החוב תיפתח  מחזיקיאסיפת  .26  .האמות
) מחזיקי אגרות חוב, הוכחים 2החוקי לקיום אסיפת מחזיקים הוא וכחות של לפחות שי ( המיין .26.1 , כדלקמן:הדיון להתחלת

) 25%, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (םכוח-ידי בא-בעצמם או על  מחצית בתוךהערך הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עת,  שלמהיתרה הבלתי מסולקת 
 בשטר או ערך יירות, אלא אם כן קבעה דרישה אחרת בחוק האסיפה לפתיחת שקבע מהמועד ההשע

 תידחה, חוקי מיין, האסיפה לתחילת שקבע מהמועד השעה מחצית בתום, מחזיקים באסיפת כח לא .26.2 .האמות
 או המקורית האסיפה לקיום שקבע המועד לאחר עסקים ימי משי יקדם שלא אחר למועד האסיפה

; החוב באגרות המחזיקים זכויות על הגה לשם דרוש הדבר כי האמן סבר אם, אחד עסקים מיום
 לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מייןלעיל,  26.2 בסעיף כאמור הדחית המחזיקים באסיפת כח לא .26.3 .לכך הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח האמן ימק, האסיפה דחתה
 אחרת דרישה קבעה כן אם אלא, שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה תתקיים, לה שקבע המועד
 במספר לפחות חוב באגרות מחזיקים בה כחו אם רק הדחית המחזיקים אסיפת תתקייםלעיל,  2פת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים כאמור בסעיף , כוסה אסילעיל 26.3אף האמור בסעיף  על .26.4 .ערך יירות בחוקהאמות ו/או  בשטר
 יובאו לא, מהם מי בשליטת תאגיד או משפחתו בן, בחברה שליטה בעל שהיוחוב  באגרות מחזיק .26.6 .האמות לשטר 10 סעיף הוראות יחולוקבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי  על .26.5 .סעיף באותו כאמור אסיפה כיוס לצורך הדרוש
 בהצבעה הקולות במיין יובאו לא וקולותיהם, מחזיקים באסיפת החוקי המיין קביעת לצורך בחשבון
ד למועד האחרון ע אמןאת אופן הצבעתו, אשר הגיע ל מחזיקהצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין  כתב .26.7 .כאמור באסיפה

וכחות באסיפה לעקבע לכך, ייחשב כישה  לעילזה  26ין החוקי כאמור בסעיף יין קיום המותחול ") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בושא שפורט בסדר היום, למועד אחר המקורית האסיפההאסיפה (" של המשכה ידחה, חוקי מין בה שכח באסיפה המצביעים של רגיל ברוב החלטה או האמן של החלטה לפי .27 . המקוריתים שבהם אפשר היה לדון באסיפה לא ידוו באסיפה דחית אלא עיי .26.8 לחוק יירות ערך.  3יב35הוראות סעיף 
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משכת לא יידון אלא  באסיפה"). משכת אסיפה(" וחליטי כאמוראו האסיפה  האמןולמקום שיקבע כפי ש שכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה המ האמן . 28ושא שהיה על סדר היום ושלא תקבלה לגביו החלטה.  , המשכת לאסיפה החדש המועד לגבי הזמות ייתו, יומה סדר את לשות בלי מחזיקים אסיפת דחתה .29  הסוגים תהיה תוה לשיקול דעתו הבלעדי של האמן.
 חלק בכל או החוב אגרות מחזיקי באסיפת מלהשתתף מועים יהיו האמן למעט אחר אדם וכל החברה .30 לעיל.  14-15 סעיפים לפי ייתו כאמור ההזמות; המשכת לאסיפה קודם שעות 12-מ יאוחר ולא, האפשר ככל מוקדם
 ושא מסוים (לפי העיין). עמדתה בקשר עם כל ושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת , החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת זה. על אף האמור בסעיף האמן החלטת לפי, ממה

 בחוק אחר רוב קבע אם אלא, קולות במיין בהצבעה תתקבלאסיפת מחזיקי אגרות החוב  שלהחלטה  כל .31 החלטות
המג"א, ויקבע את מועד עילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לאמן את כתב ההצבעה מלא קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן, כי וסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו  יו"ר האסיפה .32 .האמות בשטר או ערך יירות
-על כן לעשות שהתבקש לאחר בכתב הצהרה ימסור לא אשר מחזיק. האמן של דעתו לשיקול בהתאםלו, האמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עיין מוגד שיש  .33 ום כדין. וחת
ד ע אמןאת אופן הצבעתו, אשר הגיע ל מחזיקשבו ציין  כדין וחתום מלא הצבעה כתבשבכתב ההצבעה. על פי הוראות התוספת השייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה . מוגד עיין בעל מחזיק היו כי האמן יקבע ולגביו, כאמור אישי עיין לו שיש שהצהיר כמי יחשב, האמן ידי

וכחות באסיפה לעקבע לכך, ייחשב כילמועד האחרון שלעיל 26ין החוקי כאמור בסעיף יין קיום המ .
לבין עיין אחר שלהם,  החוב באגרותעייים אצל המחזיקים (ככל שקיימים), בין עיין הובע מהחזקתם  ישל יגוד םאמן), יבחן האמן את קיומכוסה אסיפת מחזיקים (בין שזומה על ידי החברה, מחזיק או ה .34 .מהצבעה המעים קולות יימו לא בהצבעה המשתתפים הקולות במספר מחזיקים  "); האמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפתאחרעיין כפי שיקבע האמן (בסעיף זה: "  מהוראות לגרוע כדי מוגד עיין בעלי חוב אגרות מחזיקי הגדרת לעיין בהוראות אין כי, מובהר ספק להסרת .35  להודיע לו, לפי ההצבעה, על עיין אחר שלו וכן אם יש לו יגוד עייים כאמור.
, מוגד עיין בעלי חוב אגרות מחזיקי הגדרת לעיין, ערך יירות רשות של מחייבות והחיות הפסיקה, הדין
 דעת חוות על להסתמך רשאי האמן יהא כאמור עייים יגוד בחית לצורך. הבחיה במועד שיחולו כפי

 .בהוצאות שיאה לעיין האמות שטר הוראות עליה ויחולו, שיזמין משפטית
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 על החלטה לכל ביחס בפרד תיערך, האמן לדעת דרושה והיא, כי בחית יגוד עייים כאמור, ככל יובהר .36
 מוגד עיין כבעל מחזיק על בהכרזה אין כי, יובהר עוד. בפרד אסיפה לכל ביחס וכן האסיפה של יומה סדר

 יומה סדר על אשר אחרת בהחלטה מחזיק אותו של מוגד עיין על להראות כדי, כלשהי אסיפה או בהחלטה
 של קולותיהם את בחשבון האמן יביא לא, מחזיקים באסיפת שהתקיימה בהצבעה הקולות מיין בספירת .37  .אחרות באסיפות שלו מוגד עיין על או האסיפה של

 יגוד מתקיים כי מצא שלגביהם מחזיקים של או לעיל 33 בסעיף כאמור לדרישתו עו שלא מחזיקים
, משיעור מוגד עיין בעלי מחזיקים. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאים עייים  מיין בספירת בחשבון האמן יביא), 10אגרות החוב (סדרה של חמישה אחוזים מיתרת הערך הקוב של 
"ח ערך קוב מהקרן ש 1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-מחזיק, הוכח בעצמו או עלבהצבעה יהיה לכל  .38 .מוגד עיין בעלי המחזיקים של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות  במשותף מחזיקים של במקרהשמכוחן רשאי הוא להצביע.  החוב אגרות שלהכוללת הקובה שטרם פרעה 
ובגין חלק  גדבעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר  שלו מהקולותחוב רשאי להצביע בגין חלק  אגרת מחזיק .39  .במרשם מבייהם ראשון שרשום מי של קולו רק יתקבל חוב באגרת בהצבעה מבלי להביא  המשתתפיםהחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות  אישורהרוב הדרוש ל .40 כפי ראות עייו. והכלאחר להימע,  החלטה מיוחדת באסיפה כזו  אישורל "). הרוב הדרושרגילה החלטה: "להלןבחשבון את קולות המעים (

 קולות את בחשבון להביא מבלי בהצבעה המשתתפים הקולותממספר  שליש שיהוא רוב של לא פחות מ
 בקשר החוב אגרות מחזיקי אסיפת אישור שדרש ככל, האמות ושטר החוב אגרות בתאי שיויים .41.1 בחוק אחרת, אשר יתקבלו בהתאם להוראות הקבועות לגביהם, ולמעט הושאים המפורטים להלן:מחזיקי אגרות החוב יתקבל כהחלטה רגילה, למעט אם קבע  של הכללית האסיפה בפי שיובא ושא כל .41   ").מיוחדת החלטה": להלן( המעים

 לשטר 2.4 בסעיף לאמור בהתאם תתקבל אחר באמן והחלפתו האמן של כהותו סיום על החלטה .41.3 .האמות לשטר 10 בסעיף אמורבהתאם ל תיעשה אשרהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי,  .41.2  . האמותלשטר  27 סעיף להוראות בהתאם ייעשה, אליו
 באסיפה או רגיל רוב שאיו ברוב להחלטה כפוף הוא כי האמות בשטר לגביו קבע אשר אחר ושא כל .41.4 .האמות
 חתימתבכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה המיוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן -ידי בא-ידי הממה או על-כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .42 .מיוחד חוקי מיין בה שכח לאחר שפתחה

  שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  .44  תהיה מקובלת על האמן.  אשרוי של שלוח ייערך בכל צורה כתב מי .43 . מייצג שהוא התאגיד בשם לפעול רשאי יהא והממוה, התאגיד של החתימה מורשי
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האסיפה,  פתיחתלאמן עד למועד  יימסרשל ייפוי כוח כזה,  למקור אמןכתב מיוי וייפוי הכוח או העתק  .45 ) 1כוח, יהיה בר תוקף אף אם: (-או הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה בא/וקול שיתן  .  46קבע אחרת בהודעה המזמת את האסיפה.  כןאלא אם 
) לאחר הצבעה 3) לאחר ההצבעה בוטל כתב המיוי; או (2או הוכרז פסול דין; או ( ממהקודם לכן פטר ה הרשום של החברה או במען אחר עליו  במשרדהאם תקבלה הועברה איגרת החוב שלגביה יתן הקול, אלא  , היותו פסול ממהההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת ה אותודיע החברה או בידי האמן, לפי האסיפה  ים ושיישמר הפרוטוקול מרשםיערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם ב האמן .47  דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

ידי יושב -במשרדו הרשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על , וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי בו לאמור לכאורה ראיההראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש   פרוטוקול לערוך רשאי יהיה האמןתקבלה כדין. ש כהחלטהכל החלטה שתקבלה באסיפה כזו תיחשב 
 אגרות מחזיקי לעיון פתוח יהיה, האמן של במשרדו יישמר המחזיקים אסיפות של הפרוטוקולים מרשם .48 .הקלטה של בדרך ממו חלקים או אסיפה
וכן יישלח לחברה רק לעיין אסיפה או  שביקש זאת אגרות החובב מחזיק לכל יישלח ממו והעתק החוב הפרוטוקולים,  מרשםהכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה ב .49  חלקים מאסיפה בהם החברה או מי מציגיה היו שותפים באסיפה.     על עובדה זו. לכאורהישמשו ראיה 
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  סודיות כתב - 2.5.4ספח 
  2019 ______ ב

  לכבוד
  בע"מ מקורות חברת מים

  .ג..א
 אחרות או מסחריותאך מבלי לגרוע, איפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות, טכיות, כספיות, טכולוגיות, למידע שאיו חלת הכלל, לרבות,  להיחשף או לקבל עשוי אי"), העבודה") (להלן: "החברה(להלן: " מבע" מקורות חברת מים של) 10למחזיקי אגרות החוב (סדרה  כ___________ תפקידי למילוי בקשר או במסגרת .1  לסודיות התחייבות: הדון

, לחברות בות או קשורות של החברה (כהגדרת מוחים אלה בחוק לחברה בעקיפיןאו /ו במישרין הקשורות "). על אף האמור המוח "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור סודי מידעאחר שאיו חלת הכלל (להלן ביחד: ""), הלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של הקבוצה וכן מידע מסחרי ועסקי מכל סוג הקבוצה: "ביחד(להלן  בחברה עיין לבעליאו /ו, החברה בקבוצת לתאגידים")), ערך יירות חוק(להלן: " 1968-"חהתשכיירות ערך,   בעליידי -על אוידיכם -על ברבים שפורסם מידע זהו חלת הכלל (ובכלל י) ה1לעיל שאי אוכל להוכיח, כי: (
טרם  לו) שהיה ידוע 2( -; או זה התחייבות כתב הוראותלא בשל הפרת ש הכלל לחלת שיהפוך או) בכם עיין קבלת המידע כאמור לא היה ידוע לו, שבמועד  ובלבד) שמסר לו על ידי צד ג', 3גילויו על ידי החברה; ( ' ג צד אותו שחב אמון חובת של הפרה מהווה' ג צד אותו ידי על המידע גילוי כי, ותולאחר ששאלו את 

 מטרה, אלא לשם העבודה. לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל  ידוע .2  .) גילויו דרש על פי דין, והכל בהיקף ובעיתוי הדרש על פי דין4( –או  לחברה
חזיקי אגרות אף האמור לעיל, אהיה רשאי (א) למסור מסקות והערכות המבוססות על המידע הסודי למ על  הוגעת החלטה קבלת לשם חוב אגרות מחזיקי באסיפות הצגתו(לרבות  החברה של) 10החוב (סדרה 

 כדי הדרשים המיימאליים וההיקף למידה תצומצם כאמור מידע על שההסתמכות ובלבד) לזכויותיהם
בידי החברה שהות  רלהותיושתתי הודעה לחברה בקשר לכך זמן סביר מראש, על מת  הדין בדרישות לעמוד לשטר האמות. יובהר, כי אם כל חברי ציגות מחזיקי אגרות החוב יחתמו  19.2 סעיףוזאת בכפוף להוראות כאמור לעיין במידע הסודי במשרדיו, בכפוף לחתימת כתב סודיות בוסח האמור על ידי כל חברי הציגות, תחרות עם החברה, וכן לאפשר לציגות מחזיקי אגרות החוב הצהרה בדבר העדר יגוד עייים או העדר שכל חברי הציגות (ככל שתהא) חתמו על התחייבות לסודיות כלפי החברה, בוסח כתב סודיות זה וכן על המבוססות על המידע הסודי לציגות מחזיקי אגרות החוב שתמוה כדין על ידי מחזיקי אגרות החוב ובלבד כאמור; (ב) למסור מסקות והערכות  והערכות המסקותסבירה לפות לערכאות ולמוע את העברת 

חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דרישת רשות מוסמכת על פי דין ו/או לפי צו שיפוטי ובלבד שהגילוי הפועלים מטעמם, ימלאו אף הם את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה; (ג) לגלות מידע סודי, ככל שאהיה להתחייבות ציגות מחזיקי אגרות החוב שכל גורמים אלה וכל מי שפועל מטעמם, לרבות קבלי משה ולרבות חברי וועדות השקעה וועדות אשראי, היה מותרת מבלי שיחתמו על ידם כתבי סודיות וספים, בכפוף , לרבות חברי הדירקטוריון לעובדיהם, כוחם לבאיהסודי  המידעדיות כאמור, מסירת על התחייבות לסו
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יעשה על  סודיומבלי לגרוע מהאמור שם, גילוי מידע  2 בסעיף כאמור סודי מידע של מותרת למסירה בוסף .3  ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי כדי להותיר בידיכם שהות סבירה להתגון בפי דרישה מעין זאת.ם עמכם מראש, ככל שיתן יצומצם למידה וההיקף המיימאליים הדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין ואתא
מקבל : "להלןל זה ליועציי המקצועיים (ידי אך ורק לעובדים שלי ו/או לציגים מורשים מטעמי ובכל

על ידי מקבל  סודי") בלבד. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע need to know basis") לפי הצורך ("המורש  האמצעים בכל ואקוט ידי עלמורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דיו כדין גילוי או שימוש כאמור 
 יחתום אשר מורשה מקבל לגבי תחול לא זו התחייבותי. הסודי ידעהמ של סודיותו שמירת להבטיח הדרושים

 כי, לי ידוע. בישראל ערך יירות לחוקי ביגוד להיות עלול גוף או אדם לכל הסודי המידע גילוי כי, לי ידוע .4  .זה בכתב המפורטת להתחייבות המהותיות הבחיות מכל הדומה לסודיות התחייבות על
, והקשורים עמכם התקשרותי עם בקשראו /ו כתוצאה לידי שיגיעו או ידיכם על לי שיימסרו המסמכים כל .5  למידע הסודי. ערך בישראל ואי וקט ואקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פים בקשר למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שוות אם יגיע אלי מידע פים כמשמעו בחוקי יירות  היחשפותי עקב

") המסמכים" ביחד), (להלן שלהם עיבוד או העתק כל(לרבות  פעילותהאו /ו בקבוצה, בעקיפין או במישרין
 עם מייד דרישתכם לפי ידי על לכם יוחזרו והם ועיין צורך לכל כרכושכם וייחשבו עת בכל לכם שייכים יהיו
 רשות של החיות זה ובכלל, דין כל להוראות בהתאם אצלי יישמר אשר, המידע למעט, העבודה סיום

הסודי לפומבי (שלא עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה, ככל שיהיה). התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן לפי כתב זה תעמודה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת המידע  התחייבויותיי .6  אופטי. -י, מגטי, אלקטרוי, אופטי ו/או אלקטרופיזי, מכ אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, , המוח "מסמכים" יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות, אך זו בהתחייבותילצורך האמור  .עבודה תהליכי תיעוד לצורך הדרש ככל, פימיים להלים בהתאם או, מוסמכת
ח דין ו/או כל ומכ יביטול והן באות בוסף, ולא במקום, כל חובה המוטלת עלבלתי חוזרות ובלתי יתות ל  במסמכים יוסדרו העבודה ותאי העבודה לביצוע זכות לי מקה איה ידי על זו התחיבות חתימתהסכם אחר. 

 ואקוט, שלי סודי מידע שומר אי בה זהירות רמת באותה לפחות, מוחלטת בסודיות המידע את אשמור אי .7  .בייו פרדים
לגלות מידע  החברהלהוראות חוק יירות ערך, אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  בכפוףמובהר, כי  .8 .סבירה זהירות מרמת פחות לא כך לשם  ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר תצומצם  –וייקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך זה תוקף  היה .10 ם בקבוצה אשר מידע סודי שלו יימסר לידיי. במסמך זה הן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידי התחייבויותיי .9 .החברהכלשהו, וכל גילוי ומסירה לו יהיו בשקול דעתה המוחלט של 

  ,רב ודבכב
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                        _____________                       ______________    ______________  
  חתימה                  מספר זהות                מלא שם
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 ספח 7.2.1
  מקורות חברת מים בע"מ

       בק הפועלים בע"מ  קבוע  14.9.2017  31.8.2017  )1(  המלווה שם  השעבודסוג   רישום תאריך  יצירה תאריך      2019במאי  27 מעודכן ליום –שעבודים  רשימת
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ישולם לאמן שכר  שטר האמותבגין שת האמות הראשוה שתחל במועד הפקת סדרת אגרות חוב על פי  . 1אמות, כמפורט להלן:ההחברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר   שכר האמן –  22ספח ובגין כל שה וספת מהשים בהן  שטר האמותהחל משת האמות השייה להפקת סדרת אגרות חוב על  .2  ש"ח.  9,000טרחה שתי בסך של  ש"ח   7,000ישולם לאמן שכר טרחה שתי בסך של  יהיו אגרות חוב מאותה הסדרה שטרם פרעו במחזור,  לו המועקות הסמכויות מכוח או/ו תפקידו מילוי במסגרת האמן יוציא אשר סכומים –" סבירות הוצאות"  ר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.בוסף יהיה האמן זכאי מהחברה להחז .4  ".השתי השכרלעיל יכוו להלן: " 3עד וכולל  1הסכומים הקובים בסעיפים  .ש"ח 2,000של  וסף תשלום חד פעמיישולם לאמן שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, כל אימת שתבוצע, לאחר ההפקה המקורית של הסדרה, הפקה של אגרות חוב וספות מאותה הסדרה, או  .3 (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הפקת סדרת אגרות החוב). 
 בגין והוצאות החוב אגרות מחזיקי של אסיפה וכיוס זימון בגין ועלויות הוצאות: זה ובכלל זה שטר פי על

ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות  פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 5.2 פעולות הובעות מהפרה של השטר על ידי החברה;. 5.1 האמות), ולרבות:כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כאמן (הכל בכפוף להוראות שטר ש"ח, בעבור  150 זה לעיל, יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך שלבספח מבלי לפגוע בכלליות האמור  .5    .דין כל פי על שמתחייב וככל אסיפה לזימון הקשורים בעיתוות ופרסומים וסיעות שליחויות פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר עם זכויות . 5.3 חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;
מילוי תפקידו כאמן סביר, בשל שיוי בחוקים החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות וספות לשם עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הדרשת בשל שיוי במבה החברה או עבודה בשל דרישת . 5.4 אגרות חוב; לרבות כיוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באספות מחזיקי ל פי שטר זה, מחזיקי איגרות החוב ולשם הגה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה ע במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות  .6 אגרות החוב, לרבות באשר למהות תאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.ביצוע תשלומים לפי תאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: שעבוד כסים וכד'), שטלה או שתיטול החברה או שיטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, דין (לרבות בחו"ל), כמו  לפי כ עלפעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתהל . 5.5 אחרות שיחולו בקשר לפעולות האמן ואחריותו לפי שטר אמות זה;לחוק יירות ערך) ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות  51-ו 50(לרבות תקות שיותקו בעקבות תיקוים 

ע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצ
לשטר,  10-ו 9יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שצברו בידו בהתאם לאמור בסעיף זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, האמן  ספחהסמכויות המועקות לו על פי שטר זה כאמור ב

  ות כן בכתב ומראש.ובלבד שהודיע לחברה על כוותו לעש
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בגין כל אסיפת בעלי מיות שהאמן יטול בה חלק, לרבות וכחותו באסיפת בעלי מיות שלא פתחה עקב  .7
האמן יושתו על האמן הוצאות וספות, שידרשו ממו לשם מילוי תפקידו כאמן סביר, תשפה החברה את עולת מובהר כי במידה ובשל שיוי עתידי בחוקים ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלים על פ .8  ש"ח לאסיפה. 600 העדרו של מיין חוקי, ישולם לאמן שכר וסף של

וזאת בכפוף לכך ששיאה בהוצאות וספות כאמור  האמן על הוצאותיו הסבירות לרבות שכר טרחתו הסביר
אולם בכל מקרה לא  האמותכל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד הידוע במועד החתימה על שטר  .10  .מורים וישולם על ידי החברהמע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים הא .9  . תעשה בתיאום עם החברה מראש שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות הכלולה בשטר זה אף אם מוה כוס כסים לחברה (או  .11    ישולם סכום המוך מהסכום הקוב בשטר זה.

אמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום כהות האמן, כאמור בשטר האמות, לא יהיה ה ופקעה במידה .14  זה, ייהו מעדיפות על פי הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב. ספחכל הסכומים האמורים ב .13  השכר השתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שת אמות. .12  ם ומהל), או אם האמות לפי שטר זה תוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.כוס כסי
. במידה וכהות האמן פקעה במהלך שת האמות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החלופי האמן של מיויו

יד(ד) לחוק יירות ערך, יישאו 35) או 1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים  .15 לגבי שת האמות הראשוה ביחס לכל סדרה לה ישמש האמן אמן.החל ממיוי האמן החלופי. האמור בסעיף זה לא יחול  החוב אגרותהחודשים בהם לא שימש האמן כאמן ל
שיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה  החלפה כאמור.ששולם לאמן שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלווטיות במועד רו של האמן שמוה כאמור על השכר מהסדרה הרלווטית בהפרש שבו עלה שכ אגרות החובהמחזיקים ב

לווטית בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו ע"י החברה ישירות תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הר   לאמן.



 

 

  )11שטר האמות בגין אגרות חוב (סדרה     ספח ב'                  
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המועים התקשרותו עם החברה יגודי עייים העדר ביחס ל לרבות ,זה אמות שטר פי על החברה עם להתקשרותו, הסכם או אחר דין כל או) להלן כהגדרתו( החוק פי על מיעה אין כי מצהיר והאמן  והואיל ובחוק  ערך (כהגדרתו להלן) יירותוכי הוא עוה על הדרישות ותאי הכשירות הקבועים בחוק  ,כאמור ה קפע הצבל החברה של ההתאגדות מסמכיאו  הסכםאו  דין כל פי על מיעה אין כי מצהירה והחברה  והואיל  ;באמן עיין כל אין ולחברה ,בחברה עיין כל לו איןמצהיר כי  אמןהו  והואיל  ;זה אמות שטר פי על כאמן לשמש, 1979-האמות, התשל"ט והחברה קיבלה את כל האישורים  זה אמות שטר פי על האמן עם להתקשרות או החוב אגרות לש ) "מעלות(" סטדרד & פורס מעלות בע"מ על ידידורגו אגרות החוב שתפיק החברה  2019במאי  19ביום ו  והואיל  ;החוב הדרשים לפי כל דין לביצוע הפקה של אגרות או וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין קבה במשמע  .1.3  ואין להשתמש בהם לשם פרשות.וכן מתן כותרות לסעיפים, עשו מטעמי וחות וכמראי מקום בלבד,  ,חלוקת שטר אמות זה לסעיפים .1.2 הספחים לו מהווים חלק בלתי פרד הימו.כן התוספות והמבוא לשטר אמות זה ו .1.1  מבוא, פרשות והגדרות .1  :כדלקמן הצדדים בין והותה הוצהר, הוסכם לפיכך  ;הסדרה הרחבת של במקרה גם )11(סדרה  החוב אגרות מחזיקי של כאמןהסכים לפעול  והאמן  והואיל  ;להלן זה בשטר המפורטים האמות תאי פי על, החוב אגרות מחזיקי של כאמן ולפעול זה אמות שטר על לחתום הסכים והאמן  והואיל   ;ilAAA בדירוג מוסכם כי במקרה של ביטול הפקת איגרות  .החברה ידי על) 11 רה(סד החוב אגרות הקצאת במועד ףלתוק יכסו זה אמות שטר תאי לפי האמן ותפקידי) 11(סדרה  החוב אגרות למחזיקי האמות .1.4 משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת. יפעלו הצדדים בהתאם  ,הוראות שטר זה, יגברו הוראות שטר זה. בכל עיין שלא זכר בשטר זהשיתן להתות עליהן (דיספוזיטיביות) לבין  הישראלי דיןהבכל מקום בו חלה סתירה בין הוראות  .void(. 1.5( שהיא, יהיה שטר אמות זה בטל מעיקרו מכל סיבה )11סדרה (החוב  הישראלי שלא יתן להתות  הדין הוראות בין סתירה של מקרה בכל וכן זה בשטר זכר שלא עיין בכל .1.6  זה לבין ההוראות המפורטות בשטר זה, יגברו הוראות שטר זה.בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר להוראות הדין הישראלי.   .הישראלי הדין להוראות בהתאם הצדדים יפעלו, זה שטר לבין עליהן (קוגטיות)
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בה ), 11כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה  החלטה שתקבלה באסיפה  -" מיוחדת"החלטה   ;לעת מעת שיהיו כפי מכוחו שהותקו והתקות 1968-"חהתשכיירות ערך,  חוק  -" ערך יירות"חוק  או"החוק"  ;לרישומים החברה אותה שם על רשומים יהיו החברה של הערך יירות שכל ובלבדתתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי,  בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת עמה בק הפועליםהחברה לרישומים של  -"החברה לרישומים"   בע"מ; מקורות חברת מים  - או "המפיק" "החברה"  ;והתקות על פיו(כהגדרתו להלן) החברה לפרסם בהתאם לחוק יירות ערך דוחות כספיים מאוחדים שתיים או רבעויים, מבוקרים או סקורים שעל    -"דוחות כספיים"   ; המחזיקיםאו /ו האמן כלפי החברה התחייבות את המבטיחות אחרת התחייבות או ערבות, כסים על שעבוד כל  -" בטוחות"  "מ;בע אביב בתל ערך ליירות הבורסה  -"בורסה"   ;החוב אגרות מחזיקי של אסיפה   -" מחזיקים אסיפת" או" אסיפה"   בשטר אמות זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם: .1.8 .וההחיות מכוחו הבורסה הוראות תקוןל בהתאם ייקבעו כאמור הפעולה ומועדי, זה אמות בשטר האמור על עדיפות ןלה תהא, זה אמות שטר פי על כלשהי פעולה על יחולו או ותחל וההחיות מכוחו הבורסה הוראות תקון בו מקום בכל .1.7 לפחות  )50%חמישים אחוזים (בכוחם, מחזיקים -באיידי -על או בעצמםכחו,  במועד הקובע  סדרה מאותה שבמחזורהערך הקוב של אגרות החוב  יתרתמ -באיידי -על או בעצמםאסיפה זו שכחו בה,  של, או באסיפה דחית לאסיפה ואשר תקבלה (בין  ,במועד הקובע לאסיפה שבמחזור מאותה סדרה החוב תמיתרת הערך הקוב של אגרו לפחות )20%עשרים אחוזים (בכוחם, מחזיקים  ללא קולות  ,המיוצג בהצבעה) 11סדרה הערך הקוב של אגרות החוב ( מיתרת )66.66%( שליש שי לפחות שלבאסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) ברוב  בעשרים  המחזיקיםמחזיקים  שי לפחותכוחם, -ידי באי-כחו, בעצמם או על בה, )11שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה  החלטה   -"החלטה רגילה"    ;המעים שבמחזור,  ) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב25%אחוזים ( וחמישה בכל מספר משתתפים  ה מחזיקים באגרות החובאו באסיפה דחית שכחו ב ואשר תקבלה (בין באסיפה המקורית  כוחם,-ידי באי -שהוא, בעצמם או על  הקולות ) מכל50%של לפחות חמישים אחוזים (ברוב  ובין באסיפה הדחית)
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שיהיו ובוסחם כפי  ; ותקותיו כפי1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  -" הממשלתיות החברות"חוק   ;לעת מעת שיהיו כפי, מכוחו שהותקו והתקות 1999-"טתש, החברות חוק   -" החברות"חוק   ;ודוחות הצעת מדף 2007-תשקיף), תשס"זשתפרסם החברה בהתאם לתקות יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת , לרבות הודעה משלימה 2019במאי  28מיום  החברה ותשקיף המדף של תשקיף  -"התשקיף"    ;להלן 2.4.2בע"מ אשר יכהן כאמן עד למועד הקבוע בסעיף  רזיק פז בו אמויות  "ראשון"אמן   ;זה אמות שטר לפי החוב אגרות מחזיקי של או כאמים כאמן בפעם פעם מדי או יכהו שיכהן מי כלאו /ו זה שטר בראש הזכר האמן   -"האמן"   ;המעים קולות את בחשבון להביא מבלי, גד או בעד המצביעיםהמשתתפים בהצבעה  של "יום  או" עסקים"יום   ;בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום כל  -"יום מסחר"   ;שיהיה מעת לעת " החוב אגרות"מחזיקי   ;ערך יירות רשות של אלקטרוית אות גילוי מערכת   -"א" מג"  הבקים בישראל לביצוע עסקאות; מרבית פתוחים בו יום כל   -עסקים בקאי"  " החוב אגרותאו "בעלי  לשטר  28כאמור בסעיף ו לחוק 2ח35 בסעיף כקבועמחזיקי אגרות החוב  מרשם  -" מרשם"  "מ;בעאביב -בתל ערך ליירות הבורסה מסלקת  -" הבורסה"מסלקת    " בחוק יירות ערך;התחייבות בתעודות מחזיק"מחזיק" " המוחים כהגדרת  -או "המחזיקים"  החוב (סדרה  אגרות" או" החוב אגרות"סדרת   ;החברות בחוק כהגדרתו   -" משרה ושא"  זה; ידי החברה -תרשמה למסחר בבורסה, לרבות אגרות חוב אשר תופקה עלעל פי התשקיף ואשר  שתופקהרשומות על שם, ), 11חוב (סדרה האגרות   -)" 11 המצרפי (לפי העיין) בדוחות הכספיים האחרוים שפרסמה החברה (סולו) כס או צירוף של מספר כסים, שבבעלות החברה, אשר ערכו ו/או ערכם   -" החברה כסי רוב" );11(סדרה  החוב אגרות של הקוב הערך סך -"קרן"   );11הבלעדי, שתאי כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרות החוב (סדרה לעת, לפי שיקול דעתה  מעת), 11מכוח הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 
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מאזן בהתאם למהיקף כסיה  50%טרם קרות האירוע הרלווטי, עולה על  "שטר  או"שטר זה"   רה.ברמת הסולו המבוקר או הסקור האחרון שחתם על ידי החב הספחים ו התוספותלו, ככל שיהיו, לרבות  והתיקויםשטר אמות זה   -" האמות הוראות חוק  על כהות האמן ופקיעתה ועל מיוי אמן חדש יחולו הוראות כל דין לרבות . 2.4.1 פיטורין; התפטרות; כהוה פקיעת; הכהוה תקופת .2.4 . החברה ידי על זה שטר מכוח חוב אגרות הקצאת במועד לתוקפם יכסו זה אמות שטר תאי לפי האמן ותפקידי החוב אגרות למחזיקי האמות הכהוה של לתוקף כיסה .2.3 . תשלומם מועד שהגיע לאחר שולמו לא אשר החוב אגרות מכוח לתשלומים זכאים עבור לרבות ערך יירות לחוק 1'ה פרק הוראות מכוח החוב אגרות מחזיקי עבור אמן האחר האמן יהיה, אחר באמן יוחלף והאמן היה .2.2 .תשלומם מועד שהגיע לאחר שולמו לא אשר) 11(סדרה  החוב אגרות מכח לתשלומים זכאים עבור לרבות ערך יירות לחוק 1'ה פרק הוראות מכח) 11(סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור ראשון כאמן האמן את בזאת ממה החברה .2.1   :וסמכויותיו האמן תפקידי; פיטורין; התפטרות; הכהוה פקיעת; הכהוה תקופת; הכהוה של לתוקף כיסה; האמן מיוי .2    .זה אמות לשטר מצורף וסחה אשר החוב איגרת תעודת   -" החוב אגרת תעודת"  ;בחוק המוח כהגדרת  -" שליטה"  המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי פרד הימו; להוראות סעיף  תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם . 2.4.2 . והוראות שטר אמות זה 1979-, התשל"טיירות ערך, הוראות חוק האמות ערך לפיהן  ה' לחוק יירות35תקיימה באמן אחת הסיבות המויות בסעיף  . 2.4.3.2 ;לעסוק באמות העיקריתחדל האמן להיות חברה רשומה בישראל שמטרתה  . 2.4.3.1 :כהותו של האמן תפקע באחת מאלה . 2.4.3 . לחוק יירות ערך )1א(ב35 חוב, לרבות לפי  על פי הוראת כל דין בקשר עם פקיעת כהותו של אמן לאגרות . 2.4.3.3 ;האמן איו כשיר להיות אמן  .כפי שיתוקן מעת לעת ,חוק יירות ערך
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מתפקידיהם  יהיו רשאים להתפטר )ככל שיהיו(יו בכפוף להוראות הדין, האמן וחליפ . 2.4.4 חודשים מראש אשר בה יפרטו  3כאמים בכל עת שירצו, לאחר מתן הודעה בכתב של לפחות  רק לאחר שייתן לה אישור בית המשפט ומן  את סיבת ההתפטרות. ההתפטרות תכס לתוקף החברה וכפי שיאושר ולאחר שמוה אמן אחר בהסכמת  היום שקבע על כך באישור כאמור, ולהסרת ספק, לא יראו החלפת אמן כאמור כתיקון או כשיוי של (להלן  2.4.6כאמור בסעיף  אמן  . בכל מקרה, אמן שכהותו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למיוי)אמות זה שטר תפקידו כראוי  מקומו, אם לא מילאבית המשפט רשאי לפטר את האמן וכל אמן שיבוא ב . 2.4.5 .אחר מיתרת  50%באסיפה אשר כחו בה מחזיקים אשר להם החלטה על החלפת אמן, תתקבל  . 2.4.6 .או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו או אסיפה דחית אשר כחו בה מחזיקים אשר להם ), 11(סדרה של אגרות החוב  הערך הקוב שייראו לו.  פקעה כהותו של אמן, רשאי בית המשפט למות אמן אחר לתקופה ובתאים . 2.4.7 .של המשתתפים בהצבעה המצביעים בעד או גד, מבלי להביא בחשבון את קולות המעים) מכל הקולות 75%עה של שבעים וחמישה אחוזים (לפחות מהיתרה כאמור, וברוב בהצב 10% עד למיוי אמן אחר.  בכפוף להוראות כל דין, האמן שכהותו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו כספי האמות ואת כל המסמכים  עם סיום האמות, האמן יעביר לידי האמן החדש את כל שטר האמות ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם  שהצטברו אצלו בקשר עם האמות שוא עד  2.4.3 החברה והאמן יגישו לרשות יירות ערך דו"ח מיידי, על אירוע כאמור בסעיפים . 2.4.8 .כך כל החובות  לכל אמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, ויחולו עליו . 2.4.9 .לעיל 2.4.6 שכר הטרחה הקבוע  וההתחייבויות שטל על עצמו האמן לפי שטר אמות זה וכן הסדר שיהיו לחברה  מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות .2.4.10 .מלכתחילה אילו תמה כאמןבשטר אמות זה כך שיוכל לפעול כ קודמת למועד סיום כהותו  ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי האמן, ככל ויהיו, שעילתן לא יהא בסיום  כלשהי על פי כל דין. כמו כן, כאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את האמן מחבות מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לאמן כלפי החברה ו/או  כהותו של האמן כדי לגרוע לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב  למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך כדי ו/או הובעות מתביעה שעילתה קודמת החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת מחזיקי אגרות האמן ייצג את המחזיקים באגרות  האמן יהיו על פי כל דין ושטר זה. וסמכויותתפקידי  . 2.5.1 וסמכויותיו האמן תפקידי .2.5 .על פי כל דין מחבות כלשהי או לפי שטר /ו דין כל פי ועלערך  יירותלמימוש הזכויות התוות למחזיקים לפי חוק ן הובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול יהחוב בכל עי  האמות.
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, זה שטר על בחתימתו, מתחייב האמןלהוראות כל דין ולאמור בשטר אמות זה,  כפוף . 2.5.4 . זה שטר חתימת על שהוא כל לצד להודיע חייב יהיה לא האמן, דין כל להוראות וףבכפ . 2.5.3 .בהם ההשקעה כדאיות או המוצעים הערך יירות של טיבם בדבר מצדו הדע הבעת זה אמות שטר על האמן בחתימת אין . 2.5.2 מהחברה ו/או חברה קשורה לחברה ו/או ממי מטעמן  לו שיתן מידע כל בסודיות לשמור ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי, על מת  האמן יתאם עם החברה מראש, ככל שיתןשובלבד בו דרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק יירות ערך, לפי שטר האמות, או לפי צו של בית משפט, "), לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש המידע(להלן: " ") תיעשה בכפוף היועצים: "ביחד(להלן  האמן של המקצועיים ליועציו כאמור מידע העברת ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. שלו, ויקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירהישמור את המידע בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה הוא שומר מידע סודי האמן  .בידי החברה שהות סבירה לפות לערכאות ולמוע את העברת המידע כאמור להותיר (בכפוף  לשטר זה  2.5.4ספחשבלחתימתם של היועצים על כתב סודיות והיעדר יגוד עייים  , באופן אשר לא יסתור הוראות כל בתיאום עם האמן וסחו את לעדכן החברה דעת לשיקול . ליועצים המידע העברת בטרם לחברה ומסירתו) דין ו/או יפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב והריבית בגיה תהייה ) 11"). קרן אגרות החוב (סדרה הריבית(להלן: " במכרז תיקבע אשר קבועה שתית ריבית ושאותשם, -על רשומות ש"ח ערך קוב, 1בות  ),11(סדרה  חוב אגרות תפיק החברה .3.1 חוב ותחולת שטר האמות אגרותהפקת  .3  .זה לשטר 24 בסעיף כמפורט שלוחים למות רשאי האמן . 2.5.7  .להלן 11 בסעיף כמפורט המחזיקים זכויות על הגה לשם הליך בכל לקוט רשאי האמן . 2.5.6 בתום לב כי חתם או הוצא על ידו. ןמאמי האמןבקשה, הסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  ורשאי להסתמך במסגרת אמות האמן . 2.5.5  .כאמור לסודיות ההתחייבות של הפרה מהווה איה, החברה מצב על דיווח מתן לצורך או האמות שטר פי על לזכויותיהם הוגעת החלטה קבלת לצורך פומבי פרסום באמצעות לרבות) 11(סדרה  החוב אגרות למחזיקי המידע העברת כי, בזאת מובהר מקרן  3(כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה % 2052עד  2021של כל אחת מהשים  בדצמבר 31ביום  כדלקמן:שתיים לא שווים  תשלומים 33-לפירעון ב תעמוד) 11אגרות החוב (סדרה  קרן .3.2 . (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) המחירים לצרכן למדד צמודות מקרן  4%יהווה כזה שהתשלום באופן  2053בדצמבר  31ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב; ביום  בכפוף , ותישאה ריבית שתית בשיעור קבוע שייקבע במכרז ב הכולל של אגרות החובערכן הקו לתוספת הראשוה  4.4) כמפורט בסעיף 11להתאמות במקרה של שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה   בשטר אמות זה. 
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חודשים שסתיימה ביום  6(כולל), בעד התקופה של  3205עד  0202של כל אחת מהשים  דצמברב 31-ו יויב 30ולאחר מכן  בימים  2019 דצמברב 31יום תפרע ב) 11בגין אגרות החוב (סדרה  הריבית .3.3 עבור התקופה  2019 דצמברב 31הקודם למועד התשלום. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  ) ותסתיים ביום האחרון 11המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב (סדרה  ה, לפי מספר הימים  365י מועד התשלום הראשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס שלפיום בש החוב תירשמה למסחר בבורסה. אם לאחר מועד הפקתן לראשוה של אגרות החוב (סדרה  אגרות .3.6  .לדף מעבר הרשומיםתאים ה ראו) 11וספים בדבר תאי אגרות החוב (סדרה  לפרטים .3.5 . לדף מעבר הרשומים לתאים 9 סעיףראו ) 11(סדרה  החוב אגרות של מוקדם לפדיון החברה לזכות .3.4 .בתקופה זו ת הרחבת ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב אשר יופקו במסגר-חוב עלהתורחב סדרת אגרות ), 11 שהמועד ), 11סדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה ובכפוף לאישורים הדרשים לפי כל  הדין להוראות בכפוף ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק .4.1 הסדרה  הרחבתיירות ערך וספים ו הפקת .4 הקובע לתשלומים אלו יחול קודם למועד הפקתן כאמור. , ומבלי הבלעדי דעתה שיקול פי על), לציבור בהצעה ובין פרטית בהצעה(בין שיידרשו, בכל עת  ככל, דין סדרות  אואגרות חוב מסוג שוה ), 11החוב (סדרה להידרש להסכמת האמן ו/או מחזיקי אגרות  , פדיון, ריבית בתאי, אחרים ערך יירות") או הסדרות הוספותוספות של אגרות חוב (להלן: " רעון המוטלת יאו חותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפ) 11סדרה על פי תאי אגרות החוב (רעון במקרה של פירוק ותאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לכון, ובין שהם עדיפים י, דרגת פהצמדה ), לציבור בהצעה ובין פרטית בהצעה בין( עת בכלהפיק ל הזכות את לעצמה שומרתכן, החברה  כמו .4.2  . להלן 9לאמור בסעיף  ובכפוף, עליה , ככל ובכפוף לאישורים הדרשים לפי כל דין , בכפוף להוראות הדיןהבלעדי דעתה שיקול פי על , אגרות חוב וספות מסדרת החוב אגרות מחזיקי או/ו האמן להסכמת להידרש ומבלי, שיידרשו בכל מחיר ובכל אופן ), 11שתאיהן יהיו זהים לתאי אגרות החוב (סדרה ), 11אגרות החוב (סדרה  , הכל לחברה לרבות שיעור יכיון או פרמיה שוים מהפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה ושירא תיעשה במסגרת שטר האמות  11 מסדרהיובהר, כי הפקת אגרות חוב וספות למען הסר ספק   סדרה והסכמת האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. רחבתבמקרה של ה . האמן יכהן כאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גםלהלן 0בכפוף לסעיף  חוב הוספות הואגרות  11יחולו עליהן, וכי אגרות החוב הקיימות מסדרה  זהוהוראות שטר אמות  ין. החברה תפה לבורסה בבקשה לרשום י(ממועד הוצאתן) יהוו סדרה אחת לכל דבר וע כאמור סדרה  הרחבתבדרך של  11החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב וספות מסדרה   למסחר את אגרות החוב הוספות כאמור, לכשיוצעו.  יבשיעורה משיעור הה במחזור באותו מועד. היה ) 11כיון של אגרות החוב (סדרה יכיון שושתהיי הסדרה יהיה שוה משיעור היכיון של אגרות  הרחבתחוב בשל הושיעור היכיון אשר ייקבע לאגרות  הסדרה, לרשות המסים על  הרחבתהקיימות במחזור באותה עת, תפה החברה, לפי ) 11החוב (סדרה 
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יין יכוי המס במקור מדמי היכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות מת לקבל את אישורה כי לע הסדרה את שיעור היכיון  הרחבתשיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפי מועד שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים בסדרה, ככל ) 11החוב (סדרה  את  ,הסדרה כאמור הרחבתלפי  ,החוב מהסדרה, ותפרסם בדיווח מיידי המשוקלל בגין כל אגרות במקור בעת  הכוי המסששיעור היכיון האחיד יהא שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין הסדרה. הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך  רחבתת אגרות חוב כתוצאה מהבדיווח מיידי, לפי הפקהיכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור  ויוכהשיעור היכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה  מס  יוכהרעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור היכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכו מקרים בהם יפ תהיה רשאית  כי) 11 סדרה( החוב אגרות מחזיקי כלפי מתחייבת החברה, זה 4 בסעיף האמור אף על .4.3  פי דין.  להחזר כאמור עליהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שוכה מדמי היכיון, ככל שהיו זכאי רעון אגרות החוב, יהסדרה ועד לפ הרחבתהסדרה. במקרה זה, ישום שהחזיק את אגרות החוב לפי  הרחבתכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק אגרות חוב טרם במקור בגין דמי י החוב  אגרות להעמדת עילה מתקיימת לאוזאת בתאי כי ) 11להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה  אישור  ההרחבה ביצועטרם החברה תעביר לאמן  .מיידי (לרבות כתוצאה מההרחבה כאמור) רעוןילפ שייבחרו  םוממוכרי( שיהיו במחזור מעת לעת), 11, אגרות חוב (סדרה הבכל מחיר שיראה ל ,בכל עת ,(בין בבורסה ובין מחוצה לה) , בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכושהלעצמ תשומר החברה .6.1 קשור מחזיק ידי עלאו /ו החברה ידי על חוב אגרות רכישת .6  אביב בע"מ.-למסחר בבורסה ליירות ערך בתלשתופקה תירשמה ) 11החוב (סדרה  אגרות  בבורסה למסחר החוב אגרות רישום .5  . הוספות )11(סדרה  חובה אגרות את למסחר לרשום בבקשה לבורסה תפה החברה, לעיל כמפורט סדרה הרחבת של במקרה .4.4  זה. החברה בתאי תחתום בדבר עמיד . הרעון המוטלת עליי, מבלי לפגוע בחובת הפ)לפי שיקול דעתה וללא חובת פייה לכלל המחזיקים על  תירכשהש חוב אגרות. חברהכאמור על ידי ה רכישהודיע בדוח מיידי על כל מקרה של ת חברהה , תתבטלה ותמחקה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהא אוטומטי באופן תפקעהידי החברה  במסגרת המסחר בבורסה, על ידי החברה אגרות החוב תירכשה שרשאית להפיקן מחדש. במקרה  שרכשו תעודות הבבקשה למשיכת  , באמצעות החברה לרישומים,החברה תפה למסלקת הבורסה ) 11פדיון מוקדם את אגרות החוב (סדרה לפדות ב חברה. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות הכאמור בעלי השליטה בחברה ו/או תאגיד בשליטת בשליטתה ו/או  אחר תאגידאו /וחברה בת של החברה  .6.2  ).לדף מעבר הרשומים לתאים 9(כאמור בסעיף  ו/או  רכוש") יהיו רשאים לקשור מחזיקלהלן: " כולם(בעלי השליטה בחברה במישרין ו/או בעקיפין  אגרות החוב.  מסדרתבדרך של הפקה על ידי החברה, אגרות חוב  לרבותמעת לעת, ו עת בכללמכור  הקשור, הן לא  התאגידיחשבה ככס של קשור ת מחזיקאשר תוחזקה כאמור על ידי  החוב אגרות
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תהייה יתות להעברה כיתר אגרות החוב של בכפוף לכל דין, הן  וכן, בורסהבתמחקה מהמסחר  ביעת קיומו של מין חוקי כל עוד הן הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב ולא תיחשבה לצורך ק), ובלבד שאגרות החוב כאמור לא תקיה זכות החוב ואיגרתהחברה (בכפוף להוראות שטר האמות  קרן ו/או ריבית  סכוםת החוב ועל פי שטר זה. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון ופי תאי אגרהמשתלמים על פי תאי אגרות החוב, ולמלא אחר כל יתר התאים וההתחייבויות המוטלות עליה על (ובכלל זה ריבית הפיגורים (ככל שתהיה)) הריבית והחברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן  .7.1  החברהוהצהרות התחייבויות  .7 . שבידיהם החוב אגרות את למכור או) 11(סדרה  חוב אגרות לרכוש החוב אגרות מחזיקי את או החברה את לחייב כדי, כשלעצמו, זה בסעיף באמור אין .6.4 .בציבור והפצתם החברה של בת לחברה ערך יירות מכירת עם בקשר לרבות, החברה על החלות) ערך יירות רשות החיות זאת(ובכלל  דין כל מהוראות לגרוע לעיל זה בסעיף באמור אין .6.3 מוחזקות בידי מחזיק קשור כאמור. פרעו במלואן, לא ) 11להלן, החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב (סדרה  8אף האמור בסעיף על    שעבודים ליצור שלא התחייבות .7.2 .ריביתאו  תשלום תוספת כל ללאיום העסקים הראשון הבא אחריו, יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ל כס מכסי אספקת  על כלשהו שעבודהחברה לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו  מחזיקי אגרות ת ללא קבלת הסכמ ,התחייבות כלשהי , להבטחת כל חוב אוהמים הקבועים של החברה השעבודים השעבודים המפורטים כדלקמן (" יצירת שעבודים לא תחול על-כי ההתחייבות לאי יצוין   1., למעט השעבודים המותרים), בהחלטה רגילה מראש11החוב (סדרה  , יותר או אחדכאמור,  ששעבוד ובלבד, להלן 7.2.5שאיו לפי סעיף  מממן פיסי לטובת שעבוד . 7.2.3   ).ממשלתיות ורשויות ממשלה (משרדי ישראל מדית לטובת שיעשה שעבוד . 7.2.1.  7.2.2ספח שעבודים קיימים של החברה, כמפורט ב . 7.2.1  : ")המותרים (בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה  המצטבר ששוויםכסים  עליוכל להיעשות רק     ., רשאית רשות המים לקבוע מגבלות בוגע לשעבודים או עיקולים1959-על פי חוק המים, תשי"ט, כי החברה מציית 1                                                          זה:לעיין ס"'ק  ).300,000,000"ח (ש מיליוי מאות שלושלא יעלה על  שפורסמו טרם השעבוד)
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, פיסיים (ביטוח)": גוף מוסדי, כהגדרת מוח זה בחוק הפיקוח על שירותים מממן פיסי" , (שסל"ן) החברה ידי-על שיבוצע מסוים פרויקטו/או ייזום  למימון או מסוימת חברה/מסוים כס רכישת למימון לחברה תןישי ספציפי אשראי להבטחת ווצרויי אשר שעבודים . 7.2.5  .2רגולטוריות דרישות פי- על או הדין מכוח ייווצר אשר שעבוד . 7.2.4  .1981-, או תאגיד בקאי, כהגדרת מוח זה בחוק הבקאות (רישוי), תשמ"א1981-תשמ"א החברה מסרה הודעה לאמן ) 1( :ש, ובלבד כסי החברהאו חלק מ כללשעבודים צפים על  . 7.2.8  קדוות, מזומים, שווי מזומים.ישעבוד פ .   7.2.7כסים שרכשו על ידי החברה כשרובץ עליהם שעבוד קיים. . 7.2.6  .הפרויקט למימון או/ו הכס אותו לרכישת השלישי הצד שהעמיד) ב"וכיו הצמדה ,ריבית בצירוף( המימון סכום את ורק אך יבטיח שהשעבוד ובלבדלרבות מימון הדרש לחידוש הכס ושיפורו,  עם יצירת שעבוד ) בד בבד 2(-בכתב קודם ליצירת שעבוד צף כאמור לטובת צד שלישי, ו מחזיקי אגרות האמן עבור כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת  פארי פאסו על פי יחס החובות, אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב ), 11החוב (סדרה  כי למועד חתימת שטר זה לא יצרה החברה  הירהצמלא פרעו במלואן. החברה ) 11ה (סדר   ידיעת החברה, אין דרישה כאמור מכוח דין או מדרישות רגולטוריות אחרות., כי כון למועד זה, ולמיטב החברה מציית 2                                                         מהצדדים ו/או על הודעה של מי מהם בדבר כוותו לקוט בהליכים כאמור.מיד ובכתב לכשייוודע לה על הליכים שקטו לצורך מימוש השעבוד על ידי מי וד על ידי האמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. החברה מתחייבת להודיע לאמן השעבעל ידי האמן וכן כי לא דרשת הסכמת הצד השלישי ו/או מי מטעמו לשם מימוש בהסכם ההלוואה ו/או הסכם השעבוד מול הצד השלישי האמור למימוש השעבוד הוא אכן פארי פסו בהתאם ליחס החובות כאמור וכי אין כל מגבלה או תאי ישור עורך דין כי השעבוד אשר וצר לטובת הצד השלישי החברה תמציא לאמן א . 7.2.8.2 לבדו בכל ההליכים הדרשים לצורך מימוש הכס המשועבד.לשטר האמות או הוראות הסכם ההלוואה או הסכם השעבוד הרלווטי) ולקוט לפעול באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי הצדדים בדבר הכווה "), והצדדים לא יהיו מחוייבים במתן הודעה מראש ליתר הצדדיםזה: " 7.2.8טעון את הסכמת האמן או של מי מהמחזיקים באגרות החוב (להלן ביחד בסעיף את הסכמת הצד השלישי ומימוש השעבודים הצפים על ידי הצד השלישי לא יהא לא יהא טעון ו/או מחזיקי אגרות החוב מימוש השעבודים הצפים על ידי האמן  . 7.2.8.1  ככל שתיצור החברה שעבוד צף על כלל כסיה לטובת האמן, תחולה ההוראות שלהלן:  .צף על כלל כסיהשעבוד ולא התחייבה ליצור 
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ה לעיל, כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד כאמור בסעיף ז . 7.2.8.3 -בכסים פיסיים, תשס"ו לבצע העברות לתיחום חשיפה, המוסדרות במסגרת חוק הסכמים .7.2.12 הכספיים האחרוים שפורסמו, ביכוי התחייבויות שוטפות וביכוי כסים בלתי מוחשיים. ות " יוגדרו כסך המאזן של החברה על פי הדוחכסים מוחשיים טולמטרת סעיף זה " הלוואות. הכסים המוחשיים טו של החברה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים למועד טילת אותן , מהיקף 50%לעיל, לא עלה על שיעור של  7.2.5לרכישת כס חדש (שסל"ן) כאמור בסעיף ליצור שעבודים כאמור, סך ההלוואות המובטחות בשעבודים, למעט שעבודים ספציפיים ההתחייבות שעבודים שוצרו לצורך טילת הלוואות המובטחות בשעבודים, ובלבד שבשעת  .7.2.11  . ו/או שוטפים על מלאיה ועל כל זכויות המגיעות לחברה מחייביםשעבודים קבועים  .7.2.10 ההלוואה אשר מוחזרה באמצעות ההלוואה החדשה. ירשם בגין ההלוואה החדשה יחול רק על כל או חלק מאותם הכסים אשר הבטיחו את (ג) שהשעבוד אשר -); ווהצמדהשהועמדה (כולל ריביות, עמלות, הוצאות  החדשהההלוואה ההלוואה שפרעה במועד טילת ההלוואה; (ב) שהשעבוד על הכס יבטיח אך ורק את מובטחת בשעבוד קיים, ובלבד: (א) שגובה ההלוואה החדשה איו עולה על גובה יתרת יפה (ממחזרת) הלוואה פרעת שהייתה שעבודים שוצרו לצורך טילת הלוואה חדשה, המחל . 7.2.9 ומימוש בישראל וכי יש לו את אותה דרגת השייה הקבועה במסמכי השעבוד.לרבות אישור עורך דין לפיו השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב תקף ובר אכיפה השעבוד, ורישום תמציא החברה לאמן את כל המסמכים הדרשים לצורך יצירת  ערך שיועברו,  למען הסר ספק יובהר כי מגבלות השעבוד השלילי לא יחולו על יירות .2006 ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים  30ידי החברה. אישור כאמור יימסר לאמן אחת לרבעון בתוך על פי הוראות הסעיף הרלווטי, או אישור כי ממועד האישור הקודם לא וצרו שעבודים חדשים על לעיל, יצורף תחשיב  7.2.11ו/או  7.2.3יפים לעיל) וככל שמדובר בחריגים שבסע 7.2המפורטים בסעיף פירוט בדבר השעבודים הקיימים כון למועד האישור והחריג הרלווטי להם (מבין החריגים זה אשר יכלול  7.2החברה תמסור לאמן אישור חתום בדבר עמידת החברה בהתחייבות שבסעיף    .)ריפו(בתמורה, בעסקאות מכר חוזר  למגבלות  כפופה היהעל ידי החברה  של מיות החברה דיבידד ו/או רכישה עצמית חלוקת . 7.3.1   עצמית רכישהאו /ו דיבידד חלוקת .7.3  , על כסיהן.קבועים או שוטפיםחברות בות וחברות קשורות) מליצור שעבודים כלשהם, זה כדי להגביל את החברות המוחזקות על ידי החברה (כולל  מובהר, למען הסר ספק, כי אין בסעיף  של החברה. למגבלות מכוחו של תקון החברה (כמפורט ו כפי שתהיה מעת לעת ,רווחים יעוד הליך לגבי הממשלתיות החברות רשות ומדייות הממשלתיות החברות לחוק) ג(33 סעיףהקבועות ב ו/או  ימי עסקים עובר למועד חלוקת דיבידד 3החברה תמסור לאמן,  .)לתשקיף 4.5 בסעיף
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לא חלה על החברה  ,כון למועד החתימה על שטר זהלמעט כמפורט לעיל, , כי החברה מבהירה . 7.3.2  פירוט של המגבלות כפי שתהייה אותה עת., אישור בדבר עמידת החברה במגבלות האמורות אשר יכלול עצמית של מיות החברהרכישה  , להחכיר, להמחות, לשעבדלמכור,  לעת מעת, רשאית תהא החברה, לעיל 7.2לאמור בסעיף  בכפוף .8.3 .החוב אגרות למחזיקי יותיהבהתחייבו לעמוד החברה של יכולתה על לרעה להשפיע כדי בהם שיש ככל ואילך ההפקה מתאריך בחברה שיויים של השפעתם לבחון) דין כלעל פי  האמן על חלה כזו שחובה ככל( האמן של מחובתו לרבות האמות. אין באמור כדי לגרוע מחובות האמן על פי כל דין ו/או שטר תפקידיו בין כלל איו והדבר זה אמות שטר פי על החברה התחייבויות להבטחת) שיועמדו ככל( יועמדו או/ו הועמדו אשר הביטחוות של הכלכלי לערכם באשר וכן החוב אגרותבהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב, האמן איו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד  למחזיקי כאמן לשמש האמן ובהסכמת, זה אמות בשטר בהתקשרותו. שלה הבת חברות או החברה עסקי למצב באשר משפטית או חשבואית, כלכלית) Due Diligence( אותות בדיקת ערך לא בפועל והאמן, לערוך תבקש לא האמןאגרות החוב.  למחזיקי התשלומים להבטחת בטחוות בהעמדת הצורך את, ולא יבחן בחן לא האמן ובפועל, לבחון חובה חלה לא האמן על כי, מובהר ספק הסר למען .8.2 . בבטוחותמובטחות  תהייה לא) 11החוב (סדרה  אגרות .8.1 חת אגרות החובאי הבט .8  .כל מגבלה שהיא ביחס לחלוקת דיבידד או רכישה עצמית של מיותיה האמן או  אישור בקבלת, ללא צורך ממו חלק כל, או רכושהלמסור או להעביר בכל דרך אחרת, את  החברה תמסור לאמן  בבטוחה כלשהי, הרי שסדרה זו בפירוק לא תהא במעמד עדיף לזה של אגרות החוב.יובהר, כי ככל שתופק סדרה וספת אשר איה מגובה  .האחרת פי על האחת של עדיפות או בכורה זכות ובלי עצמן לבין בין, פסו פרי, בגין המגיעים לסכומים ביחס שווה בדרגה תעמודהאשר תוצעה,  החוב אגרות כל דרגת עדיפות  .. 9כסיה על מותר שיעבוד כל יצירת על לאמן להודיע מחויבת איה והחברה החוב אגרותממחזיקי  החוב רשאים  באגרות מחזיקיםהאמן וכן  יהיוהמפורטות להלן,  מהעילותבקרות אחת או יותר  .10.1 זכות להעמדה לפירעון מיידי .10   . החברה בפירוק) 11סדרה ( החוב אגרות על עדיפות אין, אישור לפיו אגרות החוב שתופקה של סדרה וספת כאמור למועד ההפקה עובר או ריבית המגיע למחזיקי איגרות החוב  , הצמדהשל קרןאם החברה לא תפרע סכום כלשהו  .10.1.1 :עייןה לפי 10.4 סעיףויחולו הוראות  החוב אגרות פי-על המחזיקים כלפי החברה התחייבויות להבטחתפי אגרות החוב -להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על   .התשלום מועדמ ימים) 45( ארבעים וחמישהתוך  על פי שטר אמות זה
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(למעט פירוק למטרות מיזוג עם  או אם החברה תקבל החלטה כדין על פירוק החברה לחברה ייתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט או אם מוה מפרק קבוע אם .10.1.2 כלל או רוב אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או למיוי כוס כסים (זמי או קבוע) לחברה על  .10.1.4  .בהסכמתו או המפיק ידי על, העיין לפי, יתו או שהוגשו צווים או לבקשות ביחס כלשהי ריפוי תקופת למפיק תיתן לא, האמור אף על .העיין לפי, קבלת ההחלטה או הצו מתן ממועד ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור החלטה או צוו(והכל למעט, במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שיוי במבה החברה)  החברה לפירוק תוקף בת החלטה תתקבל או המשפט בית ידי על זמי פירוק צו ייתןאם  .10.1.3 . ה אחרת או שיוי במבה החברה)חבר ימים  60אשר לא דחו או בוטלו בתוך  -, או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמי כסי החברה מיוי כוס כסים קבוע לחברה על אם יתן צו ל -ממועד הגשתם או תיתם, לפי העיין; או  (למעט למטרת מיזוג עם  החברות לחוק 350 סעיף לפי ושיה עם הסדר או לפשרה בקשה תגיש החברה אם אואם ייתן צו כאמור  אוצו הקפאת הליכים ל בקשה תגיש החברה אם(א)   .10.1.5  או צווים שהוגשו או יתו, לפי העיין, על ידי החברה או בהסכמתה.החברה. על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות  כלל או רוב כסי שאים  ו/או שיוי מבי במשק המים (לרבות פיצול) חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה ולמעט בקשה של החברה לעשות הסדר עם  אגרות החוב את לפרוע החברה של יכולתה על להשפיע כדי םבה שאיןמיותיה  בעלי לבין החברה בין הסדרים ולמעטאסורים לפי שטר זה,  ימים  45 לחוק החברות כגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או בוטלה בתוך 350 ף(ב) אם תוגש בקשה לפי סעי -; או במועדן בהתחייבויותיה לעמוד החברה של יכולתה העדר רקע על, כאמור הסדר או פשרה אחרת בדרך לושיה תציע החברה אם או), )11 רההחוב (סדאו ארגון מחדש של כל התחייבויות החברה אשר אין בו כדי להשפיע על זכויות מחזיקי אגרות לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון  350ושיה או בעל מיות בחברה לפי סעיף  או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל גד רוב כסי החברה  ,החברה כסי רוב על אם יוטל עיקול .10.1.6 ממועד הגשתה.  , והעיקול לא יוסר מכלל כסי החברה או יותר 10%-ל שווההחוב בסכום מצטבר  בגין כאמור, וכל זאת לתקופה של למעלה מששה ; לעת מעת יהיו שאלו כפי עסקיהיהול כל ב מלהמשיך לחדול כוותה על שתודיע או תחדלאם החברה את תשלומיה, או  האם החברה הפסיק .10.1.7  .או ביצועה, לפי העיין ימים מיום הטלתו 45תוך הפעולה לא תבוטל  או אחרת של ממשלת  ההמים על פי הוראות הדין, כפי שאלה תהייה מעת לעת ו/או על פי החלט(ב) ביצוע שיוי מבי במשק  פוליטי;-מפעולה מלחמתית או משיוי במצב הגיאוובע: (א)  ולמעט במקרה בו השיוי המהותי לרעה תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדןשהחברה לא  לכך חשש ממשי קייםו, ההפקה במועד מצבה לעומת החברה בעסקי מהותית הרעה חלה אם .10.1.8 לעיל. 10.1.1יף זה כדי לגרוע מהעילה שבסעיף אין באמור בסע .) חודשים6( , ובלבד שהחברה תעביר לאמן הישראל או רשות מרשויותיה ו/או ביצוע שיוי מבי בחבר
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הותי לרעה כאמור, חל עקב שיוי מבי במשק המים ו/או אישור בכתב המאשר כי השיוי המ ) ימים רצופים, עקב סיבות ו/או סיבות 90( תשעיםלתקופה העולה על ), 11החוב (סדרה  אגרותתפסקה להיות מדורגות על ידי חברת הדירוג המדרגת את ) 11אגרות החוב (סדרה  אם .10.1.11 . , כמשמעות מוח זה בחוק יירות ערךמדווח תאגיד מלהיות חדלה החברה אם .10.1.10 .בבורסה מהמסחר מחקו החוב אגרות אם .10.1.9 .הבחבר אחרת מדרגת , למעט כתוצאה מהחלפת חברת הדירוג בחברה שהין בשליטת החברה בלבד ) ימים 90ת החוב בתוך תשעים ((ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכי לאגרו אי בהירות,  היווצרותשל  בעילה השעיה למעט, החוב באגרות המסחר את תשעה הבורסהאם  .10.1.12 לפירעון מיידי.ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה מובהר כי ככל שאגרות החוב תהייה מדורגות בו זמית על . ממועד החלפת חברת הדירוג) ) 90( תשעיםכמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך  קבלת אישור  ללאוזאת קולטת השתוצאתו היא שהחברה היא איה החברה בוצע מיזוג  אם .10.1.14 . ההפרה ממועד ימים) 45( ארבעים וחמישה בתוך זו הפרה תיקה לא החברהוביחס לכס שחלה לגביו ההתחייבות לשעבוד שלילי  ,האמות לשטר 7.2, כמפורט בסעיף שעבודים יצירת איל התחייבותה את הפרה שהחברה במידה .10.1.13 ימים. החברה או אלא אם כן הצהירה , בהחלטה רגילה) 11(סדרה  מוקדם של מחזיקי אגרות החוב לרבות באמצעות האמן, ), 11כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה  , לפי העיין,החברה הקולטת ימי עסקים לפי מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה  10לפחות  על פי השער הידוע במועד  השווה לכך בש"ח ארה"ב או סכום דולר מיליון 100-מ תפחת לא של הסדרה שהועמדה לפירעון ההתחייבות שיתרת ובתאי, מועד לאותו החברה של החוב אגרות סדרות כל של הערך הקובמ 5% מעל היה פיה על ההתחייבות יתרת אשר, )החברה ביוזמתפדיון מוקדם  למעט( החברה של אחרתאגרות חוב  סדרתמיידי  לפירעון ההועמד אם .10.1.16 . זה אמות לשטר בהתאם שלא) 11חוב (סדרה האיגרת  דרתבוצעה הרחבת סאם  .10.1.15 ).11של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ביכולתה    .הבחבראו /ו המים במשק מבי שיוי עקב חלה כאמור מיידי לפירעון ההעמדה כי המאשר בכתב אישור לאמן תעביר שהחברה ובלבד, חברההאחרת לא ובעת משיוי מבי במשק המים ו/או ב הסדרה של ידיי) ההעמדה לפירעון מ3( ;האחרת בסדרה מיידי לפירעון שהועמד החוב את פרעה לא החברה) 2; (האחרת בסדרה ההפרה לתיקון שיתה הריפוי תקופת בתוך האחרת בסדרה ההפרה את תיקה לא החברה) 1: (הבאים המצטברים התאים להתקיימות בכפוף וזאת"), האחרת הסדרה(להלן: " ההעמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות החוב האמורה
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ימים מתום  30או בתוך  בפרסומם חייבת היא שבו האחרון מהמועד ימים 30 בתוך, הזה שטר הוראות לפי או דין כל לפי בפרסומם חייבת שהיא כספיים דוחות תפרסם לא החברה אם .10.1.18 .בחברה השליטה בעלת להיות חדלה המדיה אם .10.1.17 רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי  מועד הארכה שיתן לחברה על ידי ומחזיקי אגרות יסודית, שטר האמות בהפרה או /ואת תאי אגרות החוב  פרת החברה אם .10.1.19 המאוחר. וההפרה לא תוקה  הודעה לחברה לתקן את ההפרה תו רגילההחוב, לאחר קבלת החלטה  בהתאם  מיידי לפירעון, לרבות הסמכות להעמדה החוק פי על לאמן המוקות מהסמכויות לגרוע מבלי .10.4  לחוק יירות ערך. 1ט35 פי סעיףל יירות ערך ומסמכות האמן ומחזיקי אגרות החוב להעמדה לפירעון מיידי בגין עילות הפירעון המיידילחוק  1ט35כדי לגרוע מהוראות סעיף אמור בסעיף זה ביובהר כי מים ארצית וכספק שירות חיוי. ב לפירעון מיידי כאמור לעיל, תעשה באופן שלא יפגע בפעולתה של החברה כרשות העמדת אגרות החו .10.3 .עליהן רק תתווסף אלא, 10.1 סעיף לפי מהאמן שתידרש הודעה תקופת מכל לא תגרע לעיל זה 10.2 התקופה המפורטת בסעיף כי, ספק הסר כן יובהר, למען   לחברה.שיש בהודעה לחברה לפגוע פגיעה מהותית בזכויות המחזיקים, הרי שאין צורך במתן הודעה מראש אסיפה מהווה עמידה בהודעה מראש לחברה. ככל שהאמן סבור כי הודעת האמן על זימון , יובהר    .ל"ה ההתראה יתה בגיו אשר לעיל זה בסעיף המויים קריםממה מקרה אותו של להפסקתו או/ו לביטולו לגרום החברה תידרש האמורה בהתראה. קבלתה מיום ימים 45 תוך בהתראה קה את ההפרהית לא והחברה, לפעול כוותו על לחברה ובכתב מראש התראה האמןתן  אם אלא, מיידי לפירעון החוב אגרות את האמן יעמיד לא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .10.2 . כאמור המחזיקים החלטתלחברה בדבר  ההודעה מתןממועד  ימים 30בתוך  מיידי של כל  מחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעוןאמן יהיה חייב לזמן אסיפת הלחוק יירות ערך,  1ט35בכפוף לסמכות האמן לפי סעיף  .10.4.1 בו על סעיפי המשה שבו: הכלולות להוראות ובהתאם לעיל 10.1 בסעיףאיזה מהאירועים המפורטים  בקרותלהוראות החוק,  , יהיה מועד לעיל 10.4.1 בסעיף לאמור בהתאם, החוב אגרות מחזיקי אסיפת שתזומן במקרה .10.4.2  .תוך יידוע החברה בדבר כיוס האסיפה )11אגרות החוב (סדרה היתרה הבלתי מסולקת של   לעיל.  10.1 בסעיףהמפורטים  איזה מהאירועים, בשל קרות שייתוככל ), 11החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה תהיה האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכיוס), ועל סדר יומה ; עשה כן, ימק לחוק(א) 24יב35ות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף דרוש לשם הגה על זכוירשאי להקדים את כיוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר ימים ממועד זימוה (ואולם האמן  21כיוסה לא מוקדם משבעה ימים ולא יאוחר מחלוף 
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לא יהיו ) 11זה לעיל, האמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה  10.4 בסעיף האמור כל אף על .10.4.4 .כאמור מהיתרה לפחות )20%( אחוזים בעשרים מחזיקים בה שכחו דחית מחזיקים באסיפת כאמור ברוב או בהצבעה המיוצג החוב אגרות של הקוב הערך ביתרת המחזיקים של ברוב), 11(סדרה  החוב אגרות של הקוב הערך מיתרת לפחות )50%( אחוזים בחמישים מחזיקים בה וכחו לעיל 10.4.2 בסעיף כאמור שזומה מחזיקים באסיפת תתקבל, לעיל כאמור מיידי לפירעון) 11(סדרה  החוב אגרות את להעמיד מחזיקים החלטת .10.4.3 לפירעון מיידי, אלא לאחר שחלפה התקופה ) 11החוב (סדרה  אגרותרשאים להעמיד את  אם סבר  לעיל 10.1 בסעיף שקבעה הריפוי תקופת את לקצר רשאי האמן ואולם; שמטה לא והעילה"), הריפוי תקופתשכתוצאה ממה שמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי (להלן: "אשר במהלכה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה  לעיל 10.1 סעיףשקבעה ב ימים מראש,  )7( לפירעון מיידי, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב, שבעה) 11(סדרה  החוב אגרותזה לעיל, האמן או המחזיקים לא יעמידו את  10.4 בסעיף האמור כל אף על .10.4.5 שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים. , אם קיים חשש סביר, כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות לעיל 10.2או הודעה כאמור בסעיף  ת כן; ואולם אמן או מחזיקים אים חייבים למסור לחברה הודעה כאמורעל כוותם לעשו ההודעה מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי האמן לחברה מיד עם פרסום  העתק .10.4.6  .יומה העמדה לפירעון מיידי כהודעה שמסרה לחברה על פי סעיף זהיראו את זימון האסיפה אשר על סדר  לפירעון מיידי. )11החוב (סדרה  אגרותלהעמיד את  "א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו המגאו פרסום זימון האסיפה במערכת  כויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על ז 10.1המפורטים בסעיף אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים וב או לאמן על פי תאי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או וסף העומד למחזיקי אגרות הח ,מיידילמען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון  .10.7 .לעיל) 1( 10.5 בסעיף כאמור מואץ באופן לשלם החברה התחייבה אותם הסכומים כל של המיידי תשלומם את לדרוש זכאים, המחזיקים או האמן של הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם, החוב אגרות מחזיקי או/ו האמן יהיו, לעיל 10.4 סעיף הוראות פי על מיידי לפירעון החלטה תתקבל בו במקרה .10.6  .כאמור התחייבותה את החברה על לאכוף כדי הדרושים כוחו באי או/ו האמן של וההרשאות והכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם לדין ובהתאם סביר באופן הדרושות או/ו החוצות הסבירות הפעולות כל לביצוע לגרום או/ו לבצע או/ו מסמך כל על לחתום או/ו הצהרות או תצהיר כל, לבקשתו, לאמן למסור) 2( -ו; בכתב האמן של הראשוה דרישתו מסירת ממועד ימים 7 תוך וזאת'), Acceleration' 'האצה(' לא או חל בגין החיוב מועד אם בין, האמות שטר מכח להם שיגיעו או/ו להם המגיעים הסכומים כל את לאמן ולשלם החוב אגרות למחזיקי לפרוע) 1: (החברה מתחייבת, לעיל 10.2 סעיף הוראות פי על מיידי לפירעון החלטה תתקבל בו במקרה .10.5  האמן לפעול כאמור. של   האמן כאמור.
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ללא מתן הודעה  קוטיהיה רשאי לכזכות וסמכות עצמאית, האמן ו בשטר זהעל כל הוראה  בוסף .11.1  תביעות והליכים בידי האמן .11 , בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לחברה וספת , לשם הגה על זכויות האמות ושטר) 11(סדרה  החוב אגרות תאי, דין כל להוראות בכפוףלכון,  שפטיים ו/או אחרים גם אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של האמן לפתוח בהליכים מ  ). 11אגרות החוב (סדרה מחזיקי  ) 11אגרות החוב (סדרה והכל להגת מחזיקי  מיידילפירעון לא הועמדו ) 11סדרה אם אגרות החוב ( ) 11(סדרה  החוב אגרות תאיו/או לצורך מתן כל צו באשר לעייי האמות ובכפוף להוראות כל דין,  זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם  11 סעיף. על אף האמור בהאמות ושטר שתקבלה  רגילהלעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה  11.1חייב לעשות כאמור בסעיף  יהיההאמן  .11.2  זה.  11 סעיף מכחל ולא לעי 10 סעיףלהוראות  , יובהר ספק הסר למעןל עיין הוגע לשטר זה. אגרות החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכבכפוף להוראות שטר אמות זה, רשאי האמן אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי  .11.4 החברה רק לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי אגרות החוב.לעיל, האמן יגיש בקשה לפירוק  11.1 בסעיף האמור אף על כי, מובהר. הוסר או בוטל מיידי לפירעון להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעטלעיל,  11 סעיףפי על ) 11החוב (סדרה אגרות ספק יובהר, כי האמן איו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי עליו החליטה אסיפת מחזיקי כאמור. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר. למען הסר ל הוגע ליהול ההליכים חוב לצורך קבלת הוראות בכהרשאי לשוב ולכס אסיפות מחזיקי אגרות אילו הליכים לקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כן יהיה האמן  רגילהידי המחזיקים בהחלטה האמן רשאי בטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל, לכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בכדי שיוחלט על  .11.3 .הראשון הסביר במועד בדון הוראות לקבלת בבקשה המתאים המשפט לבית ופה כן לעשות סביר או/ו צודק הדבר אין העיין בסיבות כי ראה כן אם אלאבאסיפה של מחזיקי אגרות החוב,  , הוסר או בוטל מיידי לפירעון להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעט, לעיל 10 סעיף פי עלמחזיקי אגרות החוב  אסיפת החליטה עליו מיידי לפירעון העמדה ביצוע לעכב רשאי איוהאמן  כי , הוסר או בוטל מיידי לפירעון להעמדה ההחלטה התקבלה שבגיו האירוע אם למעט, לעיל 10 סעיף פי עלמחזיקי אגרות החוב  אסיפת החליטה עליו מיידי לפירעון העמדה ביצוע לעכב רשאי איוהאמן  כי, יובהר ספק הסר למעןדעתו, בבקשת הוראות במקרה בו סבר שיש צורך בהוראות כאמור.  שיקול פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפת המחזיקים ו/או הוראות מבית משפט אליו פה האמן, לפיתביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה, יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי תאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או הגשת  .11.5 .החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה לשם ודחוף מיידי באופן לביצוע הדרשת פעולה של ביצוע לעכב רשאי ואיו  .החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה לשם ודחוף מיידי באופן לביצוע הדרשת פעולה של ביצוע לעכב רשאי ואיו
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דרך שהיא, לרבות אך  בכל, כלפיו חוב כל ופירעון טרחתו שכר למעטכל התקבולים שיתקבלו על ידי האמן   אמות על התקבולים .12 היתר,  ביןאגרות החוב לפרעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט, אם יקוט,  מהעמדתלא רק כתוצאה  ה, לרבות עליו, או גרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע האמות או באופן אחר בקשר עם תאי שטר זשהוצאו על ידי האמן, הוטלו  הסביריםלסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות  - ראשית  כגד החברה, יוחזקו על ידיו באמות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:  תאי פי ללהם  הקרן המגיעהריבית הפיגורים (ככל שתהיה) על  שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום - חמישית  .מהם איזה לגבי קדימה זכות או העדפה ללא מהם אחד לכל המגיע שבפיגור ההצמדה או/ו הריבית לסכום יחסי ובאופן פסו-פרי ,החוב אגרות תאי לפי להם המגיעהו/או ההצמדה  המגיעים הריבית גין פיגורי תשלוםב(ככל שתהיה)  הפיגורים ריבית של החוב אגרות למחזיקי לתשלום - רביעית  להלן.  25תשלום למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן  25 סעיף לפי בתשלומים שאו אשר למחזיקים לתשלום - שלישית  להלן).  25.1 בסעיף זה מוח(כהגדרת  לשיפוי ההתחייבות פי על אחר סכום כל לתשלום - שית  שכרו.  ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה  פסו-פרי ,אגרות החוב סכומי הריבית ו/או ההצמדה המגיעים להם על פי אגרות החוב  שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום - שישית  לגבי איזה מהם.  ידי, בלי כל העדפה בקשר התקופה שבגיה טרם שולמה הריבית עד למועד העמדת אגרות החוב לפירעון מיפסו, וזאת, ביחס לריבית, סכומי הריבית שהיה על החברה לשלם (וטרם שולמו) בגין -המוחזקות על ידם פרי סכומי הקרן המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על  שלם למחזיקי אגרות החוב ושלתל - שביעית   על ידי החברה או באופן אחר. אגרות החוב צאתלקדימות בזמן של הו אשר יוכה ראשית מתשלום הריבית ( ,תשלוםהחלק מרשאי להורות לחברה בכתב להעביר לאמן  האמן  מימון לדרוש סמכות .13  .הדין להוראות בהתאם יעשה, בידיו שהתקבלו התקבולים מתוך, לעיל כאמור החוב אגרות למחזיקי האמן ידי על הסכומים תשלום  .דין כל פי על לכותו חובה שיש ככל, במקור מס יוכה החוב אגרות למחזיקי מהתשלומים  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין. - שמיית  בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ובין אם לאו. -לקרן  ביחספסו, וזאת, -ידם פרי ") התשלום הרלווטי(להלן בסעיף זה: " למחזיקים לשלם אותו חייבת החברה )ולאחר מכן מתשלום הקרן תעביר החברה  סכום המימון.שאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי האמן מראש את  ובלבד שהחברה לא ")סכום המימון(להלן בסעיף זה: " על פי שטר זה ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר האמן וזאת לשם מימון
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לפעול איה רשאית לסרב החברה ממועד ביצוע התשלום הרלווטי. את סכום המימון לידי האמן לא יאוחר  אם תוכיח כי ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים בהתאם להודעה כאמור  עד לא יאוחר  מתשלום הקרן. בוסף, תפרסם החברה דיווח מיידי שיפורסם מכןורק לאחר מתשלום הריבית  ראשית יצוין כי סכום המימון שיועבר לאמן יוכה .העבירה את מלוא סכום המימון לידי האמן כאמור ממו יופחת סכום המימון, אשר בו יפורטו  לפי המועד הקובע לביצוע התשלום הרלווטי יום עסקים אחדמ העדכיים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הקרן הריבית ו/או ימון, מטרתו וסכומי מסכום ה ככל שלא התקבלה  ,לעיל שיהא רשאי האמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה סכום המימון   הרלווטי. קיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגים  קודם לכן החלטת מחזיקים בעיין (לרבות החלטה בקשר עם להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים  סביר באופן לופעלהאמן  אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של ,כן כמו  לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.ר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת אין באמור כדי לשחר  ש"ח (בצירוף מע"מ).  500,000דרש סכום המימון) יוגבל לסך של "ח באותו מועד, ש מליון 1 -מלעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מקיטת ההליכים האמורים  12למרות האמור בסעיף  .14.1  סמכות לעכב חלוקת כספים .14  .מן החברה וספים שי .14.2  זה. שטרל 18סעיף המותרות לפי אמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי, להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות לא יהיה ה ה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן יחד עם כספיםאמן לצורך לכשתגעגיעו לידי ה לעיל. במקרה בו תוך פרק זמן סביר לא יהיה  12"ח, ישלמם האמן למחזיקי האגרות כאמור בסעיף ש מליון 1אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות ), 11למחזיקי אגרות החוב (סדרה תשלומם  האמן למחזיקי אגרות החוב  יחלק"ח, ש מליון 1 לפחותבידי האמן סכום אשר יספיק כדי לשלם  לעיל). על אף האמור,  12בסעיף אמור כ לסדר הקדימויותאת הכספים שבידו (בכפוף ) 11(סדרה  לשלם להם את הסכומים  לאמן להורותיוכלו, בהחלטה רגילה, ) 11מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ולהוראות הבורסה  לעיל 12בכפוף לאמור בסעיף  והכל"ח, ש מליון 1 כדי הגיעו לא אםבידו אף שצברו   מים שהגיעו לידי האמן הים מוכים מהסך האמור.האמורים מיד עם הגיע מועדם, אף אם הסכו. על אף האמור, תשלום שכר האמן והוצאות האמן ישולמו מתוך הכספים כפי שתהייה אותה עת
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על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין ) 11למחזיקי אגרות החוב (סדרה האמן יודיע  .15.1 האמן אצל והפקדה בחברה תלויה שאיה מסיבה מתשלום הימעותהודעה על חלוקה,  .15 לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר באופן הקבוע בסעיף  14-ו 12התשלומים הזכרים בסעיפים  הקבוע לתשלומו,  במועדשלא שולם בפועל ) 11ת החוב (סדרה והמגיע למחזיק אגרסכום כלשהו  .15.3 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון. 15.1חולקו כאמור בסעיף יהכספים ש .15.2  סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר יכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. של מסולקת הבלתי היתרהאך ורק על ), 11החוב זכאים לריבית בגין לפי השיעור הקבוע באגרות החוב (סדרה ושטר האמות, לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות ) 11לתאי אגרות החוב (סדרה  בכפוף .מראש ימים מעשרים יותר ולא ימים מעשרה פחות לא ,להלן 26 שקבע לאותו תשלום את סכום התשלום  מהמועד עסקים ימי 15 תוךהחברה תפקיד בידי האמן  .15.4 ).העיין לפי( הריבית או/ועון אותו תשלום על חשבון הקרן להם במועד שקבע לפירמהמועד שקבע לתשלומו, והמחזיק באגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים, שהיה זכאי "), יחדל לשאת ריבית המיעהמסיבה שאיה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכה לשלמו (" למחזיקי אגרות החוב על הפקדה כאמור,  ותודיעלעיל,  15.3שלא שולם במועדו, כאמור בסעיף  גרת החוב, גם כפדיון י"ל תחשב כסילוק אותו תשלום ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אהוההפקדה  קודתו, את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף האמן ישקיע, במסגרת חשבוות אמות בשמו ולפ .15.5 .החוב איגרת הקשורות בהשקעה האמורה וביהול חשבוות האמות, העמלות  הסבירות, ההוצאות והוצאותיו טרחתו שכרחייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות ביכוי ). עשה כן האמן, לא יהיה להלן 18 סעיףלעיל בהשקעות המותרות לאמן על פי שטר זה (כאמור ב 15.4 ואודות הסרת המיעה, לפי העיין,  מועד באותו אלו סכומים קבלתלעל זכותם  סביריםואישורים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם, וזאת בסמוך ככל היתן לאחר שיומצאו לאמן הוכחות האמות. מתוך הכספים כאמור יעביר האמן סכומים  ותשלומי החובה החלים על חשבון הסבירות לעיל,  15.5לאחר מועד זה, יעביר האמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף ). 11אגרות החוב (סדרה האמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שה אחת ממועד הפירעון הסופי של  .15.6 החובה ושכר טרחתו.וביכוי הוצאותיו הסבירות, העמלות, תשלומי  "ב), ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים וכיו שירותים ותי שכר(כגון:  זה שטר להוראות בהתאם הוצאו אשר אחרות הוצאותכולל רווחים הובעים מהשקעתם ביכוי הוצאותיו,  ובכל הוגע לסכומים שיועברו אליה החוב הזכאים לאותם סכומים, אלו באמות עבור מחזיקי אגרות  כומים כאמור למחזיקי אגרות החוב הכספים מהאמן לחברה, יהיה האמן פטור מתשלום הסלעיל בשיויים המחויבים. עם העברת  15.5על ידי האמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף  החוב האמורים ותשפה את האמן בגין זק כספי שייגרם לו עקב ובגין העברת הכספים כאמור, אלא חזקת הסכומים ואת דבר קבלתם באמות עבור מחזיקי אגרות ההחברה תאשר לאמן בכתב את  .15.7 הזכאים. 
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, בחוסר תום לב, (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) אם כן פעל האמן ברשלות ת ואצלו לזכות מחזיקי אגרוהפרשי ההצמדה  הריבית ,קבלה מאת האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן .16.1  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת האמן .16  של אגרות החוב, יעברו לידי החברה, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הותרים לכל מטרה שהיא.הסופי  ממועד הפירעון שתייםזה. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות חוב עד תום ולא תעשה בהם כל שימוש ותשקיעם בהתאם להוראות שטר  האמן מאת אליה העברתם מיום וספת שה במשךתחזיק בכספים אלו באמות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים  החברה .15.8  . זה שטר תלהוראו ביגוד או בזדוןבמרמה,  הסכומים הקובים  שלתשלום ה ביצוע עצםלבשחרור מוחלט בכל הקשור  חברההחוב תשחרר את ה ששולמו לו על ידי האמן והפרשי ההצמדה  הריבית ,קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן .16.2  בקבלה. תשלום ה ביצוע עצםלהחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור  ואתגרת החוב תשחרר את האמן יבגין א מחזיק אגרת חוב להציג בפי האמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או מ לדרוש רשאי יהיה האמן .17.1  הצגת אגרת חוב לאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי .17 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.  15-ו 14, 12 בסעיפיםשחולקו כאמור  כספים .16.3 הסכומים הקובים בקבלה. של רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך  יהיההאמן  .17.2  ל מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי.ו/או להטיל עאגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב בכל תשלום ו/או הוצאה תעודת אגרות החוב שבגין משולמים התשלומים ומחזיק אגרת החוב יהיה חייב להציג את תעודת לעיל, את  16, 15, 14סעיפים  להוראות בהתאם, והפרשי הצמדה ריבית ,קרןה סכוםתשלום חלקי של  ב שיפוי ו/או ערובה מספקת להחת דעתו בגין זקים העלולים שיתן לו על ידי מחזיק אגרת החוב כתהאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב לאחר  .17.3  תשלומם. בשמו או בפקודתו, , ilAA -אשר דירוגם של אותם בקים לא יפחת מ, בישראל הגדולים הבקים מחמשת באחד שקליים בקאיים בפיקדוותלהשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על ידיו,  כל הכספים אשר רשאי האמן  השקעת כספים .18 חלקיים כאמור.למרות האמור לעיל יהיה האמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר לגבי תשלומים  .17.4  רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לכון.-אי אוהצגה -להיגרם מחמת אי ההוצאות ו העמלותאלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות ביכוי שכר טרחתו והוצאותיו, אמות ולהוראות כל דין. עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים הוהכל כפוף לתאי שטר 
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אים מקובלים, לשמור את הפקסים להל פקסי חשבוות סדירים בהתאם לעקרוות חשבו .19.2 ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה.  להתמיד .19.1  החברה מתחייבת בזאת כלפי האמן, כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, כדלקמן:  התחייבויות החברה כלפי האמן  .19  .ןיהעיהאמן על פי הוראות שטר זה, לפי  יפעליתרת הכספים כאמור האמות, ובהקשורות בהשקעה האמורה וביהול חשבוות האמות, העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון  , החברה עם מראש שיתואם סביר זמן בכל אחר מקרה ובכל החברה בידי מצוי המבוקש המסמך כאשר עסקים ימי 7 תוך וזאת, לעיין בכל פקס ו/או מסמך כאמור שהאמן יבקש לעיין בו, דין כל להוראות בכפוףאו לכל ציג מורשה של האמן  לאמןוהמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות, ולאפשר  ו/או לציג מורשה   ימי עסקים לאמן 21לתת תוך זמן סביר ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  .19.3 ימה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של האמן שתימסר לחברה לפי העיון כאמור. זה, ציג מורשה של האמן פירושו מי שהאמן  ןילעי. כאמור בהעברתו חוקית מיעה כל שאין ובלבד שיהיה דרוש באופן  כל מסמך או מידע בוגע לעסקיה ו/או כסיה של החברהלעיל,  19.2 סעיףכאמור ב איגרות החוב ולשם יישום והפעלת  ה על מחזיקיפי שיקול דעתו של האמן, לשם הג-סביר, על ו/או באי כוחו על פי שטר האמות, והכול בכפוף לחתימה  הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן אגרות החוב, לפי  המידע למחזיקי . העברת2.5.4 בסעיףכאמור והיעדר יגוד עייים  על כתבי סודיות , כי בוצעו כל בחברה הכספים בחתימת ושא משרה בכיר בתחום לתת אישור לאמן, על פי דרישתו, .19.6 .שתעביר ככלחוב, הלמחזיקים באגרות  העבירהלתת לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה  .19.5 .(מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי הקיימות בסעיף)לעיל (על סעיפי המשה שלו)  10.1 בסעיףכל אירוע מהאירועים המפורטים  קרותעל  ,ימי עסקים 3-יאוחר מ לאמקרה  ובכל פשריהא בהקדםלהודיע לאמן בכתב (לרבות באמצעות דיווח מיידי) בהתאם להוראות חוק יירות ערך,  .19.4 .כהפרת חובת סודיות שיקול דעתו הסביר של האמן בסיבות העיין, לא תיחשב ימי עסקים ממועד בקשתו  7-לא יאוחר מ התשלומים למחזיקי אגרות החוב במלואם ובמועדם וזאת ימים ממועד הפקתה לראשוה של סדרת אגרות חוב או ממועד  30לאמן לא יאוחר מתום  למסור .19.7 . של האמן יובהר, כי החברה איה מתחייבת שלא להחליף . לפחות אחת דירוג חברת ידי על מדורגות החוב אגרות מועד שבאותו ובלבד, לכך בקשר טעה תהא החוב אגרות למחזיקיאו /ו שלאמן ומבלי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הדירוג מחברות מי ידי על דירוגן את להפסיק רשאית החברה תהא, דירוג חברות מספר ידי על תדורגה החוב שאגרות ככל כי, יובהר. החוב אגרות תקופת כל במשך ההון שוק על הממוה ידי על המאושרת אחת מדרגת חברה ידי על החוב אגרות דירוג להמשך ,בשליטתה שהדבר ככל ,לפעול .19.8 .העתק אמן למקור של תעודת אגרת החובכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק בהפקה פרטית או באמצעות תשקיף) (ב כאמורביצוע הרחבת סדרה  עסקים ממועד  ימי שלושה בתוךבמקרה של החלפת חברת הדירוג תפרסם החברה את חברת הדירוג. 
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בין אם לאסיפות כלליות ולזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות רגילות  .19.9 את הסיבות להפסקה כאמור וכן תפרסם דיווח מיידי בהתאם להוראות כל דין.ביר החברה לאמן אישור בכתב חתום כדין המפרט לשיוי חברת הדירוג. היה ויופסק הדירוג כלל תעהשיוי (ובכפוף למועדים הקבועים בכל דין) דיווח מיידי ביחס להחלפת חברת הדירוג כאמור והסיבות  ) מבלי להעיק בפועל כסותהת ידי על שמתקיימות ובלבדשלא מן המיין של בעלי המיות בחברה,  , וכל עוד שטר זה החברה שלימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השתיים  20-לא יאוחר מ .19.10 הצבעה באסיפות אלו.השתתפות ולאמן זכות  אין באמור בסעיף זה, כדי להוות הסכמה של האמן להפרות . אחרת במפורש בו צוין כן אם אלאהחוב, האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית של שטר זה, לרבות הפרה מהותית של תאי אגרות מתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שמסר לאמן, המאוחר מבייהם, ועד למועד מתן  לפיובכתב של החברה, בחתימת מורשי החתימה מטעמה, היו בתוקף, תמציא החברה לאמן אישור  בו תחדל החברה להיות  במקרהלהלן.  30 בסעיף המפורטים והדיווחים הדוחות את לאמן למסור .19.12 על כל שיוי בשמה או בכתובתה של החברה.באופן מיידי  להודיע לאמן בכתב .19.11 החברה אצל רשם החברות כולל פירוט שעבודים.החברה תצרף לאישור שבסעיף זה תדפיס עדכי ממרשמי  הותיות של שטר זה על ידי החברה.לא מ שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  רשותמדווח בהתאם לקודקס הרגולציה של הממוה על בחוק יירות ערך, תמסור החברה, דיווחים כדרש מתאגיד שאיו תאגיד  כמשמעותו"תאגיד מדווח",  בכל מקום בשטר זה בו דרשת החברה למסור דיווח . האמות בשטר כמפורט הודעותלאמן  למסור .19.14 חו בהתאם להוראות שטר האמות. להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כואת כל הפעולות החוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף  לבצע .19.13 .שיעודכן מעת לעתהוראות לעיין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות, כפי  - על ידי האמן  "א בשמו, כל דיווח בוסח שיועבר בכתבבמגרשאי להורות לחברה לדווח לאלתר  האמן .19.15 לאמן.  ת דיווחכמסיר ייחשבו"א המגדיווחים של החברה במערכת לאמן,  שטר זה (בכפוף ל 2.5.4 שבספחעל כתב הסודיות  לחתום היועץלעיל, לרבות חובת  2.5.4 בסעיף האמור יחול לעיל זה 19 סעיף, על פי הוראות ליועצים (כהגדרתם לעיל)לאמן ו/או  שיימסר, כי גם על מידע יובהר לחברה, והחברה תדווח את הדיווח כאמור. כדי  תוךובאופן אשר לא יסתור הוראות כל דין , ביחד עם האמן, לשיקול דעת החברה לעדכן את וסחו פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות -בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן עלובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה החברה ממה בזאת, באופן בלתי חוזר, את האמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  .20.1 כוח באי .20   ).הקפדה כי לא תהא פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב פי שטר זה וזאת, -, ולמות כל אדם אחר כפי שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו עלהתוות לה
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עשר -בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר זה תוך ארבעה זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך כל  האמן ושלוחיו בגין כלהאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טעה כלפי לשטר כדי לחייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את  20.1אין במיוי לפי סעיף  .20.2 פי קביעת האמן ממועד דרישת האמן ובלבד שפעל באופן סביר. -) ימים על14( זמן  תוך החוב אגרות יהחברה יודיע למחזיקודע לאמן על הפרה מהותית של שטר האמות מצד  .21.1  דיווח על ידי האמן .21 שעשו בחוסר תום לב או רשלות.ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל, והכל למעט במקרה של פעולה או מחדל -פעולה שלא עשתה על י על עייי האמות (להלן: שת דוח זה אמות שטר מתאריך חודשים עשר שיים כל מתום שה בכל השי הרבעון תום עדשה, במועד שייקבע לכך בחוק, ובהיעדר קביעת מועד כאמור  בכלהאמן יערוך  .21.2 שקט למיעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העיין.להוראות הדין, תאי אגרות החוב ושטר האמות, על הצעדים  ובכפוףסביר וללא שיהוי על ההפרה,  הפירוט שייקבע מעת לעת בחוק  אתהשתי יכלול  הדוח. ולבורסה לרשות אותו ויגיש), השתי" הדוח" לחוק, לפי דרישה סבירה של  1'החייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק  האמן .21.3 .החוב באגרות ולמחזיקים לחברה השתי הדוח כהמצאת כמוה, ולבורסה לרשות. הגשת הדוח השתי דיןובכל  ) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב מאותה סדרה, בתוך 10%מחזיקים בעשרה אחוזים ( י(ד) 35בכפוף לחובת סודיות שחב האמן כלפי החברה כאמור בסעיף  והכלזמן סביר ממועד הדרישה,  (למעט רשלות הפטורה על פי חוק  ברשלות פעלהאמן  קבע בפסד דין חלוט כי כן אם אלאכאמור, כל הפסד או זק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שעשו על ידו בהסתמכו על עצה או חוות דעת ראי בעד על פי מסקותיה, והאמן לא יהיה אח ולפעולידי החברה,  עלאו /ולבקשת האמן  כהכזו הושל כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת או עצה  בכתבחוות דעתו או את עצתו  את להזמין זההאמן רשאי במסגרת ביצוע עיי האמות לפי שטר  .23.1 סמכויות מיוחדות של האמן .23  לשטר זה.   22ספח החברה תשלם לאמן שכר טרחה כמפורט ב שכר אמן .22  לחוק.  1ח35יעדכן את החברה לפי דיווח לפי סעיף  מןהא .21.4 לחוק.  ככל שהדבר אפשרי בסיבות העיין ושאין בכך כדי .כאמור שימוו היועצים העסקת של הסבירות צאותוההו"ט שכ במלוא תישא החברהלב ו/או בזדון. -ו/או בחוסר תום כפי שיהיה מעת לעת)  שכר הצעות לקבלת האמן יפה אליהם אשר, רלווטיים ומומחיות מויטין בעלי יועצים משרדי משלושה יותר לא של רשימה על להסכמה יגיעו והחברה האמן לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב,
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אות או שלא או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופים המוזכרים לעיל למרות שפלו בהן שגיאמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע, והאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה בהסתמכו על עצה כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להיתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה או כל  .23.2 . החובאגרות שבמקרים דחופים לא יהיה בעיכוב יהול המשא ומתן כדי לסכן, לדעת האמן, את זכויות מחזיקי , ובלבד ממועד מסירת ההצעות לחברה ימי עסקים 7במשך תקופה של עד  הצעתם על המשרדים עם"מ מו להל רשאית ותהיה, שיוגשו ההצעות מתוך אחת הצעה תבחר החברה. כאמור טרחה בבדיקה סבירה ובלבד טיות תהאוטיות, אלא אם יתן היה לגלות את השגיאות או את חוסר תהיו או , אחר מקרה בכל. בקריאתם קושי כל מתעורר לא וכאשר, ברור באופןבמקום בו הים מתקבלים בזדון. מובהר, כי המסמכים יהיו יתים להעברה, מחד, והאמן רשאי להסתמך עליהם, מאידך, רק לב ו/או -ו/או בחוסר תום (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) שלא פעל ברשלות זיקותיו לחברה ים בין מיויו ותפקידיו כשלוח לבין להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של יגוד עייאו כלולות בדוחותיה הכספיים) ו/או במקרה בו קיים חשש שהשלוח עשוי /ו מאוחדות חברות(לרבות  החברה בעסקי, בעקיפין ובין במישרין בין, מתחרה היו השלוח בו במקרהלרבות  ,סביר מטעם כאמור למיוי להתגד רשאית תהיה החברהרה. האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החבלכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות  סבירפעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לאמות ולשלם שכר האמן יהיה רשאי למות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית  האמן להעסיק שלוחים  סמכות .24 ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת)ברשלות  פעלהמוחלט ולא יהיה אחראי לכל זק שגרם עקב טעות בשיקול הדעת כ"ל, אלא אם כן האמן ת שהוקו לו לפי שטר זה לפי שיקול דעתו האמן, ישתמש באמות בכוחות, בהרשאות ובסמכויו .23.4  לבצע בהתאם לשטר אמות זה.שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את האמן בפעולות שעליו האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו צורה  .23.3 .כראוי, תםוהב קריאתם את כאמור המאפשר באופן קבלתם את לדרוש אחראי יהיה האמן ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא  בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מיויוה כאמור, ובלבד שקודם למיוי שלוח כאמור יודיע האמן לחברה בכתב אודות המיוי עם דרישתו כל הוצאיהיה האמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תשיב לאמן מובהר כי לא יהיה במיוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של האמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן . העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילתקבלת ההודעה על מיוי השלוח. עם זאת, לא יהא בהתגדותה של החברה למיוי שלוח מסוים שמוה ימי עסקים ממועד  7ולתאגידים בשליטתה ובתאי שהחברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוך  הרגילות שעל האמן לבצע מכוח שטר אמות זה באשר ביצוע פעולות אלו כלול בשכר שהאמן מקבל ילא אחר הפעולות לעיל. למען הסר ספק, החברה לא תשיב לאמן את שכרו או הוצאותיו של שלוח אשר מיהווה מתן הודעה כאמור ובלבד שקודם למיוי כאמור, האמן מסר לחברה את כל המידע והפירוט כאמור מגבולות הסביר והמקובל. מובהר, כי פרסום תוצאות החלטה של מחזיקי אגרות החוב לעיין מיוי שלוחים , ובסיבות בהן עלות שכרם של השלוחים איה חורגת יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב
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להלן, כל אחד בגין  25.4 בסעיף כאמור הרלווטי הקובע(במועד  החוב אגרות ומחזיקי החברה .25.1 לאמן  שיפוי .25   .זה סעיף לצורכי זה אמות שטר מכוח לבצע האמן שעל רגילות כפעולות לכך בקשר לקוט האמן שיידרש הפעולות יחשבו לא, מיידי לפירעון החוב אגרות הועמדו בו במקרה, ספק הסר למען. לעיל 22 סעיףמהחברה לפי הוראות  או על ) לפשרה החברה הסכמת יתה לחברה וגעת שהפשרה(וככל  שסתיימה פשרה פי על או) ביצוע עיכוב לגביו יתןחלוט (שלא  דין פסק פי על כספי חיוב כל זק ו/או הפסד ו/אובגין  .25.1.1 "): לשיפוי הזכאיםמחזיקי אגרות החוב עפ"י הוראות שטר אמות זה וכן גורמים אחרים מטעם האמן (להלן: "שימוה ע"י האמן עפ"י הוראות שטר אמות זה ו/או עפ"י החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מומחה  או יושלוחלהלן), מתחייבים בזאת לשפות את האמן עובדיו,  25.2 סעיףהתחייבותו כאמור ב שמעו מלבצע לשיפוי או  הזכאים ושביצע מחדל אופעולות ל קשורה עילתו אשרפי פסק בורר  ו/או על פי חוק ו/או  ,זהשטר  הוראותשעליהם לבצע מכוח או הזכאים לשיפוי (לפי העיין)  או לפי דרישת /ואו לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב /והוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין  או שעומדים להוציא אגב ביצוע /ו והוצאות סבירות שהוציאו לשיפוי הזכאים שכר בגין .25.1.2 בקשר לשטר אמות זה; וכן והכל ו/או לתפקידם מכוח שטר זה החברה היו דרושות לביצוע ה"ל ו/או בקשר  הסבירההאמות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם  תוי הליכים משפטיים,  זהבתוקף שטר  ותלשימוש בסמכויות והרשאות הות ודרישות חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעוכן בקשר לכל מי ו/או לתפקידם מכוח  ו/או דבר שעשו ו/או לא עשו באופן כלשהו ביחס לדון עייןבוגע לכל  . מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכות דיחוי סובל איו השיפוי יתן בגיו העיין . 25.1.2.1  בתאי שלא יתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן: והכל. שטר זה כי  חלוטהלגבי המעשה או המחדל בגיו מבוקש השיפוי קבע בהחלטה שיפוטית  . 25.1.2.3 או ;לב בתום שלא פעלו לשיפוי הזכאיםכי  חלוטהחלטה שיפוטית הקבע ב . 25.1.2.2 או ;עבדבדילשיפוי לדרוש שיפוי  הזכאים (למעט רשלות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת  ברשלות ופעל לשיפוי הזכאים  לא כי חלוטה וטיתשיפ בהחלטה יקבע בו במקרה. השיפוי התחייבות בגין להם המגיע הסכום לתשלום הראשוה דרישתם עם מיד זכאים לשיפוי הזכאים יהיו, שהוא טעם מכל לשיפוי זכאים אים כי, לשיפוי הזכאים כגד יטען בו במקרה גם, לעיל 25.1.2 בסעיף האמור אף על   ."לשיפוי הזכותאו " "השיפוי התחייבותזה תקרא " 25.1 סעיףהשיפוי על פי  התחייבויות . בזדון פעלו לשיפוי הזכאיםכי  חלוטהחלטה שיפוטית הקבע ב . 25.1.2.4  או ;לעת)
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לעיל, כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי  25.1 שבסעיף השיפוי התחייבות מתוקף לגרוע מבלי .25.1.3  .להם ששולמו השיפוי התחייבות סכומי את לשיפוי הזכאים ישיבו, לשיפוי זכות לשיפוי לזכאים קמה , יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה זהדרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר ת החוב לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי אגרודרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לשם הגה על זכויות מחזיקי פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תאי שטר האמות ו/או על בפועל את מלוא סכום כרית  הפקידו לאהמימון. במקרה בו החברה ומחזיקי אגרות החוב הם שהפקידו את סכום כרית המימון, האמן יהיה חייב לפעול מול החברה לגביית כרית בידיו את סכום כרית המימון, כל אחד על פי חלקו היחסי. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב להלן), בבקשה כי יפקידו  25.4 בסעיף(כאמור  הקובע במועד שהחזיקו החוב אגרות למחזיקיכרית המימון. במקרה בו החברה לא תפקיד בפועל את מלוא סכום כרית המימון, יפה האמן ראשית, האמן יפה לחברה בבקשה כי תפקיד בידיו את סכום . הדרש בסכום") המימון כרית(להלן: " השיפוי התחייבות לכיסוי כספי פיקדוןכאמור, עד שיקבל לשביעות רצוו  , האמור בסעיף כמפורט פיקדון שיופקד וככללחוק,  1ה35 סעיף בהוראות לפגוע בכדי לעיל באמור אין  ידו. -לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על. האמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותית פגיעה מיעת לשם הדרושה דחופה פעולה מקיטת האמן את לפטור כדי באמור איןלא תחול על האמן חובה לקוט בפעולה או בהליכים הרלווטיים. בידי האמן, המימון  ו/או אם הזכות לשיפוי  החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה לשם או האמות שטר תאי לפי או דין כל פי על להתבצע דרשו או/ו שבוצעו פעולות) (א של מקרה בכל - החברה על חולת .25.2.1 השיפוי  התחייבות .25.2  ישמש הפיקדון חלף כרית המימון. (או לא בוצעו, לפי  שבוצעו )מחדלים(לרבות  פעולות (א) של מקרה בכל - המחזיקים על תחול .25.2.2 .החברה דרישת לפי להתבצע דרשו או/ו שבוצעו פעולות) ב( וכן; (א) להלן)25.2.2(למעט כאמור בסעיף  קמה מכח שטר אמות זה ) זה בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת ב"ק (ס. יובהר, כי אין בתשלום לפי לעיל 25.2.1 בסעיף כאמור השיפוי התחייבות את כיסתה או/ו מימה או/ו עמדה לא החברה כי האמן הודיע בו מקום )ב( וכן); לעיל 25.2.1שאז יחולו הוראות סעיף  החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגה לשם מחזיקים אם דרשו על ידי ולמעט( החוב אגרות מחזיקי דרישת לפי דרשו או/ו העיין)  יחולו ההוראות הבאות:לעיל ו/או המחזיקים התבקשו להפקיד את סכום כרית המימון ולא הפקידו כרית כאמור,  25.2.2 סעיףהוראות  מכחאת סכום כרית המימון, לפי העיין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מקרה בו (א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או לא תפקיד  בכל .25.3 .לעיל 25.2.1כאמור בסעיף  שיפויהבהתחייבות 
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חזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו המככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי  - שית . 25.3.1.2  לעיל; 13 סעיףות החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת, ויחולו הוראות למחזיקי אגרהסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם  - ראשית . 25.3.1.1  :הבא באופן יגבו הכספים .25.3.1 ) בידי האמן להלן חלקו היחסי (כהגדרת מוח זה לפי אחד כללהלן)  25.4בסעיף  החזיק המחזיק  ן" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותהיחסי חלקו" לעיל. 12 בסעיף כאמור בקדימות וישולם החוב אגרות על הקבועה לריבית השווה בשיעור שתית ריבית ישא חוב אגרות מחזיק כל שיפקיד הסכוםהחסר.  הסכום את יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון דרשים בשל החלטה או פעולה  בכל .25.4.1 :כדלקמן היוהקובע לקביעת חבות בהתחייבות השיפוי ו/או המועד הקובע לתשלום כרית המימון  המועד .25.4 ערך הקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק. יחול שיוי בבאותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד להלן מסך הערך הקוב שבמחזור  25.4 בסעיףבמועד הקובע הרלווטי כאמור  ת ההחלטה ואם אותו יום איו יום מסחר, יום המסחר של יום קיטת הפעולה או קבל (כפי  באסיפה להשתתפות הקובע המועד לחבות הקובע המועד יהיה - חוב אגרות מחזיקי אסיפת החלטת פי על דרשים המימון כרית תשלוםאו /ו השיפוי התחייבות בו מקרה בכל .25.4.2 המסחר הקודם לו.  על  ,בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי שיקבע על ידי האמן .25.4.3 .באסיפה השתתף או כח לא אשר מחזיק על גם ותחול) הזימון בהודעת קבע זה שמועד זה,  25 סעיףבתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי  אין .25.5 פי שיקול דעתו המוחלט.  "א של רשות יירות ערך. המגת ידי פרסום דיווח מיידי במערכ עלבמרשם שמהלת החברה) תיתן כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב (לרבות מחזיקי אגרות חוב הרשומים  .26.1  הודעות .26 .לעיל 12בסעיף למחזיקי אגרות החוב אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה ייעשה על פי סדר העדיפויות הקבוע  החזר .25.6 ם האמור. כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלו
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חשב כאילו מסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה ישלח כאמור תיכל הודעה שתפורסם או שת ים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל,  תמסר, וכן במקרה של מיזוג, החברות לחוק 350 סעיף לפי פשרה או הסדר של במקרה "א כאמור.במגי עיתואמן כל  .26.2 בשפה העברית.הודעה גם באמצעות פרסום מודעה בשא בשם ה"אמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגאמן לחברה. החברה הוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי התהא רשאית דיווח למחזיקי אגרות החוב ב בו  במקרהתיחשב כאילו מסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור במערכת המג"א. , את התייחסותה ו/או תגובתה לדיווח האמור. כל הודעה שתפורסם כאמור פרד בדיווחלהוסיף,  ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיה גם לאמן.  העתקים מהודעות ומהזמות שיתו .26.3  ) ימי עסקים ממועד מסירתה בדואר רשום. 3החוב כעבור שלושה (אגרות החוב כמפורט במרשם. כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו מסרה לידי מחזיקי אגרות אגרות החוב תיתן על ידי משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרוה של המחזיקים הרשומים של יקי תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחז האמות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד  בשטרבדואר רשום לפי הכתובת המפורטת כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעמה לאמן תוכל להיתן על ידי מכתב שיישלח  .26.4 ן לאמן או לחברה, כאמור לעיל בסעיף זה, לפי העיין. "א יבוא חלף מסירתבמגהודעות כאמור  פרסוםמהודעות והזמות שיתו על ידי האמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה. , כי הודעות והזמות כאמור אים כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור. ההעתקים יובהר או  ) ו/או בדואר אלקטרוי שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוי חוזר (לא אוטומטי)המען אצל קבלתה בדבר טלפוי וידוא(בתוספת  בפקסימיליה גורהשי באמצעות או, שליח באמצעות אולמשהו בכתב,  מסירתה בדואר רשום, או ביום בו אושרה קבלת שלחה ההודעה כעבור שלושה ימי עסקים מיום על ידי הצד המקבל, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו תקבלה על ידי הצד לו בוידוא טלפוי  ם אכפוף להוראות החוק והתקות שתוקו או יותקו מכוחו, יהיה האמן רשאי מעת לעת ובכל עת, ב .27.1  ושטר האמותת החוב וויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגר .27 הראשון שלאחר מועד מסירתה באמצעות שליח או בהצעתה למען לקבלה מהשליח, לפי העיין., או ביום העסקים או הדואר האלקטרוי טלפוית קבלת הפקס וודאההדואר האלקטרוי או ביום בו  או אי מילוי  הפרה, משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל לדעתושוכע כי אין בדבר,  , שיעורי הריבית שקבעו במכרז, שיוי ריבית ו/או ריבית, הפרת התחייבויות החברה לשעבוד שלילימכוח סעיף זה על התקיימות עילות לפירעון מיידי, הפרת התחייבויות החברה לתשלום סכומי קרן אמן לא יהיה רשאי לוותר יובהר, כי השל כל תאי מתאי אגרות החוב או שטר זה על ידי החברה.   אגרות החוב כלפי החברה.החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי ת שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרו, יהיה האמן רשאי, בין לפי ובין אחרי מיוחדת בהחלטה שתקבל, החוב אגרות מחזיקי אסיפת של מוקדם ובאישור, מכוחם יותקו או שתוקוכפוף להוראות חוק יירות ערך וחוק החברות והתקות ב .27.2 הוראות בקשר להרחבת הסדרה. ובעקבות שיוי דירוג אגרות החוב 



 

34 

ת מחזיקי אגרות אסיפל ידי כאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה עהאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב התפשר  , כהותו שהסתיימה אמן של במקומו אמן מיוי לשםשיוי זהות האמן או שכרו, או  למעט .27.3.1  לפירעון, לשות את שטר האמות ו/או את תאי אגרות החוב אם תקיים אחד מאלה:שקרן אגרות החוב תעמוד  לאחרכפוף להוראות החוק, החברה והאמן רשאים, בין לפי ובין ב .27.3  .החוב אגרות מחזיקי אסיפת, או בזדון ביישום החלטת ברשלות, ובלבד שהאמן לא פעל בחוסר תום לב, החוב ) 11החוב (סדרה  אגרות לגביאגרות החוב מחזיקי  מרשםתהל במשרדה הרשום ו תחזיקהחברה  .28.1  מחזיקי אגרות החוב  מרשם .28  לחוק החברות. 350ידי בית המשפט, לפי סעיף -אושר עללגרוע מהאמור לעיל, תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר  מבלי .27.6 .היתן האפשרי ובהקדם שיהוי ללא החוב אגרות למחזיקי, בכתב, כך על יודיע, זה סעיף פי על האמן בזכות שימוש לש מקרה בכלאו תיקון כאמור ולפי דרישת האמן תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה. למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שיוי בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על פי סעיף זה, יהיה האמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב  .27.5   .ביצועו לאחר היתן ככל האפשרי בהקדם זה 27, פשרה או שיוי כאמור לפי סעיף ויתורתמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה בכתב על כל  החברה .27.4  .החובשהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות מיוחדת שר בהחלטה השיוי המוצע או .27.3.2 . החוב אגרות מחזיקי בזכויות פוגע איו השיוי כי האמן שוכע אם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר אמות מפורשת,  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .28.2 בהתאם להוראות חוק יירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיוו של כל אדם. תוצאה לו  בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, .29.1  תעודות ופיצול תעודות  .29 שלהם.כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם  -ב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד לאגרות חוב עקהחוב. יורשיו החוקיים, מהלי עזבוו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשמו אגרות , או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות תמשוערמכללא או   ").המיימלית הכמות"ח ע.. (להלן: "ש) אלף( 1,000 של מיימלית"), כל אחת בכמות התעודותמספר תעודות (התעודות הזכרות בסעיף זה תקראה להלן: "



 

35 

, שהםהיטלים  כלים חדשים שלמים כל אחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות ערך קוב בשקלבמשרדה הרשום של החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהייה בסכומי יום מתום החודש בו מסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה  30במשרדה הרשום. הפיצול יעשה תוך אגרות החוב שוא התעודה שפיצולה מתבקש כגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה  . הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום שלהמיימליתלא יפחת מהכמות הערך הקוב של אגרות החוב שכללו בתעודה שפיצולה תבקש ובלבד שהערך הקוב בגין כל תעודה כל תעודה יתת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום  .29.2 בדצמבר של השה  31-דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשת הכספים שסתיימה ב .30.1.1  תמסור לאמן, כל עוד לא פרעו כל אגרות החוב:ו תערוךהחברה  .30.1 לאמן דיווח .30  אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.  "א על ידי החברה יחשב במגעל ידי החברה. פרסום דוחות אלו  פרסומםיד לאחר שחלפה, מ ביוי  30במרץ,  31 -דוחות כספיים סקורים של החברה לכל אחד מהרבעוים המסתיימים ב .30.1.2 כמסירת הדוחות לידי האמן. בספטמבר, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה. פרסום דוחות אלו במג"א על ידי החברה  30 -ו לאחר פרסומן על ידי החברה. פרסומים  מידשל החברה  כספיות תוצאות של פרסוםכל  .30.1.3  חשב כמסירת הדוחות לידי האמן.י מסמך, פרסום  .לאמן להעביר החברה על דין כל הוראות לפי אשר הודעה או דוח, מסמך כל .30.1.6 לידי האמן.דיווח "א על ידי החברה יחשב כמסירת הבמגזה וח יופרסום ד .ידורגו החוב ואגרות במידה וזאת, הדירוג הפסקת על או החוב אגרות בדירוג שיוי כל על דיווח .30.1.5  לידי האמן.עתק על ידי החברה יחשב כמסירת ה "אבמג מסמכים אלהפרסום  מכל מסמך שהחברה מעבירה למחזיקים באגרות החוב. העתק .30.1.4 "א על ידי החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי האמן.במגכאמור   אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .32  לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקותיו. עיין שלא זכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקותיו (שאין יתות להתיה)  בכל חוק יירות ערך  תחולת .31 .בוסחו מעת לעת ,וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות של לקודקס הרגולציה בהתאם מדווח תאגיד שאיו מתאגיד כדרש דיווחים לאמן החברה תמסור, ערך יירות בחוק זה מוח כהגדרת, מדווח תאגיד להיות תחדל החברה אם .30.2 לידי האמן.ו "א על ידי החברה יחשב כמסירתבמגדוח או הודעה כאמור 
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) 1ד(ח35 סעיף הוראות לפי דעתו שיקול את הפעיל שהאמן מכך כתוצאה לו שגרם לזק אגרות החובב מחזיק כלפי אחראי יהא לא, העיין בסיבות מברר היה סביר שאמן העובדות את בירר וכן סביר זמן ובתוך לב בתום תפקידו מילוי לשם שפעל אמן, ובכל מקום בשטר האמות דין בכל לאמור בכפוף .33.1 האמן אחריות .33  .זה לשטר השייה בתוספתרטים ויתהלו בהתאם לתאים המפויכוסו ) 11אגרות החוב (סדרה האסיפות הכלליות של מחזיקי  : להלןמעות מפעולה (יארכה, החה, שתיקה, המבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה, כל ויתור,   כללי .35 .עסקיו של הרגיל במהלך עסקאות עמה מלבצע או שוים בחוזים החברה עם מלהתקשר אותו למוע כדי, כאמן מעמדו בעצם או, זה שטר לפי, האמן של תפקידו במילוי יהיה לא בחוק האמן על המוטלות ולמגבלות החוק להוראות בכפוף אחרים הסכמים .34 .כאמור הפעולה ביצוע בשל אחראי יהיה לא, לחוק) 3ד(ח35 או) 2ד(ח35 סעיף להוראות בהתאם התרשלות ובלא לב בתום האמן פעל .33.2   .חמורה ברשלות פעל האמן כי התובע יוכיח כ"אא, לחוק 1ט35 או החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי כון של התחייבות כלשהי,  או") מצד האמן ויתורביחד " ת בה יתה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, כהסכמה מוגבלת להזדמות המיוחדפי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד האמן או החברה, לפי העיין, על זכות כלשהי אלא -על פי הסכם זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בוסף לכל זכות שקיימת ל והחברהזכויות האמן (ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוי). כל הסכמה אחרת שאיה בכתב, לא תיחשב כהסכמה. החברה מראש ובכתב  אוהחברה כאמור, מחייב קבלת הסכמת האמן  אואמן הכל שיוי בהתחייבויות  הבלעדית ו הייחודיתת זה, על ספחיו, היו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט החל על שטר אמו הדין  סמכות שיפוטו חל דין .37  בכתב.מעי הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תיתן לגביו לצד שכגד הודעה מתאימה   מעים .36  או לחברה על פי דין./וו/או שתהיה לאמן  מסמיך בחתימתו על שטר זה, את מורשי החתימה האלקטרוית של החברה כפי שיהיו לדווח בשמו  האמן "אבמגלדיווח  הסמכה .38  יפו. -בכל הקשור לשטר זה תהיה תוה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  דרש על פי דין. "א על הבמג תקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו, ככל שהדבר  
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        :החתום על הצדדים באו ולראיה
    רזיק פז בו אמויות בע"מ    מקורות חברת מים בע"מ

, תקוה פי על כדין מ"בע מקורות חברת מים ידי על חתם זה אמות שטר כי מאשר, חה זיכל, מ"הח אי
 עם בקשר החברה את מחייבת חתימתם אשר ,כהן, מכ"ל ורוית זלמן מלאך, סמכ"ל כספיםאלי : ה"ה באמצעות

    .זה שטר
  חה זיכל
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, למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) הרשום באגרת החוב במועד לדף מעבר הרשומים בתאיםהמפורטים  במועדים") תשלם החברה"מ (להלן: "בע מקורות חברת מיםתעודה זו מעידה, כי  .1  _____.הבעלים הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו   ש"ח. ___של אגרות החוב שבתעודה זו  כוללערך קוב   מספר תעודה: __  רשומות על שם) 11אגרות חוב (סדרה   )11 האגרות חוב (סדר תעודת  ראשוה וספתת מקורות חברת מים בע"מ בכפיפות למפורט בתאים שמעבר לדף ולשטר האמות  והכל, וריבית קרן תשלומילאותו תשלום, הקובע  כמפורט בתאים  והכלאגרת חוב זו ושאת ריבית בשיעור הריבית השתי הקוב לעיל אשר תשולם במועדים,  .2 בהתאמה). " האמות שטר"-ו" האמן(" האמות שטר לפי החוב אגרות מחזיקי של כאמן פעם מדי שיכהן מי כלאו /ובע"מ  רזיק פז בו אמויות לביןמצד אחד  החברה בין 2019במאי  27 מיום ודה זו לבין האמור בשטר האמות יגברו המחזיקים באגרות החוב. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתע, כי הוראות שטר האמות יהוו חלק בלתי פרד מהוראות אגרת חוב זו ויחייבו את החברה ואת מובהר .5 . כלשהו בשעבוד מובטחות ואיןבהתאם לשטר אמות, ו לדף מעבר המפורטים לתאים בכפיפות, זו חוב אגרת לתאי זהים שתאיהן החוב אגרות של 11איגרת חוב זו מופקת כחלק מסדרה  .4 כמפורט בתאים שמעבר לדף. והכל(קרן וריבית),  ירים לצרכןחלמדד המ זו תהיה צמודהחוב  אגרת .3 שמעבר לדף. הרשום,  במשרדהכגד מסירת אגרת החוב לידי החברה  ויעשי הריבית של האחרון םהתשלוו הקרן תשלום .6  הוראות שטר האמות.  לא יאוחר הודעת החברה תמסר  .כאמור בתאים שמעבר לדף או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה זכות עדיפה  פסו), מבלי שתהיה כל-כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודה בדרגה שווה בין לבין עצמן (פרי .7 .םתשלוהלפי מועד  עסקיםימי  מחמישה ובכפוף להפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור), בכפוף לכל דין  רשאיתהחברה  .8 לאחת על פי האחרת. . כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה מהם חותים או) 11(סדרה  החוב אגרות תאי פי על עדיפים שהם בין, לכון תמצא שהחברה ככל אחרים ותאים, פירעון, בטוחות, דההצמריבית, חוב או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, עם או בלי זכויות לוות לרכישת מיות של החברה, בתאי סדרות אחרות של אגרות  אולמחזיק קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שוה  לרבות, האמן או החוב אגרות מחזיקי בהסכמת צורך ללא, הבלעדי דעתה שיקול פי על, שיידרשו לאישורים הדרשים לפי כל דין, ככל ובכפוף לאישורים הדרשים על פי  דין כל להוראות התאםכפוף ובבהבלעדי, פי שיקול דעתה -מפעם לפעם על  .האמות לשטר 4 סעיףובכפוף להוראות  כל דין, ככל שיידרשו,
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  ד"עו, _____        .זו חוב איגרת לצורכי החברה את מחייבת וחתימתם _____ :ה"ה באמצעות, תקוה פ"ע כדין מ"בע מקורות חברת מים ידי על חתמה זה זו חוב אגרות תעודת כי מאשר, ד"עו, _____, מ"הח אי  : _____חתימה מורשה      : _____חתימה מורשה  ידי:-על  "מבע מקורות חברת מים  .2019במאי  27 ביוםידי החברה -עלחתם  .החוב איגרת תעודת של לדף מעבר הרשומים לתאים 7 בסעיףהעברה של אגרות החוב כפופה למגבלות ההעברה המפורטות  כל .9
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תהייה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות, אלא אם משתמעת כווה אחרת מהקשר באגרת חוב זו   כללי  .1  לדף מעבר הרשומים איםהת של מעלות ו/או הדירוג במקביל לו של חברות דירוג מוכרות  ilAAAדירוג   -"דירוג הבסיס"   .החברה של )11 סדרה( החוב אגרות  - "החוב אגרות סדרת" או "החוב אגרות"  הדברים: ירקות ופירות  מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל  -"המדד"  או"מדד המחירים לצרכן"   .לרישומים החברה אותה שם על רשומים יהיו החברה של הערך יירות שכל ובלבד, הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה תתקשר עימה אחרת לרישומים חברה כל או, מ"בע בק הפועלים של לרישומים החברה  -"החברה לרישומים"   הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.  -"הבורסה"   אחרות. לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל  ידי הלשכה המרכזית-והמפורסם על ולל כל מדד ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כ-על אותו מדד אף אם יפורסם ידי גוף או -על המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם שיבוא במקומו, אם יהיה בוי על אותם התוים שעליהם בוי רשמי אחר היחס שביו לבין המדד  מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את ה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיק ידי-המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי האמן לסדרת -ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ובמקרה שאותו יחס לא  .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתם -עסקים בקאי" "יום עסקים" או "יום   .בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום כל  -"יום מסחר"   .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתו  - "התשקיף"  .לעיל האמות לשטר 1.8 בסעיף כהגדרתם  - ״המחזיקים״ או ״החוב אגרות ״בעלי או ״החוב אגרות ״מחזיקי  ריבית. המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על חשבון קרן או  -" מדד התשלום"  .2019 יויחודש פורסם ביש 2019 מאילחודש מדד   -" המדד היסודי"  התאריך.אותו המדד האחרון שפורסם לפי   כלשהו " בתאריךהידוע המדד"  ידיו;-החוב, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על אגרות
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. בכל מקרה של סתירה בין האמור אלו חוב אגרות בתאי במפורש כללו כאילו האמות שטר הוראות את ויראו האמות שטר מהוראות פרד בלתי חלק הים) לדף מעבר הרשומים(התאים  החוב אגרות תאי ).11סך הערך הקוב של אגרות החוב (סדרה   -"קרן"   .מ"בע אביב-בתל ערך ליירות הבורסה מסלקת  -"מסלקת הבורסה"  לפירעון (קרן) ותישאה ריבית כמפורט  תעמודה ,על שם ותרשומ ערך קוב, ש"ח 1, בות החוב אגרות .2.1 אגרות החוב  .2  לבין האמור בשטר האמות יגברו הוראות שטר האמות. לשטר האמות תוספות לשטר האמות ו/או בתאים הרשומים מעבר לדף ו/או בספחיםבו/או תשקיף ב תשלומים שתיים לא  33-ב לפירעון תעמוד תשקיףה פי-על תוצעה אשר 11 מסדרה החוב אגרות קרן .3.1 הקרן  .3 .לשטר האמות 7.2ראה סעיף שעבוד א ליצור לשהתחייבות לעין        .בבטוחות מובטחות תהייה לא החוב אגרות בטחוות .2.4  .האמות לשטר 4 סעיףהפקת יירות ערך וספים, ראו  לעיין יירות ערך וספים  הפקת .2.3   .האמות לשטר 4 סעיףסדרה, ראו  הרחבת לעיין הסדרה הרחבת .2.2  להלן. 3-5 סעיפיםב (כולל) באופן שכל אחד  2052עד  2021של כל אחת מהשים  בדצמבר 31ביום שווים כדלקמן:  כזה באופן  2053בדצמבר  31מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב; ביום  3מהתשלומים יהווה % לעלייה במדד  תהייה צמודות  בגיהוהריבית ) 11אגרות החוב (סדרה  שלמסולקת  הבלתיהקרן  יתרת .3.2 .מקרן ערכן הקוב הכולל של אגרות החוב  4%יהווה שהתשלום  של אגרות החוב התשלום של תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית  מדד היסודי, באופן שאם יתברר כי היסודי, ובאופן שעל אגרות החוב תחול הגה,  מדדהתשלום לעומת ה מדדהעלייה של  יחסי לשיעור אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן היסודי, כי מדדגבוה מה   ). 11החוב (סדרה  אגרות תיסחרה בה התקופהלא תשוה במהלך  של הקרן ו/או הריבית שיטת ההצמדה התשלום המדד היסודי. שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלווטי יהיה מוך מהמדד היסודי, יהיה מדד כך
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. להלן 4.4) כמפורט בסעיף 11בכפוף להתאמות במקרה של שיוי בדירוג אגרות החוב (סדרה  במכרז שיקבע בשיעור קבועה שתיתתישא ריבית ) 11אגרות החוב (סדרה מסולקת של  הבלתיהקרן  יתרת .4.1 הריבית .4 חודשים שסתיימה ביום  6ד התקופה של (כולל), בע 2053עד  2020של כל אחת מהשים  דצמברב 31-ו יויב 30ולאחר מכן  בימים  2019 דצמברב 31ביום תפרע ) 11החוב (סדרה בגין אגרות  הריבית .4.2 לעיל. 3.2הריבית תהא צמודה כמפורט בסעיף  עבור התקופה  2019 דצמברב 31הקודם למועד התשלום. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  ) ותסתיים ביום האחרון 11המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז אגרות החוב (סדרה  ם בשה, לפי מספר הימים יו 365שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית כשהוא מחושב על בסיס  ) ימי עסקים 14כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על ארבעה עשר ( .4.3 .בתקופה זו שא ריבית י, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יהחוב אגרות תאימהמועד הקבוע לתשלומו על פי  ריבית ין זה, "ילמועד תשלומו בפועל. לע, החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד להלן כהגדרתהפיגורים,  לתקופה שמהמועד הקבוע  ראטהעל בסיס שתי, מחושבת פרו  3%" פירושה תוספת של פיגורים המדרגה (" חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף חברת הדירוג על ידי חברת דירוג אחרת)(או דירוג מקביל לו של מעלות של  -ilAAלדירוג  הבסיס מדירוג ירד) ״המופחת הדירוג״( החוב לאגרות שייקבע שהדירוג כך, כלשהי ריבית תקופת במהלך יעודכן החוב אגרות שדירוג ככל . 4.4.1   :להלן כמפורט, החוב אגרות בדירוג שיוי בגין יותאם החוב אגרות שתישאה הריבית שיעור   מגון התאמה בשיוי שיעור הריבית כתוצאה משיוי דירוג .4.4 כאמור.  הפיגורים ריבית בתוספת השתית הריבית: דהייו, תקופה לאותה הכוללת הריבית של תשלומה מועדו שיעורה על תודיע בו כאמור תשלום לפימסחר  ימי שי לפחות מיידי דיווח החברהשתשולם ריבית פיגורים, תפרסם  במקרהלתשלום ועד למועד התשלום בפועל.  בגין מגון  ףהוס הריבית שיעור יעלה לא מקרה בשום כי, מובהר ספק להסרת .1% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.3% של וסף בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה - מהמדרגה הראשוה דרגות שלושב מוך יהיה שייקבע והדירוג במקרה) ג( ;0.7% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.25% של וסף בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה - מהמדרגה הראשוה דרגות שתיב מוך יהיה שייקבע והדירוג במקרה) ב; (0.45% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,0.25% של וסף בשיעור החוב אגרות של מסולקת תיהבל הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה -אחת מהמדרגה הראשוה  הדרגב מוך יהיה שייקבע והדירוג במקרה) א(מהמדרגה הראשוה, אזי שיעור הריבית הוסף יהיה כדלקמן: דירוג וספת על ידי חברת הדירוג, או שירידת הדירוג תהא מלכתחילה לדירוג מוך יותר ככל שתתרחש ירידת  .0.2% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כך ,")הבסיס ריבית(" במכרז שייקבע הריבית שיעור מעל )הוסף״ הריבית ״שיעור( 0.2% של בשיעור החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השתית הריבית שיעור יעלה אזי, ")הראשוה   .1% על לעיל זה בסעיףההתאמה המפורט 
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הרי , דירוג חברות מספר ידי על תדורגה החוב שאגרותעוד  כללמען הסר ספק יובהר, כי   .רוג של מדית ישראלימירידת דירד כתוצאה על אף האמור לעיל יובהר, כי שיעור הריבית יישאר ללא שיוי ולא יעלה, אם דירוג אגרות החוב  התאמה המגון שלצורך סעיף זה בלבד, הדירוג שייבדק על מת לבחון האם דרש להפעיל את  כאמור, יהא הדירוג הגבוה מבין הדירוגים של בשיוי שיעור הריבית כתוצאה משיוי דירוג  . 4.4.4(בכפוף לאמור בסעיף  החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של מלא לפירעון ועד הדירוג חברת ידי על הדירוג שיוי חל בה הריבית תקופת לאחר הבאה הריבית תקופת מתחילת שתתחיל התקופה בגין השיוי יחול, או להלן, לפי העיין לעיל כאמור הריבית וריעש עודכן . 4.4.2   חברות הדירוג. להוראות חוק יירות ערך ובכל  בהתאם ערך ליירות רשות של המג״א במערכת מיידי דיווח ותפרסם לאמן בכתב כך על החברה תודיע, זה 4.4 בסעיף לעיל כאמור החוב אגרות שתישאה הריבית שיעור על שישפיע באופן הדירוג חברת ידי על החוב אגרות על הריבית עדכון של במקרה . 4.4.3   .להלן) , מעלה כלפי החוב לאגרות הדירוג את הדירוג חברת תעדכן, זה 4.4 בסעיף לעיל כאמור החוב אגרות שתישאה הריבית שיעור על שהשפיע באופן הדירוג הורדת שלאחר במקרה כי, יובהר . 4.4.4  .הבאות לתקופות ביחס) לשה הריבית תשלומי מספר חלקי השתית כריבית תחושב לתקופה הריבית( בשה אחד ממועד ביותר תשולם בגין שהריבית יקבעו החוב אגרות שתאי ככל, לתקופה הריבית שיעור ואת השתית הריבית שיעור את) ג( ;הוסף הריבית שיעור יתווסף שבו הראשון הריבית תשלום במועד החוב אגרות למחזיקי החברה שתשלם הריבית שיעור את) ב( ;הוסף הריבית שיעור ואת שיתן הדירוג את, הדירוג הורדת דבר את) א: (החברה תציין האמור המיידי הדיווח במסגרת. לאמן הודעה למתן יחשב ערך ליירות רשות של המג״א במערכת מיידי דיווח כי, מוסכם. כאמור הדירוג עדכון ממועד עסקים ימי משלושהמקרה לא יאוחר  , יותר מוך ויה הוסף הריבית שיעור בו אשרלדירוג  או הבסיס וגמדיר גבוה או השווה לדירוג -4.4.2 בסעיפים לאמור בהתאם החברה תפעל כאמור במקרה). הבסיס ריבית משיעור החוב אגרות שתישאה הריבית שיעור יפחת לא, מקרה ובכל( לעיל וכאמור העיין לפי יותר מוכה בתוספת או תוספת כל ללא הבסיס ריבית שיעור יהיה החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי היתרה שתישא הריבית ששיעור כך, זה 4.4 סעיף להוראות בהתאם החוב אגרות דירוג שיוי עד או החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של מלא לפירעון ועד) בדירוג הרלווטי השיוי חל במהלכה אשר התקופה לאחר מייד המתחילה זו: כלומר( הבאה הריבית תקופת מתחילת שתתחיל התקופה בגין וזאת, הריבית של הרלווטי התשלום במועד, החוב אגרות למחזיקי החברה ידי על שישולם הריבית שיעור יקטן אזי), ״הגבוה הדירוג״( לעיל כמפורט ימים כאמור לעיל, החברה תראה במועד הפסקת  60ו מחדש בטרם חלפו שאגרות החוב לא דורגהמיימאלי, והכל בתאי שבאותו מועד ישה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ימים, לפי פירעון הסופי, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב לדירוג  60ככל שאגרות החוב תפסקה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה בלבד לתקופה העולה על  . 4.4.5  .המופחת הדירוג במקום הגבוה מהדירוג הובעים המחויבים בשיויים לעיל 4.4.3
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או שאגרות החוב תפסקה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג,  במקרה בו תוחלף חברת דירוג . 4.4.8  .מיידי לפירעון להעמדה עילה תהווה לא כאמור אחת דירוג חברת ידי על דירוג הפסקתבמקרה כזה,  כי מובהר עוד .הדירוגים מבין הגבוה כדירוג 4.4 דירוג החברה ייחשב לעיין סעיף, אחת דירוג מחברת יותר ידי על זמית בו מדורגות תהיה או מדורגות החוב שאגרות ככל כי בזאת מובהר . 4.4.7  .החוב אגרות שתישאה הריבית בשיעור שיוי יגרור לא החוב אגרות של הדירוג אופק שיוי כי מובהר, ספק הסר למען . 4.4.6  יחולו בהתאם. 4.4.4-ו 4.4.3הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעיין תשלום ריבית והוראות סעיפים  בתוך שלושה ימי ובכל מקרה  בהתאם להוראות חוק יירות ערך תפרסם החברה דיווח מיידי ובו תודיע החברה על סיבות החלפת חברת הדירוג או הפסקת הדירוג,  ,עסקים ממועד השיוי (פרט  התשקיף פי-על שתוצעה) 11סדרה התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ( .5.1 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  .5 בהתאמה. ביוי  24בדצמבר של שה רלווטית) ויום  31-בדצמבר (ביחס לתשלום המבוצע ב 25 : שלהלן במועדים סדרה לאותה מרשםב) ישולמו לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים להלן כמפורט האחרון לתשלום פרט לתשלום  וזאת, ")היום הקובע(להלן: " ביוי של שה רלווטית)  30-(ביחס לתשלום המבוצע ב ביום התשלום  מרשםבהאחרון של הקרן והריבית שישולם לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים  ריבית ה תקופת בגין ריביתביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום  מרשםבמובהר, כי מי שאיו רשום  ) ימי עסקים לפי מועד התשלום האחרון.5שה (מחמיהרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר לידי החברה ביום התשלום, במשרדה  סדרה מאותהושיעשה כגד מסירת תעודות אגרות החוב  בהתאם לאמור בסעיף ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד,  מרשםביהיו רשומים התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בקאית לזכות חשבון הבק של האשים אשר שמותיהם  .5.3 הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.ם העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת מועד התשלום ליובכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה  .5.2 .מועד אותו לפי שהתחילה פרטי חשבון הבק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק יודיע לחברה את ) 11אגרות החוב (סדרה מחזיק  .5.4  .לשטר האמות 15.3-15.8 סעיפיםתלויה בה, יחולו הוראות להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאיה  5.5 -ו האמות לשטר 28 פי הודעתו של -בת לפעול עלהעיין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייכאמור לעיל, או על שיוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי  סדרה מאותהפי אגרות החוב -על
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) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק 15עשר (-המחזיק בדבר שיוי כאמור לאחר חלוף חמישה דואר רשום לכתובתו האחרוה שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בלא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבק  .5.5 הגיעה לחברה. על ידי מקבל ההעברה או ציגיו החוקיים,  וכןכיאות על ידי הבעלים הרשום או ציגיו החוקיים,  חתום העברה של אגרות החוב  תיעשה על פי כתב העברה הערוך בוסח המקובל להעברת מיות,כל סכום ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל  ביהחוב יתות להעברה לג אגרות .7.1  אגרות החוב  של ופיצול ההעבר .7  .האמות לשטר 15.3-15.8 סעיפיםהימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה ראו  לעיין מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה  הימעות .6 פי דין.-כל תשלום חובה ככל הדרש עליוכה ) 11אגרות החוב (סדרה מכל תשלום בגין  .5.6 הקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועיין כתשלום הסכום במרשםהרשומה  מיות יחול,  העברת לאופןהחברה ביחס  תקוןהכללות ב תלאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליו בכפוף .7.2 שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.  אחרת סבירההוכחה  לדות אגרות החוב המועברות על פיו, וכלחברה במשרדה הרשום בצרוף תעו שיימסר , לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה של אגרות שהואיחול כל תשלום חובה  אם .7.3 ועל הסבתן.  החובאגרות  העברת לאופןבשיויים המתחייבים לפי העיין, ביחס    .האמות לשטר 29 סעיףפיצול תעודת אגרות חוב, ראו  לעיין  פיצול תעודת אגרות החוב .8 יחולו על מבקש ההעברה. הההוצאות והעמלות הכרוכות בהעבר כל .7.6 .האמות שטר לצורכי יקכמחז ייחשב והוא, העבר אמר כאילו יראו"מחזיק"  אמר בו מקום שבכל כך, המועברת חובאיגרת  תעודתויחולו על העבר כל התאים המפורטים בשטר האמות וב חדשה חוב אגרת תעודת במקומה לו תוצא כיו ההעברה למקבל שתימסר המועברת חוב אגרת תעודת על תירשם כאמור ההעברה בדבר הערה כי לדרוש רשאית תהא והחברה מרשםב רהקיום כל התאים האלה תרשם ההעב לאחר .7.5 תעודת אגרות החוב האמורה.שייקבע על ידי החברה), באופן שסך כל סכומי הקרן הקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך (עד לכמות סבירה כפי  להלן 8 סעיףוראות פי ה להחוב ע אגרתתחילה  לשל העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצ במקרה .7.4 תשלומם על ידי מבקש ההעברה. על סבירותהחוב, יימסרו לחברה הוכחות 
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שטרם פרעו, ) 11ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה -יוחלט על אם  הבורסהמוקדם ביוזמת  פדיון .9.1 )11פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה  .9 בהחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של קבע ישפחת מסכום  החזקות הציבור בהןמפי ששווי  אך הן תמחקה מהרישום ) 11(סדרה  החוב אגרות של מוקדם פדיון החברה תאפשר לאאגרות חוב,  לאחר הרישום למסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  יום 30החל מתום בכל עת, החברה תהא רשאית,  החברה  ביוזמת מוקדם פדיון .9.2  .סה, ותחולה עליהן השלכות המס הובעות מכךלמסחר בבור ההוראות הבאות, והכל לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו  )11החוב (סדרה  אגרותלהעמיד את  יירות ערך ולהוראות תקון הבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד בכפוף להחיות רשות  –יוי, יולי  –מרץ, אפריל  –" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: יואר רבעוןלעין זה "  במועד שקבע לתשלום כאמור.  או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדםקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי  . 9.2.2  תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. . 9.2.1  הרלווטי. ) 17מן, לא פחות משבעה עשר (החברה דוח מיידי על כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לאעם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעיין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם  . 9.2.5  רטה לפי ע.. של אגרות החוב המוחזקות.-פרו), 11כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה  . 9.2.4  "ח.ש מיליון 1-מ יפחת לאהסכום המיימאלי של כל פדיון מוקדם  . 9.2.3  דצמבר.-ספטמבר, אוקטובר אם סכום הפדיון האחרון יפחת ) 11סדרה לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ( . 9.2.7  לבין מועד תשלום הריבית בפועל.) 11(סדרה מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב  . 9.2.6 ) ימים לפי מועד הפדיון המוקדם. 45ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( ) שיעור הפדיון החלקי 1ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (במועד פדיון מוקדם חלקי,  . 9.2.8 חלקי ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת.החוב במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שצברה רק עבור החלק הפדה בפדיון מוקדם במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות מיליון ש"ח.  3.2-מ ) שיעור 3) שיעור הפדיון החלקי במוחי הסדרה המקורית; (2במוחי היתרה הבלתי מסולקת; ( ) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי 4הריבית בפדיון החלקי על החלק הפדה; (
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שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו, במוחי הסדרה  ) עדכון5היתרה הבלתי מסולקת; ( שיהיה ) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6המקורית; ( במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה ) 11הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  . 9.2.9  ) ימים לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם.6( ישהש מחיר שבמחזור, אשר ייקבע על פי ) 11שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה ) 1אים: (מבין הב ) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת 30בשלושים () 11העילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה  ) הערך ההתחייבותי של 2; (משולם באותו הרבעון על חשבון תשלומי קרן ו/או ריבית כאמוררות החוב שבמחזור הסכום אשר ) זה, יופחת משווי השוק של יתרת אג1למחזיקים על פי ס"ק (יבוצע באותו הרבעון, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ו/או קרן, והפדיון המוקדם על אף האמור לעיל, ככל שהפדיון המוקדם . החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם והפרשי  דהייו: קרן בתוספת ריביתשבמחזור, העומדות לפדיון מוקדם ) 11אגרות החוב (סדרה  החוב  אגרות. היוון שתי בחישוב 1.5%ריבית של בתוספת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוות לפי תשואת ) 11החוב (סדרה  אגרותשל זומים ) יתרת תזרים המ3עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ( הצמדה (ככל שישם), הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס  יחושב החל ממועד) 11(סדרה  ) לעיל, הסך 3) או (1ככל שיבוצע פדיון מוקדם בהתאם לס"ק (). 11החוב (סדרה  אגרותל במקרה של תשלום ריבית וספת עקב הפדיון  שישולם מעל הערך ההתחייבותי ייחשב כריבית. אמצעות בעלי אגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי אגרות החוב ושטר האמות ב .11.3  כמחזיק אגרות החוב, או בכפיפות לתאים המפורטים לעיל בתעודה זו, להעביר אותן. מרשםבהחוב, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שהחברה תדרוש ממו מדי פעם בפעם, להירשם ל מחזיק אגרות כל מי שעשה זכאי לאגרות החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק ש .11.2  של אגרות החוב.או תביעה גדית הקיימות או שתהייה קיימות בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי הקרן והריבית משתלמים ויתים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז  םסכו .11.1  הוראות כלליות .11  .האמות לשטר 6 סעיףזה ראו  לעיין אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור  רכישת .10  .הרלווטי במועד הרלווטית מהסדרה החוב אגרות של(מח"מ)  הממוצע החיים למשך ביותר ובהקר הוא הממוצע חייהן שמשך, הושאות ריבית קבועה צמודות ממשלתיסדרות אגרות חוב  תיששבעה ימי עסקים, המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של " משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של תשואת האג״ח הממשלתילעיין זה: "  .בפדיון המוקדם בלבדהקוב שפדה  המוקדם, תשולם הריבית הוספת על הערך בדרכים המפורטות באגרת החוב ובשטר  החוב אגרות בעלי של כללית אסיפה החלטת פי על אוהאמן    האמות.
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ן (לרבות כסי המוביל הארצי) על ידי המדיה ועל שם המדיה ו/או העברה של כסים בין החברה לביממו ובכלל זה, רישום של כסים ממשלה בעין השיוי המבי ובקשר לכל ושא הכרוך או הובע למחזיק לא יהיו טעות או תביעות כלשהן כלפי החברה ו/או כלפי המדיה בקשר ליישום החלטות  .11.5 .זו חוב מאגרת פרד בלתי כחלק יחשבו, האמות לשטר 10 בסעיף המפורטת, מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת הזכות לרבות, האמות שטר הוראות .11.4 (אשר  2007באוגוסט  26מיום  2318חברות שוות ובין החברה לבין המדיה (החלטת ממשלה מס'  להחלטות  ,1996באוקטובר  24מיום  15שרים לעייי כלכלה מספר כל/ ועדת החלטתל היה בהמשך המוביל הממשלה האמורות לעיל, לרבות לעיין פעילות מקורות המוביל הארצי וכסים בע"מ ("ממשלה אחרת שתתקבל בעיין זה). כון למועד התשקיף, טרם הושלם ביצוע האמור בהחלטות ), וכן כל החלטת 2003בספטמבר  15מיום  836ומס'  2002ביולי  30מיום  2306לטות ממשלה מס' ולהח 1998באוקטובר  1) מיום 122(כל/ 4390ומס'  1996בובמבר  13) מיום 15(כל/ 733ממשלה מס'  לשטר  השייה בתוספתהאסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכסה ותתהלה בהתאם לאמור   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .13 .האמות לשטר 27 סעיףזה ראו  לעיין  ת החוב וויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגר .12 ברת הכסים בין המוביל הארצי והחברה.") והעהארצי , מיסיםשבמקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה. הסבירות שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לכון, בתאי להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות  כפוףבו החוב אגרות שלחדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תאים במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה   החלפת תעודת אגרות החוב .15 .האמות לשטר 16 סעיף ראו זה לעיין  קבלות כהוכחה .14  האמות. החדשה, ככל שיחולו, יחולו על מבקש התעודה  היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה *  *  *  *  *  .האמות לשטר 26 סעיףזה ראו  לעיין  הודעות .16  האמורה. 
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, החוב באגרות מחזיק של בכתב בקשה לפימחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או  אסיפתיכס  האמן .2 ת של מחזיקי איגרות החוב. סיפולזמן א םאו החברה רשאי האמן .1 אסיפה זימון  :להלן כאמור יהיו, לגביה שוים ותאים יהולה אופן, החוב איגרות מחזיקי של אסיפה כיוס, זה אמות ושטריירות ערך  חוקלהוראות  בכפוף  החוב איגרות מחזיקי של כלליות אסיפות  לשטר האמות הישת וספת מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של קרן  לפחות) 5%חמישה אחוזים ( להם/שלואחד או יותר,  , החוב אגרות מחזיקי הים האסיפה זימון את שהמבקשים במקרהשבמחזור מאותה סדרה.  החוב אגרות הודעה בכתב על המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על  לאמןאסיפה כזו, עליה לשלוח מיד לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב. אם החברה מזמיה  תהחברה רשאי .3 .בכך הכרוכות הסבירות ההוצאות עבור, מראש לרבות, שיפוי מהמבקשים לדרוש רשאי, האמן יהיה מבלי שתהיה להם  כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו מטעמו ציג או והאמןם שיובאו לדיון בה, העייי , לכסה הדרישה לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוךלעיל,  2לפי הוראות סעיף  מחזיקים אסיפת יזמן האמן .4 זכות הצבעה.  , האמן בידי האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכיוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכס המחזיק רשאילעיל,  3 בסעיף כאמור המועד בתוך, מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת האמן זימן לא .5 . הכיוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח האמן ימק, כןלהלן; עשה  26 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגה לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כיוס את להקדים רשאי האמן ואולם; הזימון ממועד ימים 21-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכיוס שמועד ובלבד, בהזמה שיקבע למועד , החברה לבקשת וכן ידו על שזומה אסיפה כיוס מועד את לשות הסביר דעתו שיקול פי על רשאי האמן .6 .האסיפה כיוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והאמן , האמן או באסיפה להצביע הזכאי חוב אגרות מחזיק, החברה לבקשת, המשפט בית רשאי, ערך יירות בחוק או האמות בשטר לכך שקבעה בדרך להלה או מחזיקים אסיפת לכס מעשית אפשרות שאין מקום .10  .המשפט בית שקבע כפי, המשפט בבית בהליך המבקש שהוציא סבירות בהוצאות האמן יישא, כאמור המשפט בית הורה .9  .כיוסה על להורות, מחזיק לבקשת, המשפט בית רשאילעיל,  2 בסעיף כאמור מחזיקים אסיפת התקיימה לא .8 . החלופי המקום של סבירות בעלויות תישא והחברה, האמן או/ו החברה יודיעו עליו אחר במקום או החברה של הרשום במשרדה, בישראל תתקיים החוב אגרות מחזיקי אסיפת כל .7 .החברה ידי על האסיפה זומה בו במקרה
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האמן לשם התייעצות בלבד  מטעם לאסיפה זימון, לעת מעת שיהיו כפי, ערך יירות חוק להוראות בכפוף .20 התייעצות לצורך מחזיקים אסיפת כיוס .בלבד היום בסדר שפורטו בושאים החלטות יתקבלו מחזיקים באסיפת .19 .באסיפה היום סדר את החברה תקבע, לעיל 3שתזומן אסיפה כאמור בסעיף  ככל .18  . כאמור באסיפה דון להיות מתאים שהושא ובלבד, בעתיד שתתכס מחזיקים אסיפת של היום בסדר ושא לכלול מהאמן לבקש רשאי, חוב אגרות סדרת של הקוב הערך מיתרת לפחות) 5%( אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, החוב באגרת מחזיק .17  לבקשת מחזיק. להלן 17 בסעיף כאמור שתבקש ושא וכן, לעיל 2 סעיף לפי מחזיקים אסיפת של כיוסה דרש שבשלהם ושאים בו ויכלול, מחזיקים באסיפת היום סדר את יקבע האמן .16  באסיפה היום סדר .בכתב הצבעה לעיין הסדרים וכן המוצעות ההחלטות, היום סדר את תכלול הזימון דעתהו .15  .האמן ידי על לחברה ותימסר לעת מעת שיהיו כפי ערך יירות חוק להוראות בהתאם תפורסם מחזיקים אסיפת על הודעה .14  אסיפה כיוס על הודעה  על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.היה הפגם בכיוס וגע להודעה לגבי מקום כיוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה,  .13  .זהערך או לפי שטר  יירותאו שהתהלה בלא שהתקיימו התאים הקבועים לכך לפי חוק בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכסה  .12  בכיוס פגמים החברה תשא בכל עלויות כיוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב.  .11 .לכון שיראה ככל משלימות הוראות כך לשם לתת הוא ורשאי, המשפט בית שיקבע בדרך אסיפה ותוהל שתכוס להורות חוב במועד שייקבע  באגרותיפת המחזיקים הם מחזיקים מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באס .21  ויהול האסיפה חוב באגרות לבעלות הקובע המועד .החלטות בה יתקבלו ולא הצבעה בה תיערך לא, יום סדר יפורסם לא התייעצות לאסיפת"). התייעצות אסיפתעם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפי מועד כיוסה ("   אסיפה.ה לאותיושב ראש כ מיה שהוא מי או האמן יכהן אסיפה בכל .23 .הצבעתו אופן את יציין שבו הצבעה בכתב וכן שלוח באמצעות או בעצמו, מחזיקים באסיפת ולהצביע להשתתף רשאי חוב באגרות מחזיק .22 בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים. 
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. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמה לאסיפה (או לאסיפה דחית, לפי העיין) החוב אגרות מחזיקי כל ידי-על תקבלה לא כאמור שהודעה או, חוב אגרות מחזיקי לכל הודעה עליה יתה לא שגגה מחמת אםגם  לעיל כאמור שזומה באסיפה כדין שתקבלה כלשהי החלטה תיפסל לאלהוראות חוק יירות ערך,  בכפוף .24 כי קיים המיין החוקי הדרוש  שקבעידי יו"ר האסיפה לאחר  עלאגרות החוב תיפתח  מחזיקיאסיפת  .26  .האמות לשטר 26 סעיףבהתאם להוראות  תיתן החוב אגרות למחזיקי האמן או/ו החברה מטעם הודעה כל .25 "א.המגשלחה במערכת  ) מחזיקי אגרות חוב, הוכחים 2מחזיקים הוא וכחות של לפחות שי ( החוקי לקיום אסיפת המיין .26.1 , כדלקמן:הדיון להתחלת ) 25%, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (םכוח-ידי בא-בעצמם או על ; החוב באגרות המחזיקים זכויות על הגה לשם דרוש הדבר כי האמן סבר אם, אחד עסקים מיום או המקורית האסיפה לקיום שקבע המועד לאחר עסקים ימי משי יקדם שלא אחר למועד האסיפה תידחה, חוקי מיין, האסיפה לתחילת שקבע מהמועד השעה מחצית בתום, מחזיקים באסיפת כח לא .26.2 .האמות בשטר או ערך יירות, אלא אם כן קבעה דרישה אחרת בחוק סיפההא לפתיחת שקבע מהמועד השעה מחצית בתוךהערך הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עת,  שלמהיתרה הבלתי מסולקת  ד למועד האחרון ע אמןאת אופן הצבעתו, אשר הגיע ל מחזיקהצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין  כתב .26.7 .כאמור באסיפה בהצבעה הקולות במיין יובאו לא וקולותיהם, מחזיקים באסיפת החוקי המיין קביעת לצורך בחשבון יובאו לא, מהם מי בשליטת תאגיד או משפחתו בן, בחברה שליטה בעל שהיוחוב  באגרות מחזיק .26.6 .האמות לשטר 10 סעיף הוראות יחולוקבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי  על .26.5 .סעיף באותו כאמור אסיפה כיוס לצורך הדרוש במספר לפחות חוב באגרות מחזיקים בה כחו אם רק הדחית המחזיקים אסיפת תתקייםלעיל,  2כאמור בסעיף , כוסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים לעיל 26.3אף האמור בסעיף  על .26.4 .ערך יירות בחוקהאמות ו/או  בשטר אחרת דרישה קבעה כן אם אלא, שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה תתקיים, לה שקבע המועד לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מייןלעיל,  26.2 בסעיף כאמור הדחית המחזיקים באסיפת כח לא .26.3 .לכך הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח האמן ימק, האסיפה דחתה וכחות באסיפה לעקבע לכך, ייחשב כישה  לעילזה  26ין החוקי כאמור בסעיף יין קיום המותחול ") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בושא שפורט בסדר היום, למועד אחר המקורית האסיפההאסיפה (" של המשכה ידחה, חוקי מין בה שכח באסיפה המצביעים של רגיל ברוב החלטה או האמן של החלטה לפי .27 . המקוריתים שבהם אפשר היה לדון באסיפה לא ידוו באסיפה דחית אלא עיי .26.8 לחוק יירות ערך.  3יב35הוראות סעיף 
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משכת לא יידון אלא  באסיפה"). משכת אסיפה(" וחליטי כאמוראו האסיפה  האמןולמקום שיקבע כפי ש שכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה המ האמן . 28ושא שהיה על סדר היום ושלא תקבלה לגביו החלטה.  , המשכת לאסיפה החדש המועד לגבי הזמות ייתו, יומה סדר את לשות בלי מחזיקים אסיפת דחתה .29  הסוגים תהיה תוה לשיקול דעתו הבלעדי של האמן. -על כן לעשות שהתבקש לאחר בכתב הצהרה ימסור לא אשר מחזיק. האמן של דעתו לשיקול בהתאםלו, האמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עיין מוגד שיש  .33 ום כדין. וחתהמג"א, ויקבע את מועד עילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לאמן את כתב ההצבעה מלא קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן, כי וסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו  יו"ר האסיפה .32 .האמות בשטר או ערך יירות בחוק אחר רוב קבע אם אלא, קולות במיין בהצבעה תתקבלאסיפת מחזיקי אגרות החוב  שלהחלטה  כל .31 החלטות ושא מסוים (לפי העיין). עמדתה בקשר עם כל ושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת , החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת זה. על אף האמור בסעיף האמן החלטת לפי, ממה חלק בכל או החוב אגרות מחזיקי באסיפת מלהשתתף מועים יהיו האמן למעט אחר אדם וכל החברה .30 לעיל.  14-15 סעיפים לפי ייתו כאמור ההזמות; המשכת לאסיפה קודם שעות 12-מ יאוחר ולא, האפשר ככל מוקדם ד ע אמןאת אופן הצבעתו, אשר הגיע ל מחזיקשבו ציין  כדין וחתום מלא הצבעה כתבשבכתב ההצבעה. על פי הוראות התוספת השייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה . מוגד עיין בעל מחזיק היו כי האמן יקבע ולגביו, כאמור אישי עיין לו שיש שהצהיר כמי יחשב, האמן ידי וכחות באסיפה לעקבע לכך, ייחשב כילמועד האחרון שלעיל 26ין החוקי כאמור בסעיף יין קיום המ . לבין עיין אחר שלהם,  החוב באגרותעייים אצל המחזיקים (ככל שקיימים), בין עיין הובע מהחזקתם  ישל יגוד םאמן), יבחן האמן את קיומכוסה אסיפת מחזיקים (בין שזומה על ידי החברה, מחזיק או ה .34 .מהצבעה המעים קולות יימו לא בהצבעה המשתתפים הקולות במספר מחזיקים  "); האמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפתאחרעיין כפי שיקבע האמן (בסעיף זה: " , מוגד עיין בעלי חוב אגרות מחזיקי הגדרת לעיין, ערך יירות רשות של מחייבות והחיות הפסיקה, הדין מהוראות לגרוע כדי מוגד עיין בעלי חוב אגרות מחזיקי הגדרת לעיין בהוראות אין כי, מובהר ספק להסרת .35  להודיע לו, לפי ההצבעה, על עיין אחר שלו וכן אם יש לו יגוד עייים כאמור.  .בהוצאות שיאה לעיין האמות שטר הוראות עליה ויחולו, שיזמין משפטית דעת חוות על להסתמך רשאי האמן יהא כאמור עייים יגוד בחית לצורך. הבחיה במועד שיחולו כפי
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, משיעור מוגד עיין בעלי מחזיקים. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאים עייים יגוד מתקיים כי מצא שלגביהם מחזיקים של או לעיל 33 בסעיף כאמור לדרישתו עו שלא מחזיקים של קולותיהם את בחשבון האמן יביא לא, מחזיקים באסיפת שהתקיימה בהצבעה הקולות מיין בספירת .37  .אחרות באסיפות שלו מוגד עיין על או האסיפה של יומה סדר על אשר אחרת בהחלטה מחזיק אותו של מוגד עיין על להראות כדי, כלשהי אסיפה או בהחלטה מוגד עיין כבעל מחזיק על בהכרזה אין כי, יובהר עוד. בפרד אסיפה לכל ביחס וכן האסיפה של יומה סדר על החלטה לכל ביחס בפרד תיערך, האמן לדעת דרושה והיא, כי בחית יגוד עייים כאמור, ככל יובהר .36 "ח ערך קוב מהקרן ש 1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-מחזיק, הוכח בעצמו או עלבהצבעה יהיה לכל  .38 .מוגד עיין בעלי המחזיקים של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות מיין בספירת בחשבון האמן יביא), 11אגרות החוב (סדרה של חמישה אחוזים מיתרת הערך הקוב של  ובגין חלק  גדבעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר  שלו מהקולותחוב רשאי להצביע בגין חלק  אגרת מחזיק .39  .במרשם מבייהם ראשון שרשום מי של קולו רק יתקבל חוב באגרת במשותף מחזיקים של במקרהשמכוחן רשאי הוא להצביע.  החוב אגרות שלהכוללת הקובה שטרם פרעה  בהצבעה מבלי להביא  המשתתפיםהחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות  אישורהרוב הדרוש ל .40 כפי ראות עייו. והכלאחר להימע,  החלטה מיוחדת באסיפה כזו  אישורל "). הרוב הדרושרגילה החלטה: "להלןבחשבון את קולות המעים (   שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  .44  תהיה מקובלת על האמן.  אשרוי של שלוח ייערך בכל צורה כתב מי .43 . מייצג שהוא התאגיד בשם לפעול רשאי יהא והממוה, התאגיד של החתימה מורשי חתימתבכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה המיוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן -ידי בא-ידי הממה או על-כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .42 .מיוחד חוקי מיין בה שכח לאחר שפתחה באסיפה או רגיל רוב שאיו ברוב להחלטה כפוף הוא כי האמות בשטר לגביו קבע אשר אחר ושא כל .41.4 .האמות לשטר 2.4 בסעיף לאמור בהתאם תתקבל אחר באמן והחלפתו האמן של כהותו סיום על החלטה .41.3 .האמות לשטר 10 בסעיף אמורבהתאם ל תיעשה אשרהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי,  .41.2  . האמותלשטר  27 סעיף להוראות בהתאם ייעשה, אליו בקשר החוב אגרות מחזיקי אסיפת אישור שדרש ככל, האמות ושטר החוב אגרות בתאי שיויים .41.1 בחוק אחרת, אשר יתקבלו בהתאם להוראות הקבועות לגביהם, ולמעט הושאים המפורטים להלן:מחזיקי אגרות החוב יתקבל כהחלטה רגילה, למעט אם קבע  של הכללית האסיפה בפי שיובא ושא כל .41   ").מיוחדת החלטה": להלן( המעים קולות את בחשבון להביא מבלי בהצבעה המשתתפים הקולותממספר  שליש שיהוא רוב של לא פחות מ
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האסיפה,  פתיחתלאמן עד למועד  יימסרשל ייפוי כוח כזה,  למקור אמןכתב מיוי וייפוי הכוח או העתק  .45 ) 1כוח, יהיה בר תוקף אף אם: (-או הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה בא/וקול שיתן  .  46קבע אחרת בהודעה המזמת את האסיפה.  כןאלא אם  ) לאחר הצבעה 3) לאחר ההצבעה בוטל כתב המיוי; או (2או הוכרז פסול דין; או ( ממהקודם לכן פטר ה הרשום של החברה או במען אחר עליו  במשרדהאם תקבלה הועברה איגרת החוב שלגביה יתן הקול, אלא  , היותו פסול ממהההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת ה אותודיע החברה או בידי האמן, לפי האסיפה  ידי יושב -במשרדו הרשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם עלים ושיישמר הפרוטוקול מרשםיערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם ב האמן .47  דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל. , וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי בו לאמור לכאורה ראיההראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש  וכן יישלח לחברה רק לעיין אסיפה או  שביקש זאת אגרות החובב מחזיק לכל יישלח ממו והעתק החוב אגרות מחזיקי לעיון פתוח יהיה, האמן של במשרדו יישמר המחזיקים אסיפות של הפרוטוקולים מרשם .48 .הקלטה של בדרך ממו חלקים או אסיפה פרוטוקול לערוך רשאי יהיה האמןתקבלה כדין. ש כהחלטהכל החלטה שתקבלה באסיפה כזו תיחשב  הפרוטוקולים,  מרשםהכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה ב .49  חלקים מאסיפה בהם החברה או מי מציגיה היו שותפים באסיפה.     על עובדה זו. לכאורהישמשו ראיה 
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, לחברות בות או קשורות של החברה (כהגדרת מוחים אלה בחוק לחברה בעקיפיןאו /ו במישרין הקשורות אחרות או מסחריותאך מבלי לגרוע, איפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות, טכיות, כספיות, טכולוגיות, למידע שאיו חלת הכלל, לרבות,  להיחשף או לקבל עשוי אי"), העבודה") (להלן: "החברה(להלן: " מבע" מקורות חברת מים של) 11למחזיקי אגרות החוב (סדרה  כ___________ תפקידי למילוי בקשר או במסגרת .1  לסודיות התחייבות: הדון  .ג..א  בע"מ מקורות חברת מים  לכבוד  2019 _____ ב  סודיות כתב - 2.5.4ספח  "). על אף האמור המוח "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור סודי מידעאחר שאיו חלת הכלל (להלן ביחד: ""), הלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של הקבוצה וכן מידע מסחרי ועסקי מכל סוג הקבוצה: "ביחד(להלן  בחברה עיין לבעליאו /ו, החברה בקבוצת לתאגידים")), ערך יירות חוק(להלן: " 1968-"חהתשכיירות ערך,  טרם  לו) שהיה ידוע 2( -; או זה התחייבות כתב הוראותלא בשל הפרת ש הכלל לחלת שיהפוך או) בכם עיין בעליידי -על אוידיכם -על ברבים שפורסם מידע זהו חלת הכלל (ובכלל י) ה1לעיל שאי אוכל להוכיח, כי: ( קבלת המידע כאמור לא היה ידוע לו, שבמועד  ובלבד) שמסר לו על ידי צד ג', 3גילויו על ידי החברה; ( ' ג צד אותו שחב אמון חובת של הפרה מהווה' ג צד אותו ידי על המידע גילוי כי, ותולאחר ששאלו את  חזיקי אגרות אף האמור לעיל, אהיה רשאי (א) למסור מסקות והערכות המבוססות על המידע הסודי למ על מטרה, אלא לשם העבודה. לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל  ידוע .2  .) גילויו דרש על פי דין, והכל בהיקף ובעיתוי הדרש על פי דין4( –או  לחברה בידי החברה שהות  להותירושתתי הודעה לחברה בקשר לכך זמן סביר מראש, על מת  הדין בדרישות לעמוד כדי הדרשים המיימאליים וההיקף למידה תצומצם כאמור מידע על שההסתמכות ובלבד) לזכויותיהם הוגעת החלטה קבלת לשם חוב אגרות מחזיקי באסיפות הצגתו(לרבות  החברה של) 11החוב (סדרה  חברי הציגות,  כאמור לעיין במידע הסודי במשרדיו, בכפוף לחתימת כתב סודיות בוסח האמור על ידי כלהצהרה בדבר העדר יגוד עייים או העדר תחרות עם החברה, וכן לאפשר לציגות מחזיקי אגרות החוב ברי הציגות (ככל שתהא) חתמו על התחייבות לסודיות כלפי החברה, בוסח כתב סודיות זה וכן על שכל חהמבוססות על המידע הסודי לציגות מחזיקי אגרות החוב שתמוה כדין על ידי מחזיקי אגרות החוב ובלבד כאמור; (ב) למסור מסקות והערכות  והערכות המסקותסבירה לפות לערכאות ולמוע את העברת  , לרבות חברי הדירקטוריון לעובדיהם, כוחם לבאיהסודי  המידעעל התחייבות לסודיות כאמור, מסירת לשטר האמות. יובהר, כי אם כל חברי ציגות מחזיקי אגרות החוב יחתמו  19.2 סעיףוזאת בכפוף להוראות  שת רשות מוסמכת על פי דין ו/או לפי צו שיפוטי ובלבד שהגילוי חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דריהפועלים מטעמם, ימלאו אף הם את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה; (ג) לגלות מידע סודי, ככל שאהיה להתחייבות ציגות מחזיקי אגרות החוב שכל גורמים אלה וכל מי שפועל מטעמם, לרבות קבלי משה חתמו על ידם כתבי סודיות וספים, בכפוף ולרבות חברי וועדות השקעה וועדות אשראי, היה מותרת מבלי שי
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יעשה על  סודיומבלי לגרוע מהאמור שם, גילוי מידע  2 בסעיף כאמור סודי מידע של מותרת למסירה בוסף .3  ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי כדי להותיר בידיכם שהות סבירה להתגון בפי דרישה מעין זאת.יצומצם למידה וההיקף המיימאליים הדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין ואתאם עמכם מראש, ככל שיתן  מקבל : "להלןידי אך ורק לעובדים שלי ו/או לציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המקצועיים ( ל על ידי מקב סודי") בלבד. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע need to know basis") לפי הצורך ("המורש , והקשורים עמכם התקשרותי עם בקשראו /ו כתוצאה לידי שיגיעו או ידיכם על לי שיימסרו המסמכים כל .5  למידע הסודי. ערך בישראל ואי וקט ואקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פים בקשר למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שוות אם יגיע אלי מידע פים כמשמעו בחוקי יירות  היחשפותי עקב כי, לי ידוע. בישראל ערך יירות לחוקי ביגוד להיות עלול גוף או אדם לכל הסודי המידע גילוי כי, לי ידוע .4  .זה בכתב המפורטת להתחייבות המהותיות הבחיות מכל הדומה לסודיות התחייבות על יחתום אשר מורשה מקבל לגבי תחול לא זו התחייבותי. הסודי המידע של סודיותו שמירת להבטיח הדרושים האמצעים בכל ואקוט ידי עלמורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דיו כדין גילוי או שימוש כאמור  ") המסמכים" ביחד), (להלן שלהם עיבוד או העתק כל(לרבות  פעילותהאו /ו בקבוצה, בעקיפין או במישרין ח דין ו/או כל ומכ יביטול והן באות בוסף, ולא במקום, כל חובה המוטלת עלבלתי חוזרות ובלתי יתות להסודי לפומבי (שלא עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה, ככל שיהיה). התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן לפי כתב זה תעמודה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת המידע  התחייבויותיי .6  אופטי. -י, מגטי, אלקטרוי, אופטי ו/או אלקטרופיזי, מכ אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, , המוח "מסמכים" יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות, אך זו בהתחייבותילצורך האמור  .עבודה תהליכי תיעוד לצורך הדרש ככל, פימיים להלים בהתאם או, מוסמכת רשות של החיות זה ובכלל, דין כל להוראות בהתאם אצלי יישמר אשר, המידע למעט, העבודה סיום עם מייד דרישתכם לפי ידי על לכם יוחזרו והם ועיין צורך לכל כרכושכם וייחשבו עת בכל לכם שייכים יהיו לגלות מידע  החברהלהוראות חוק יירות ערך, אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  בכפוףמובהר, כי  .8 .סבירה זהירות מרמת פחות לא כך לשם ואקוט, שלי סודי מידע שומר אי בה זהירות רמת באותה לפחות, מוחלטת בסודיות המידע את אשמור אי .7  .בייו פרדים במסמכים יוסדרו העבודה ותאי העבודה לביצוע זכות לי מקה איה ידי על זו התחיבות חתימתהסכם אחר.    ,רב ודבכב ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר תצומצם  –וייקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך זה תוקף  היה .10 ם בקבוצה אשר מידע סודי שלו יימסר לידיי. במסמך זה הן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידי התחייבויותיי .9 .החברהכלשהו, וכל גילוי ומסירה לו יהיו בשקול דעתה המוחלט של 
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ישולם לאמן שכר  שטר האמותבגין שת האמות הראשוה שתחל במועד הפקת סדרת אגרות חוב על פי  .  1אמות, כמפורט להלן:ההחברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר   שכר האמן –  22ספח ובגין כל שה וספת מהשים בהן  שטר האמותהחל משת האמות השייה להפקת סדרת אגרות חוב על  . 2  ש"ח.  9,000טרחה שתי בסך של  ש"ח   7,000ישולם לאמן שכר טרחה שתי בסך של  יהיו אגרות חוב מאותה הסדרה שטרם פרעו במחזור, זיקי אגרות פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מח. 5.2 פעולות הובעות מהפרה של השטר על ידי החברה;. 5.1 האמות), ולרבות:כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כאמן (הכל בכפוף להוראות שטר ש"ח, בעבור  150 זה לעיל, יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך שלבספח מבלי לפגוע בכלליות האמור  . 5    .דין כל פי על שמתחייב וככל אסיפה לזימון הקשורים בעיתוות ופרסומים וסיעות שליחויות בגין והוצאות החוב אגרות מחזיקי של אסיפה וכיוס זימון בגין ועלויות הוצאות: זה ובכלל זה שטר פי על לו המועקות הסמכויות מכוח או/ו תפקידו מילוי במסגרת האמן יוציא אשר סכומים –" סבירות הוצאות"  ר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.בוסף יהיה האמן זכאי מהחברה להחז . 4  ".השתי השכרלעיל יכוו להלן: " 3עד וכולל  1הסכומים הקובים בסעיפים  .ש"ח 2,000של  וסף תשלום חד פעמיישולם לאמן שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, כל אימת שתבוצע, לאחר ההפקה המקורית של הסדרה, הפקה של אגרות חוב וספות מאותה הסדרה, או  . 3 (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הפקת סדרת אגרות החוב).  ת מחזיקי לרבות כיוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באספומחזיקי איגרות החוב ולשם הגה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי שטר זה, פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר עם זכויות . 5.3 חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי; דין (לרבות בחו"ל), כמו  לפי כ עלפעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתהל . 5.5 אחרות שיחולו בקשר לפעולות האמן ואחריותו לפי שטר אמות זה;יירות ערך) ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות לחוק  51-ו 50(לרבות תקות שיותקו בעקבות תיקוים החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות וספות לשם מילוי תפקידו כאמן סביר, בשל שיוי בחוקים עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הדרשת בשל שיוי במבה החברה או עבודה בשל דרישת . 5.4 אגרות חוב;  לשטר,  10-ו 9יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שצברו בידו בהתאם לאמור בסעיף אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, האמן זה,  ספחהסמכויות המועקות לו על פי שטר זה כאמור בסבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות  . 6 חייבויות כאמור והתקיימותם.אגרות החוב, לרבות באשר למהות תאי בטוחות והתהתחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי שעבוד כסים וכד'), שטלה או שתיטול החברה או שיטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת גבלות על חופש הפעולה של החברה, כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: ה   ובלבד שהודיע לחברה על כוותו לעשות כן בכתב ומראש.
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7 . וכחותו באסיפת בעלי מ אמן יטול בה חלק, לרבותיות שהפתחה עקב בגין כל אסיפת בעלי מ יות שלא ה את האמן יושתו על האמן הוצאות וספות, שידרשו ממו לשם מילוי תפקידו כאמן סביר, תשפה החברמובהר כי במידה ובשל שיוי עתידי בחוקים ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלים על פעולת  . 8  ש"ח לאסיפה. 600 העדרו של מיין חוקי, ישולם לאמן שכר וסף של וזאת בכפוף לכך ששיאה בהוצאות וספות כאמור  האמן על הוצאותיו הסבירות לרבות שכר טרחתו הסביר אולם בכל מקרה לא  אמותהכל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד הידוע במועד החתימה על שטר  .10  .מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה . 9  . תעשה בתיאום עם החברה מראש כהות האמן, כאמור בשטר האמות, לא יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום  ופקעה במידה .14  זה, ייהו מעדיפות על פי הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב. ספחכל הסכומים האמורים ב .13  לם בתחילת כל שת אמות.השכר השתי האמור לעיל ישו .12  כוס כסים ומהל), או אם האמות לפי שטר זה תוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות הכלולה בשטר זה אף אם מוה כוס כסים לחברה (או  .11    ישולם סכום המוך מהסכום הקוב בשטר זה. ת האמות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין . במידה וכהות האמן פקעה במהלך שהחלופי האמן של מיויו יד(ד) לחוק יירות ערך, יישאו 35) או 1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים  .15 לגבי שת האמות הראשוה ביחס לכל סדרה לה ישמש האמן אמן.החל ממיוי האמן החלופי. האמור בסעיף זה לא יחול  החוב אגרותהחודשים בהם לא שימש האמן כאמן ל לווטית בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו ע"י החברה ישירות תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה  החלפה כאמור.ששולם לאמן שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלווטיות במועד רו של האמן שמוה כאמור על השכר מהסדרה הרלווטית בהפרש שבו עלה שכ אגרות החובהמחזיקים ב   לאמן.
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. לפירוט אודות הזכויות הלוות לכל זה לתשקיף 1.4 בסעיף כמפורט היו החברה של הרשום המיות הון, התשקיף למועד כון הרשום  הוןה . 3.1.1  8התשקיף למועד החברה של המיות הון .3.1  הון החברה - 3פרק  מיות  7,500: מןכלדקסוגי מיות  8-ש"ח מחולק ל 48,738למועד התשקיף, הון המיות המופק והפרע של החברה היו  כון המופק ההון . 3.1.2  להלן. 4סוג מיה ראו פרק  מיות  1,289,803מיות רגילות א',  300,304,064מיות יסוד ג',  20,000מיות יסוד ב',  20,000מיות יסוד א',  20,000, 9בכורה "ח בש קוב ערך  המיה סוג  העיין בעל  :התשקיף למועדהערך של החברה כון  יירות, על בעלי העיין בחברה המחזיקים במהליהה והלן פרטים, למיטב ידיעת החברל .3.3.1 החברה של הערך יירותמשרה בכירה בחברה המחזיקים ב וושאיין יבעלי ע .3.3  .החברה של המופק בהון שיויים חלו לא זה תשקיף לתאריך שקדמו השים בשלוש בהון המופק  שיויים . 3.2.2  .החברה של הרשום בהון שיויים חלו לא זה תשקיף לתאריך שקדמו השים בשלוש הרשום בהון יוייםש . 3.2.1 החברה של המיות הון התפתחות .3.2  מיות מיוחדות.  35,823,751-מיות רגילות ג' ו 149,758,792רגילות ב',  (להלן:  2012 ביולי 16הסדר הפשרה שחתם ביום  השלמת לאחר והים, התשקיף למועד כון היםלציין, כי התוים לעיל  יש  5.41%  5.41%  406  0.002  בכורה  11פרטיים מיות בעלי  94.59%  94.59%  7,094  0.002  בכורה  100%  100%  149,758,792  0.0001  ג רגילות  100%  100%  1,289,803  0.0001  ב רגילות  100%  100%  300,304,064  0.0001  א רגילות  100%  100%  35,823,751  0.0001   מיוחדת  100%  100%  20,000  0.0001  ג יסוד  100%  100%  20,000  0.0001  ב יסוד  100%  100%  20,000  0.0001  א יסוד  ישראל מדית % בהצבעה  בהון%   (%) 10בכל סוג מיות ההחזקה שיעור  המיות מספר  ומילי יות ושטרי העברת מיות של כל המיות . כל כתבי המחאת זכולמדיה כאמור במיות הבעלות תעבור) 2012בחודש ובמבר  יתן שכבר(אישור  המשפט בית ידיעל  אישורו עםהפשרה,  בהסכם לקבוע בהתאםאת זכויותיהם להקצאת מיות כאמור. הוסכם כי המדיה תרכוש מגורמים פרטיים מיות רגילות ב' ומיות רגילות ג' של החברה וכן  ו"), במסגרתהפשרה הסכם" ן הופסק. אין מיות הבכורה של החברה סחרו בתקופה מסוימת בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ ולאחר מספר שים המסחר בה    9  . 1975-1961-ו 1956-1947שבין השים יצוין כי כון למועד התשקיף, אין בידי החברה מסמכים רשמיים בוגע לשיויים בהון החברה, לרבות הקצאת והעברת מיות, בתקופות    8                                                         לדוחות הכספיים.   .ב14ביאור  ראווספים אודות הסכם הפשרה  לפרטים. 2018 שת של השייה במחצית התקבלוהמועברות במסגרת הסכם הפשרה, חתומים על ידי האמן מטעם המדיה,     ברה. כון למועד התשקיף, אין לחברה מידע מלא בוגע לזהות האשים המחזיקים כיום במיות הבכורה בח   11 החברה לא הפיקה יירות ערך המירים למיות החברה.    10 בידי החברה כיום מידע בוגע למועד המדויק והאופן בו הוצעו המיות לציבור כמו גם לגביי הפסקת המסחר בהן. 
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מהוה המופק  99.99%-כב הכך בסך מחזיקה אשר, ישראל מדיתהשליטה במישרין בחברה היה  ת, בעלהתשקיף למועד כון  בעלי השליטה בחברה . 3.4    . לעיל 3.3.2-ו 3.3.1 בסעיפים כמפורט, 12מזכויות ההצבעה בה 100%-של החברה ו

 להלן, בהם מוקית זכות הצבעה לבעלי מיות הבכורה.  4.1.4לא כולל המקרים המפורטים בסעיף    12                                                      
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על ״מיות יסוד"  זה בפרקכל מיות היסוד משלושת הסוגים הן שוות דרגה ושוות זכויות מכל הבחיות, וכל אימת שמדובר  .4.1.2  לתשקיף. 3.1הון המיות הרשום של החברה הוא כמפורט בסעיף  . 4.1.1   המיות הון .4.1  :13להלן פירוט עיקרי הזכויות הלוות למיות החברה על פי חוק החברות ותקון החברה  החברה למיות הלוות הזכויות - 4פרק  בעה באסיפות כלליות של החברה, צלבעליהן זכות ה תעקהלהלן, מיות היסוד, והן בלבד,  4.1.4עיף סלהוראות  בכפוף .4.1.3 .זה בפרקאמר במפורש אחרת "ג", מלבד אם -והכווה היא למיות יסוד "א", "ב"  וף חודש סבמשך יותר מששה חדשים אחרי  משולםישאר בלתי י תההצבעה תהיה להם רק בזמן שדיבידד הבכורה השתיעלי מיות הבכורה יהיו רשאים להיות וכחים באסיפות הכלליות של החברה ולהשתתף בדיוים שיהיו בהן, אולם זכות ב .4.1.4 .זה בפרקלהלן  כמפורט לבעליהן כל  תעקהיהיה לבעלי מיות הבכורה קול אחד לכל מיית בכורה שהם יחזיקו בה. כל יתר המיות לסוגיהן, לא של מיות הבכורה או החלטה לפירוק החברה; במקרים אלה  לטה שתפגע במישרין בזכויות המיוחדותחאפריל, או אם תוצע ה מהסכום  5%י שיעור של ד"ב" דיבידד (פרי פסו) עד כ-ושולם לבעלי מיות היסוד, בעלי המיות הרגילות "א" תראשית,  . 4.1.6.1  העומדים לחלוקה כדיבידד יחולקו כדלקמן: ה, רווחי כל שלעילבכפוף לזכויות בעלי מיות הבכורה כאמור  . 4.1.6 לשה. 5% ידד בכורה קבוע ומצטבר בשיעור שלבמיות הבכורה ישאו די .4.1.5 זכות השתתפות והצבעה באסיפות כלליות של החברה. חולק כפי שתורה האסיפה הכללית ברוב של ת) אתהיה כזתיתרת הרווחים של אותה שה העומדים לחלוקה כדיבידד (אם  . 4.1.6.3  מהסכום שסולק על אותן המיות; 5%ילות "ג" דיבידד עד כדי שיעור של גשולם לבעלי המיות הרילאחר מכן,  . 4.1.6.2  שסולק על אותן המיות;  י המיות וגס חמשת, לשלושה או לארבעה מבין לשיםק לאחד או רשתחולק  אושוים,  בשיעורים, או שווההמיוחדות בשיעור  והמיות"ג" -, המיות הרגילות "א", "ב" והיסודיתרה תחולק בין בעלי מיות  הל להחליט שאותככללית תו. האסיפה ה75% ת הצבעה לפי ופירושן כלל מיות היסוד לסוגיהן; אולם כאשר לבעלי מיות הבכורה זכ -לן ״מיות הצבעה" הדל זה בפרק . 4.3.1  כלליות אסיפות .4.3  .בהתאמה, ערך יירות ובחוק החברות בחוק אלה מוחים כהגדרת" מדווח"תאגיד -ו" חוב אגרות"חברת  גם תהיה החברה זה תשקיף לפי המוצעות החוב אגרות הפקת השלמת לאחרהיה חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות, וחברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות.  החברה החברה מעמד .4.2 "ג". רגילות מיות לגבי שיחולו הדיים כל, ואילך שעה מאותה לגביהן ויחולו שעה אותה"ג",  הרגילות המיות כזכויות תהייה זכויותיהן"ג",  רגילות למיות בהודעה הקובות המיות תיהפכה החברה ידי על כזאת הודעה קבלת ועם"ג",  רגילות למיות תיהפכה, מקצתן או כולן, בידו המוחזקות המיוחדות שהמיות לבקש, לחברה בכתב הודעה ידי על, עת בכל רשאי יהיה מיוחדות מיות בעל . 4.1.6.4 "ג". הרגילות המיות לבעלי יתרה אותה מתוך המשתלם הדיבידד משיעור קטן שאיו בשיעור המיוחדות המיות לבעלי גם דיבידד מתוכה משתלם אם אלא"ג",  הרגילות יותהמ לבעלי דיבידד יתרת אותה מתוך תשולם שלא ובלבדהאלה,  הפקת אגרות החוב, יתן יהיה לעיין בוסח המלא של תקון החברה באתר ההפצה של הרשות ליירות ערך  לאחר   13                                                       לעיל, יפורש המוח "מיות הצבעה״ ככולל מיות בכורה. 4.1.4סעיף  ).ilwww.magna.isa.gov.ון החדש של החברהההוראות המפורטות להלן מובאות מתוך התק .(  
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מיות ההצבעה על ידי הודעה שתישלח בדואר, או שתימסר בדרך אחרת,  בעליהכללית של כל שאלה שתעמוד בסדר היום, לכל הודעה מוקדמת שתכלול את המקום, את היום ואת שעת האסיפה ואת מהותה  תתן –י האסיפה שבעה ימים לפחות לפ . 4.3.4.1  .העיין לפי, החברות לחוק 65 סעיף או 64, ואם לא כיסה הדירקטוריון רשאים לכסה הדורשים לפי סעיף החברות לחוק 63כאמור בסעיף  היכול שתכוס על פי דריש, ולכון ימצאכל אימת ש מיוחדתהדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה כללית  .4.3.4  .מיוחדותאסיפות  תכויהאסיפות כלליות אחרות  וכל, רגילותהאסיפות הכלליות האמורות לעיל ייקראו אסיפות  .4.3.3  מקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון.וב מועדהאחרוה וב הרגילהדשים אחרי האסיפה הכללית ומישה עשר חהמבקר, תערכה לפחות אחת לשה, לא יאוחר מחלשם דיון על הדוחות הכספיים השתיים והדיים והחשבוות של הדירקטוריון ורואה החשבון  רגילותת וכללי ותאסיפ .4.3.2 ל החלטה לא תתקבל כ, ולכךשה גח מין חוקי בשעה שהאסיפה כן יהיה וכאין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם  .4.3.6  (ב) לחוק החברות הממשלתיות.50לרשות החברות, בהתאם להוראות סעיף  .4.3.5.3  האסיפה, ואשר תן לחברה הודעה על כך ומען בישראל למסירת הודעה לו;לכל מי שיש לו זכות במיה עקב פטירה או פשיטת רגל של חבר שהיה זכאי, אילולא פטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על  .4.3.5.2 שאין להם מען בישראל ו/או לא מסרו לחברה מען למסירת הודעות להם; מיות בעלילמעט  החברה, מיות בעלילכל  .4.3.5.1  החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:  . 4.3.5 כמותה להלן.  ין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה, מלבד במקרים שבהם מותוכח המ ין תאחר האלא אםוקי בשעה שיהיו ח, יתהווה מ ", ברוב מיות היסוד "ב" וברוב מיות א" –ברוב מיות היסוד  ביחדברים המחזיקים חוכחים, בעצמם או על ידי באי־כוח,  "ל, אבל כאם כעבור חצי שעה מן המועד שקבע לאסיפה לא יימצא המין החוקי, תתבטל האסיפה אם קראה לפי דרישה  .4.3.7 היסוד "ג".  תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום  בכל מקרה אחר היא חוקי, כי אז שי אשים  מיןכזו לא יימצא  דחיתקבע בהודעה לבעלי מיות ההצבעה, ואם באסיפה י הדירקטוריוןאחר כפי ש או אדם אחר שמיה הדירקטוריון  החברה בתקוןראש הדירקטוריון שבחר כאמור  יושבכיושב ראש אסיפה כללית ישמש  .4.3.8  ין חוקי ויהיו רשאים לדון בעיים שלמעם קראה האסיפה.וח של בעלי מיות הצבעה יהוו מכבעלי מיות הצבעה ו/או באי־ קבע  יןבא .4.3.9  ין זה.ילעכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שוכחים יושב ראש מתוכם.יושב ראש כאמור, או שין חוקי, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על פי היושב  .4.3.10  לה, יבחרו החברים הדון או שלא דרישת האסראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מ ין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחייה ושלאדחית לא יידון אלא ע גמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייפה; באסיפהייים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחויה, יה והע האסיפה הדחית כדרך שהיא יתת על האסיפה שהדיון בה  אולם אם דחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תיתן הודעה על פה הכללית להתכס גם אם ילקבל הודעה על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האס הזכאיםל בעלי המיות כבהסכמת  .  4.3.11דחה. הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד החברים  .4.3.12  ימים מראש. 7-הודעה של פחות מ לגביהיתה  לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן,  הזכאיםהחתומה על ידי כל בעלי המיות של החברה,  בכתבכל החלטה  .4.3.13  אחד החברים האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו. דבר ועיין כאילו שתקבלה באסיפה כללית של החברה  לכל, הכל לפי המקרה, ויראו אותה מיוחדתאו באסיפה כללית  שתית, או כדין החלטה מיוחדת, שתקבלה באסיפה כללית ןמייהיה דיה כדין החלטה רגילה, או כדין החלטה שלא מן ה  מיות בעלי הצבעת .4.4 שתכסה וערכה כדין למטרת קבלת החלטה זו.
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: בהצבעת שותפים למיה יקובל קולו של הרשום ראשון מבין בעלי המיות השותפים הוכח במיה משותפים בעלים הצבעת .4.4.5  אדם אחר שמיהו בית המשפט, והלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה.או שבית משפט מוסמך לדבר הכריזו פסול דין, יכול להצביע על ידי אפוטרופוס או  ברוחו חולה: חבר שהוא דין פסול הצבעת .4.4.4 ישלם את דרישות התשלום ושאר הסכומים המגיעים ממו אותה שעה בעד אותה מיה.קיבל את הסכמת הדירקטוריון לכך, להצביע באסיפה כללית מכח כל מיה שבידו, אלא אם  אםחבר לא יהיה זכאי, מלבד  .4.4.3 מכריע.היה מספר הקולות בעד וגד שווה, תיחשב ההצעה כאילו דחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול וסף או  .4.4.2 הוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמשתתפים בהצבעה.ילו תקבלה כדין אם תקבלה ברוב רגיל במין קולות של בעלי המיות חלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאה .4.4.1 חברה בכפוף ה בדירקטוריון תתקבל דיבידד חלוקת על החברה החלטתאלה,  בסעיפים ל אף האמור או משתמע אחרתע .4.5.1 14וקרות דיבידדים, רווחים יעוד .4.5 . במיןיאוחר משעה אחת לפחות לפי התחלת ההצבעה האסיפה. להודעה בכתב המבטלת כתב מיוי של שלוח יהיה תוקף אם חתמה ההודעה בידי הממה ותקבלה במשרד לא בעין זה לפי  בכתבהודעה  החברהה, אלא אם תקבלה במשרד או עשה פסול דין או שמיה שלגביה יתן הקול הועבר: קול שיתן בהתאם לתאים שבמסמך הממה שלוח יהיה בר תוקף אף אם קודם לכן פטר המרשה ופסילתו מיוי כתב תוקף .4.4.7 האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו קוב במסמך שאם לא ייעשה כן לא יהיה למסמך תוקף באותה אסיפה.מועד לכיוס שעות לפחות לפי ה 48, יופקדו במשרד של החברה דין עורך ידי עלהעתקים שלהם מאושרים בידי וטריון, או : המסמך למיוי שלוח להצבעה, ויפוי הכוח או כתב ההרשאה האחר שמכוחו עשה המיוי, או שלוח באמצעות הצבעה .4.4.6  שלוח להצבעה. יוחו, ולא יקובל קולם של שאר השותפים להצביע על ידבעצמו, או של של כום סיקבעו ויסולקו לבעלי המיות באופן יחסי לסכום ההון שפרע על חשבון מיותיהם; אך  יםלקרן השמורה, כל הדיבידד בוגע החברה שבתקון, ובהתחשב עם ההוראות יםבהתחשב עם זכויות בעלי מיות בות זכויות מיוחדות בוגע לדיבידד .Pro Rata Temporis.( 4.5.4דד באופן יחסי לסכום שפרע או שזוכה כפרע על ערכן הקוב של אותן המיות ולמועד תשלומו (יבעליהן לדיב אתהרי המיות שפרעו או שזוכו כפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהיא אשר לגביה משתלמים הדיבידדים, תזכיה לעיל, מקום שהזכויות הצמודות למיות כלשהן, או תאי הפקתן של המיות, אים קובעים אחרת,  4.1לאמור בסעיף  בכפוף .4.5.3  שהדירקטוריון ימצא לראוי מדי פעם בפעם.להוציא למעה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי כלל או לשם השוואת דיבידדים, או לכל מטרה אחרת שמותר ישמשו לפי שיקול דעתם של המהלים, לצרכים יוצאים מן המתוך רווחי החברה היתים לחלוקה, סכום או סכומים כפי שימצאו לכון, בתור קרן שמורה או קרות אחרות. קרות אלה להוראות חוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון יהיה רשאי בכל שה, לפי שהמליץ על חלוקת דיבידד, להפריש  בכפוף .4.5.2  (ג) לחוק החברות הממשלתיות.33להוראות סעיף  עוו, ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המיה, לא רשפרע על חשבון מיה אשר טרם דרש תשלומו וטרם הגיע זמן פ מיות, אגרות  מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מיות שפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, אוכל אסיפה כללית, המכריזה על דיבידד, רשאית להחליט כי דיבידד זה ישולם במלואו אן בחלקו בדרך של חלוקת כסים  .4.5.6  .החברות חוק להוראות בהתאםאין לשלם דיבידדים אלא  .4.5.5  המיה.שבון חקה זו כסכום שפרע על תייחשב לצורך   על פי תקון הבורסה, כל עוד אגרות החוב של החברה רשומות למסחר, הן תירשמה על שם החברה לרישומים.   14                                                        מיה.היו כמה בי אדם רשומים כבעלים משותפים של מיה, רשאי כל אחד מהם לתת קבלה על הדיבידדים ששולמו בגין אותה  .4.5.8  החברה לא תשלם ריבית על דיבידד. . 4.5.7  או באחדות מדרכים אלו.באחד  אוחוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, 
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או  הקרות או של כל מיי כספים או עודפים, אשר על פי הדין מותר לחלקם כדיבידדים או שהם מהווים פרמיות על מיות,כל אסיפה כללית תוכל להחליט על פי המלצת הדירקטוריון על היוון של רווחים בלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות  .4.5.10  בדרך האמורה להלן, לכל מי שזכאי לקבל חלק ממו. הודעה על הכרזת דיבידד תימסר, .4.5.9 כן יוכל הדירקטוריון להקות כספים והערך הקוב המוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל החברים או לשלם תמורת שברים אלה במזומים או אחרת, או לקבוע כי שברים שערכם פחות מן הערך הקוב של מיה בחברה בעלת ודות על שברי מיות דעתו המוחלט, להסדיר באופן שימצא לכון כל קושי שיתהווה בקשר לחלוקה, ובמיוחד יוכל להוציא תע, יוכל הדירקטוריון, לפי שיקול לעיל 4.5.10 בסעיףלמטרת הביצוע של כל החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית כאמור  .4.5.11  .15אותה אסיפה כללית לחלק לכל בעלי המיות מיות הטבה מסוג אחד מסוג אותן המיות שלגביהן חולקו, אלא אם החליטההאמורות יחולקו בין החברים באותו יחס שבו הם זכאים לחלוקת דיבידד. מיות הטבה שיחולקו לגבי מיות כלשהן יהיו רעון מלא של מיות או של אגרות חוב של החברה. המיות או אגרות החוב יקרות משערוך כסים ועל שימוש בהם לפ ו אופציות לרכוש מיות בהון המיות של החברה (וזכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן: להמרה במיות החברה אידי החברה והמקים למחזיקים בהם זכויות להמירם במיות בהון המיות של החברה, או שהחברה קבלה מלוות היתים בכל מקרה שהחברה תפיק מיות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרות, במועד בו קיימים במחזור יירות ערך שהופקו על  .4.5.12  הדירקטוריון ימצא לכון. באמות לטובת הזכאים, כפי ש כולל זכאות הובעת  -זכויותיהם לפי התאריך הקובע את הזכות לקבל את מיות ההטבה כולל זכויות לשברי מיות ההטבה הקוב של הון המיות אשר הזכאים לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב הפקת מיות ההטבה, אילו היו מצלים את ״) סכום שיהיה שווה לסכום הקרן המיוחדתהדירקטוריון ושתקרא להלן: ״לקרן מיוחדת (שתכוה בכל כיוי עליו יחליט ״), רשאי הדירקטוריון (במקרה שהזכויות או כל חלק מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתאי הפקתן), להעביר הזכויות״ ותיו, העברה לקרן המיוחדת בגין, זכויות אלה תקצה החברה למחזיק, כאמור, בוסף למיות להן הוא זכאי עקב יצול זכויבמקרה של הקצאת מיות על ידי החברה עקב יצול הזכויות על ידי המחזיק בהם באותם המקרים בהם ביצע הדירקטוריון  .4.5.13  מכל חלוקה קודמת של מיות ההטבה. אלמלא העברתו לקרן  רך שהיתה זכאית לטפל בודמוצלות האמורות, והחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל ההעברה מבלי שזכויות אלה וצלו, אזי ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שעבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי וחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה ליצול הזכויות אשר בגין בוצעה אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המי .4.5.14  על ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשברי מיות לפי שיקול דעתו הבלעדי.חדת בגין זכויותיו, וזאת ומספר כזה של מיות רגילות פרעות במלואן, אשר ערכן הקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן המי ההעברה יחתם  שטרהעברת מיות תקין.  שטרעשות בכתב, והיא לא תרשם אלא אם ימסר לחברה יהעברת מיות חייבת לה .4.6.2  העברה. שטרל העברת מיות טעוה כ .4.6.1  מיות העברת .4.6  המיוחדת. במשך אותם פרקי זמן שייראו  והמרשם. הדירקטוריון רשאי, כמו כן, לסגור את ספרי ההעברה לחברה זכות עכבון או שעבודהדירקטוריון לסרב לרשום כל העברת מיות שטרם פרעו במלואן, וכן רשאי לסרב לרשום כל העברה של מיות שעליהן יש הוראות חוק החברות הממשלתיות, רשאי ממבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מיות הכלולה בתקון, ומבלי לגרוע  .4.6.3 ביחס למיה העברת. רשםבמעל ידי המעביר ועל ידי העבר, והמעביר יחשב כבעלים של המיות עד הירשם שמו של העבר  העברה עד אשר שטר ההעברה יופקד במשרד לשם רישום בצירוף תעודת המיות  שטרהדירקטוריון רשאי לסרב להכיר ב .4.6.4  יום בשה. 30בעייו, ובלבד שלא יעלו בסך הכל על  ן כל הוכחה אשר ידרוש הדירקטוריון באופן סביר למען ברר את זכותו של המעביר להעביר העומדות להעברה ועד אשר, תית לאדם דרישה  לפיהעברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמו, יוחזר  שטרהעברה שיירשמו ישארו בידי החברה, אך כל  שטרי .4.6.5  את מיותיו.  חלוקת מיות הטבה כאמור כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה וכן להוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.   15                                                       פדיון בי ערך יירות .4.7 יום מיום קבלת ההחלטה על כך. 60שמסרו תוך 
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ערך בי פדיון, בעלי זכויות וכפופים  יירותוחוק החברות הממשלתיות, להפיק  החברות חוקחברה רשאית, בכפוף להוראות ה .4.7.1 ון המיות בסכום כפוף לחוק החברות הממשלתיות ולחוק החברות, החברה רשאית, על פי החלטה מיוחדת להגדיל את הב .4.8.1  בהוןיים ושי .4.8 לתאים, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון, ולפדותן.  להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את התאים, ההגבלות, הזכויות וזכויות היתר שתהייה על יצירתן. החלטה זו תוכל גם מיות חדשות תופקה באותם התאים בהגבלות ובאותן הזכויות בזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה  .4.8.2.1  ולהוראות כל דין: החברות לחוקבכפוף לחוק החברות הממשלתיות,  .4.8.2  שיחולק למיות בשיעורים ובסוגים כאמור בהחלטה. ה המיות מתוך ההון המקורי או המוגדל של יבכפיפה לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה מיוחדת על הגדלת הון, תוקצ .4.8.2.2  צמודות למיות החדשות. , חילוט, העברה, הסבה וכל הוראה אחרת החלה על המיות שעבודתן ההוראות בדבר תשלום, דרישות התשלום וזכויות אולוסף על האמור לעיל, ומלבד אם קבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המיות, תהייה מיות חדשות כפופות  .4.8.3  קטוריון.החברה לאותם האשים ובאותם התאים כפי שיוחלט על ידי הדיר יותר מן הערך הקוב של המיות לחלק, בחלוקת משה, את מיותיה הקיימות, כולן או מקצתן, למיות בות ערך קוב קטן  .4.8.4.2  את כל הון המיות שלה, כולו או מקצתו, למיות בות ערך קוב גדול יותר מערכן הקוב של המיות הקיימות. ולחלקלאחד  .4.8.4.1  ולהוראות כל דין: החברות לחוקכפוף לחוק החברות הממשלתיות, במיוחדת,  החברה רשאית בהחלטה  .4.8.4  של הון המיות הקיים. ולהוראות כל דין, להפחית את הון המיות שלה,  החברות לחוקהחברה רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות,  .4.8.5  לבטל מיות, אשר עד יום קבלת ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה להפיקן. .4.8.4.3  ;החברות חוקהקיימות בכפיפות להוראות  , האישוריםכל חשבון של פרמיות שתקבלו על מיות, וכל זאת באופן ובסייגים ובכפוף לכל  וכןהקרן לפדיון מיותיה  את   להלן. 7תקון ההתאגדות של החברה הוגעות לפטור, ביטוח ושיפוי ושאי משרה, ראו פרק  הוראותלפרטים בדבר עיקרי בדבר עיקרי הוראות תקון ההתאגדות של החברה ביחס לדירקטוריון החברה, לרבות אופן מיוי הדירקטורים וכן  רטיםפל החברה דירקטוריון .4.10 המופק באותה עת, בין מחזיקי המיות בשיעור יחסי לסכום שפרע או שזוכה כפרע על ערכן הקוב של המיות.לעיל, בפירוק החברה יחולקו כסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקו לסוג מיות כלשהו,  4.9.1לגרוע מהוראות סעיף  מבלי . 4.9.2 עלי המיות בחברה.בבין כל  תחולק (פרי פסו) -תהיה כזו  םא -היתרה  . 4.9.1.3  .כאמורל שאר סוגי המיות (פרי פסו) סכום הקרן ששולם על מיותיהם מהסוגים כלאחר מכן ישולם לבעליהם של  .4.9.1.2  ובין אם לאו, וכן סכום הקרן ששולם על מיות הבכורה שברשותם.של דיבידד הבכורה עד להתחלת הפירוק בין שהוכרז עליו  -יהיו כאלה אם  -ראשית ישולמו לבעלי מיות הבכורה הפיגורים  .4.9.1.1  פירוק יחולק הון החברה לפי הסדר דלקמן:ב . 4.9.1  פירוק .4.9  .החברות חוקלשם כך לפי  יםההסכמות שקבעו או הדרושו התאים
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הכרוכות  המשוערות ההוצאות, התשקיף פי על המוצעים הערך יירות מהפקת לחברה הצפויה(ברוטו)  המיידית תמורהה  ההפקה תמורת .5.1  וייעודה ההפקה תמורת - 5פרק  תוצל כמפורט להלן: שיבוצע בסמוך לאחר פרסום התשקיף  מהגיוסהחברה כון למועד התשקיף, תמורת ההפקה  להערכת  .שיידרשו ככל וספים אישוריםלו רקטוריוןלעצמה את הזכות לשות את ייעוד התמורה, על פי צרכי החברה ובכפוף להחלטת הדיולאחרים),ביצוע השקעות שוטפות וכן למימון פעילותה העסקית של החברה, כפי שתחליט החברה מעת לעת. החברה שומרת לפירעון התחייבויות קיימות (לרבות סדרות אג"ח הקיימות במחזור, החזר הלוואות לבקים  ,לעת מעת שתהיה כפי, החברה של הפיתוח לתכית בהתאםמשק המים,  פיתוחמורת ההפקה שתתקבל תיועד ברובה לביצוע השקעות בת  ההפקה תמורת ייעוד .5.2  בהפקה והתמורה המיידית (טו) הצפויה מההפקה תהיה כמפורט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה. . להערכת החברה, חובות החזרלמתמורת ההפקה תיועד להשקעות בפיתוח משק המים ויתרת הסכום תיועד  90%-כ . יצוין, כי ייתכו שיויים באופן החלוקה המפורט 2020יוצלו עד תום שת בסמוך לאחר פרסום התשקיף,  שיגויסוהסכומים  לשיויים ועדכוים בתכית הפיתוח וברגולציה החלה לעיל, לרבות בהתאם להתקדמות וצרכי הפרויקטים כאמור, בהתאם  מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק  מהווההשימוש בה כמפורט לעיל  ומועד ההפקה תמורת ייעוד בדבר החברה הערכת על החברה.  מידע המצוי בידיה ו החברה של והערכות תחזיותיירות ערך, המבוסס על תוכיות העבודה של החברה, תקציב החברה,  , כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית בפועלכון למועד פרסום התשקיף. הערכות אלו עשויות שלא להתממש  בתקציב  שיוייםבתוכיות העבודה של החברה,  שיוייםם העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים מכפי שצפה. הגורמי גורמי הסיכון מ יותר או אחד התממשות כןהחברה, אי עמידה ביעדים, שיויים ברגולציה, העדר מקורות מימון עתידיים ו מהיתרות המוהלות על ידה  חלק תהווה והיא בחשבוותיה אותה תפקיד החברהבתמורת ההפקה, כאמור לעיל,  לשימוש דע הבייים תקופת .5.3 להלן. 6.29בסעיף  יםמפורטה א(א) לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף 25ליירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, בהתאם להוראות סעיף  ביחס קבע סכום מיימלי שיש להשיגו בהפקה על פי תשקיף זה.  לא מיימלי סכום .5.4 ישראלים איתם החברה עובדת., בבקים קצר מןלז שקלייםבקאיים  פקדוותבו"ש העובין היתר בחשבוות    רת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו יירות הערך הרלווטיים.(כדרש בהתאם לפרק ו' לתקות האמורות), יובאו במסג, הפרטים בדבר השימוש בתמורת יירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף 1969-מבה וצורה), התשכ"ט –וטיוטת התשקיף 
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-"טהתשכ), וצורה מבה - תשקיף וטיוטת התשקיף(פרטי  ערך יירות לתקות הראשוה לתוספת(א) 1 לסעיף בהתאם . 6.1.4 את פרק זה של התשקיף יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים השתיים. . 6.1.3 השימוש בלשון זכר הוא מטעמי וחות בלבד. -התשקיף מופה לגברים ולשים כאחד  . 6.1.2 כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמוה מקיפה של הושא המתואר. , ובכלל זאת תיאור חברות הבת ותיאור עסקיהן, בחה מקודת מבטה של החברה, המהותיות המידע הכלול בתשקיף ז . 6.1.1 מבוא .6.1 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –ראשון  חלק  תיאור עסקי החברה ופעילותה – 6 פרק   במטרה לפתח את מקורות המים בארץ ישראל ולספקם  1937החברה היה חברה ממשלתית אשר התאגדה בשת  בהתפתחות עיקריים ושלבים החברה עילותפ . 6.2.1  עסקיה והתפתחות העסקית סביבתה ותיאור החברה פעילות .6.2  . רתאח במפורש אמר אם אלאהערכות ועמדות החברה המפורטות בתשקיף, של החברה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, למיטב ידיעת החברה כון למועד התשקיף, גורמי המדיה אים חולקים על המדיה, או רשות מרשויותיה, לפעול ו/או להחליט ו/או להביע דעה באופן שוה מהעמדות, ההערכות או הדעות  ידיואין לראות בהן משום עמדה, הערכה או דעה של המדיה. לכן, לא יהיה בעמדות, הערכות או דעות אלו כדי לכבול את כי עמדות, הערכות או דעות, המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה, הן של החברה בלבד ועל אחריותה בלבד החברה ועל אחריות החברה בלבד. מדית ישראל מבהירה  שלדעות  אומוצגות עמדות, הערכות  הז, כי בתשקיף יצוין . 6.1.5 .התשקיף הגשת למועד סמוך וסיומה) 2017 משת החל(קרי  התשקיף מוגש שבא לשה ביואר 1 יום לפי שתיים שתחילתה לתקופה מובא, להלן שיפורטו כפי, ועסקיה החברה תיאור, 1969 המים ויתה לה ההרשאה, לחוק  46כ"רשות מים ארצית", בהתאם לסעיף  1961לתושביה. החברה הוסמכה בשת  לחוק המים, תפקידיה של  48. בהתאם לסעיף לחוק המים, לבצע את תפקידי רשות המים הארצית 52בהתאם לסעיף  זרוע כ הוכרהמקורות שות כל פעולה אחרת הדרושה לאספקת מים ממו. ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעהם: להקים את מפעל המים הארצי (הידוע בכיויו "המוביל הארצי"), להלו, לספק מים ממו רשות המים הארצית  (להלן:  2017-), התשע"ז27יצוין כי, בחוק המים (תיקון  .16הביצוע של משרד הארגיה בכל הקשור להסכם העלויות כמו  התיקון., הורחבו תפקידי רשות המים הארצית כך שמוסמכת לבצע גם פעולות וספות לפי אותו 17")27תיקון " והוסמכה  זוריםיאהחברה הקימה מפעלי מים  ,הארצי המים למפעל בוסףזכות החכירה יירשמו על שם המדיה. תוכית מפעל המים לתפיסה צמיתה, מיד כשהם חופשיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות אחרת בהם, והמקרקעין או לחוק המים רשאית רשות המים הארצית, בין השאר, לרכוש ולחכור מקרקעין המיועדים לפי  80כן, בהתאם לסעיף  רטים אודות , לפהלאומיות או למי שימה לכך, זכות הכרעה בכל הוגע לההלה וליהולה של רשות המים הארציתבתזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית ובתקוה, תובטח לשר התשתיות  ,(א) לחוק המים47לסעיף  בהתאם  כרשות מים אזורית לפי חוק המים. , 1975 בשת הממשלתיות החברות חוק של לתוקף כיסתו עם. להלן 7.3 סעיף ראו החברה בתקון הארגיה שר זכות ועד  1993"רשימת החברות הממשלתיות שהוכרו כזרוע ביצוע לתחומי התמחותן". יצוין כי משת  7.8.4.1ראו הוראת תכ"מ ה.      16                                                        . לתשקיף 3 פרק ראו החברה של המיות בעלי אודות לפרטים. הממשלתיות החברות לחוק) 1(א)(61 סעיף מכוח, לחוק בהתאם ממשלתית כחברה מקורות סווגה   לחוק המים. 48סעיף    6.2.2.1  .  17כסו לתוקפם כללי הרגולציה. לפרטים וספים על כללי הרגולציה ראו סעיף  2011וכן קבע שהסכם העלויות ימשיך לחול על אופן כיסוי הפער שבין העלויות המוכרות להכסות המוכרות של החברה. החל משת ח של רשות המים על מקורות רשות המים, לפיהן עד לכיסתם לתוקף של כללי הרגולציה, הסכם העלויות יהווה בסיס לאופן הפיקופעלה החברה בהתאם להחלטות מועצת  2010) ועד לחודש דצמבר 2009העלויות. לאחר פקיעת תוקף הסכם העלויות (חודש יוי ויות הורמטיבי המוכר לבין ההכסות המוכרות, כפי שהוגדרו בהסכמי הממשלה לקבלת תמיכות, בגין ההפרש שבין סל העלפעלה החברה במסגרת הסכמי העלויות שקבעו את אופן חישוב עלויותיה המוכרות, לצורך התחשבות עם  2009לחודש יוי 
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כל פעולה של ספק  –ופעולות אחרות שביצוען יאושר מראש על ידי שר האוצר ושר הארגיה. לעיין זה, "אספקת מים" כל פעילות שחורגת מאספקת מים לצרכיה כמשמעותם בחוק המים למעט הפעילות המפורטת בהחלטה כאמור עצמה והן בשותפות עם גורם וסף, קבע כי מקורות מים לא תהיה רשאית לבצע, הן ב 2007 משת 2318 החלטה פי על  הכוללות מתן שירותי הקמה, תפעול וייזום של פרויקטים בתחום המים. לרבות מפעלי מים של חברת המפא"ר, במסגרת מערכת אספקת המים הארצית. בוסף, לקבוצה פעילויות וספות "), מפעלי מיםובהקמתם (להלן: "בוסף, החברה עוסקת באחזקת מתקי המים השוים המשמשים לאספקת מים איגומם, טיפול באיכותם, הולכתם ואספקתם ברחבי המדיה, והכל תוך שמירתם ואבטחתם של מקורות המים. עוסקת בעיקר בתחום פעילות של אספקת מים. במסגרת זו עוסקת החברה בהפקת מים, קידוחים,  מקורותקבוצת  פעמיות שתבצע מקורות לכלל גורמי החוץ  יקף הכולל של עבודות חדה -. עבודות חד פעמיות 1הייזום, באופן הבא: מקורות רשאית לבצע פעילות עבור גורמי חוץ, לרבות באמצעות שותפויות וחברות בות, ככל שיהיו, ולמעט חברת , 2318 עיק שירותי ייעוץ ופיקוח בחו"ל והכל בהתאם לתאי החלטת הממשלה כאמור. בוסף, על פי החלטהולההתפלה חדשים. על אף האמור לעיל, מקורות רשאית לבצע פעילות וספת בתחום השבת קולחים והתפלת מים מליחים הובלתם, החדרתם, הטיפול בהם ומתן שירותי תשתית לפי הוראות החוק האמור, ולמעט פעילות התפלת מים במתקי חוק המים המבוצעת עד לתחום החיבור של צרכיו, לרבות הפקתם, המים הכרוכה בהבטחת אספקת מים לפי  ההיקף הכולל של עבודות מתמשכות שתבצע  -. עבודות מתמשכות 2מיליון ש"ח בשה;  20לא יעלה על סכום של  מיליון ש"ח בשה, ובלבד שסך העבודות השתיות שיבוצעו במשק  31מקורות לכלל גורמי חוץ לא יעלה על סכום של  מהיקף ההכסות השוטפות השתיות של משק מים וביוב עירוי שבו מבוצעות  3%א יעלה על מים וביוב עירוי כלשהו ל ; (ב) את 2318) אין כוללות את: (א) העלויות בעד תפעול מתקן השפד"ן כאמור בהחלטה 2(-) ו1העבודות. פסקאות ( . למען הסר ספק, "חשמיליון  37במשק המים. זאת, למעט ביצוע עבודות לגורמי חוץ בהיקף שתי כולל שלא יעלה על ), אלא תהל, תתכן, תייעץ ותהל מכרזים 4514ושותפויות (למעט שח"מ שעליה יחולו ההגבלות כמפורט בהחלטה מקורות לא תבצע פרויקטים, לרבות באמצעות חברות בות, חברות קשורות כי  קבע, 2318 החלטה את תיקה אשר, 2019 פברואר מחודש, 4514 החלטה פי עלגורם מסוים המבוצעת מעבר לתחום חיבור הצרכן של מקורות מים. . יובהר, כי עבודות ופעולות עבור גורמי חוץ כמפורט לעיל משמעותן כל עבודה או פעולה עבור 2318כמפורט בהחלטה  Watech(ג) פעילות במרכז -ואלפי דולר לפרויקט);  250העלויות בעד פעילות בחו"ל (שירותי ייעוץ בסכום של עד  לפרטים וספים על  "ן.השפדהסכום האמור כולל הן עבודות מתמשכות והן עבודות חד פעמיות, למעט עבודות במפעל  קיבלה הממשלה  3866 החלטה במסגרתבחמש השים האחרוות משק המים בישראל מתמודד עם בצורת מתמשכת.   לספח א' לפרק זה. 41.6, ראו סעיף 4514החלטה  ים וספים אשר אמורים לסייע להתמודד עם המחסור במים. בשלב זה, -על הקמה של שי מתקי התפלת מי החלטה ת, כחלק מהתמודדות עם השלכות מיליארד ש"ח. יחד עם זא 1.2-בהיקף של כ לביצוע מקורות פרויקטיםל אושרו 2019כי בשת  קבעה 2017-2019שאושרה על ידי מועצת רשות המים לשים החברה  שלשתית -תוכית הפיתוח התלת , בהתחשב, בין היתר, במצבה הפיסי ובתמיכה "חש מיליארד 1.4-ל 2019 שתב ההפיתוח של היקףתגדיל את  החברה כי, 2019 בפברואר 20 מיום מקורות דירקטוריוןהודעת  רשמה, 4514 ממשלהההחלטת  במסגרתהבצורת,  בכוות מדיה וספים, אשר הוטל עליו להמליץ על יעדי איתות פיסית למקורות לצורך תמיכה בתוכית הפיתוח. על הקמת צוות בראשות מהל רשות החברות ומהל רשות המים ובהשתתפות גורמי  גם הוחלט 4514 החלטה במסגרת  .זה לפרק' א לספח 41.6 סעיף ראו, 4514 החלטה על וספים לפרטים. וכן לא יתן אישור פרטי של דירקטוריון מקורות לכך אלו לשיםשתית -תלת תוכית המים רשות מועצת ידי על אושרה טרם אך, 2020-2022 בשים בשה"ח ש יליארדמ 1.8-עד לסך כ במשק המים הארצי פיתוחההגדלה משמעותית של תכיות  דרשת כיברשות המים  גורמי המקצוע הערכתל כיהודעת מהל רשות המים  רשמההממשלה  החלטת במסגרת, כן. כמו המים בהתאם לצרכי הפיתוחהרגולטורית שתיתן וכן החיות רשות  ע התאמות במבה החברה לבצע התייעלות תפעולית במטרה להגדיל את יכולת המימון, ולצורך כך היא אף בוחת ביצו . "חשמיליארד  1.4-בסכום של כ 2019דירקטוריון החברה מסגרת תקציב פיתוח לשת  ראישר 2019במרץ  28ביום   לחברה לשמור על איתותה הפיסית. החברה, ביצוע השקעות בהיקפים ה"ל עלול לחייב להתאמות שוות במודל ההכרה בעלויות למקורות, על מת לאפשר לעמדת  .מצד גורמי המדיה דרשים מהלכים משלימיםוההשקעות ה"ל,  היקפי תא לממן החברה של העמידה ליכולת חלקי מעה שותים מהלכים. יצוין כי מדובר ב(ד)6.18.1.2מפורט בסעיף כהארגוי ובאופן יהול פעילותה השוטפת  בספח א'  41.6, המפורטת בסעיף 4514הדירקטוריון ציין כי במקביל לאישור זה, וכפי שקבע בהחלטת הממשלה  ות פיסית לקביעת יעדי אית יפעלו בהתאם להחלטת הממשלה גורמי המדיהש כך על מתבססלהלן, הוא  לפרק זה , הין השקעות שיבוצעו בהתאם לאישורי רשות המים וכי בהתאם למגון המעוגן בכללי הרגולציה, רשות זה תשקיף פי על הפקה במסגרת שיתקבלו הכספיםיצוין כי אין באמור להשפיע על העובדה כי ההשקעות, שימומו באמצעות   .המאושר הפיתוח היקף לעיין החלטתו מחדש יבחן החברה דירקטוריון, המדיה גורמי מצד משלימים צעדים ייקטו שלא ככלמשק המים והן ביעדי האיתות הפיסית. גיבוש צעדים משלימים, אשר יאפשרו לחברה לעמוד הן ביעדי ביצוע השקעות פיתוח  טובתבהתאם ל יפעלולחברה וכן 
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), אשר הן המקור של החברה להחזר החוב תשואההמים תכיר למקורות בעלויות ההון בגין השקעות אלו (לרבות רכיב  התממש באופן שוה מהותית מכפי בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ל כמתואר המים רשות החלטות לעיין וכן החברה על החברה השקעות של ולהשפעה, הפיתוח תוכית לעדכוןלמועד התשקיף, ביחס הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון  לעילהערכות ה  המגויס. מקרה  בכל תדרשכך שלא  השקעה בחברות הזק בעין 3837ממשלה  חלטתה תיקון ;הארצית ערכתהמהכרת מ לימת המים הזרמת יכולת הגדלת שתאפשר הולכה תשתית שלתכון סטטוטורי  עריכתתקים ומו"מ עם ציגות העובדים; וחיזוק איתותה הפיסית של מקורות, בין היתר, באמצעות שיוי מבי פימי, הפחתת  התייעלות ;הפעולות לביצוע זמים ולוחות הייזום חברת סגירת מתווה; הפיתוח תוכית בביצוע התחרות את להרחיב מת על הרגולציה בכללי שיוי; שיוי מבי של קבוצת מקורות מים להתמודדות עם הבצורת ,היתר ביןהוסדר,  4514 החלטהבמסגרת  ,בוסף שצפה. חלקה של מקורות במשק הקולחים  הסדרתו 2318 החלטה תיקוןשל שר הארגיה להשקעות מעין אלו;  הסכמתו ; מהון במחצית תחזיק שמקורות, חפר ובעמק יזרעאל בעמק השבה למפעלי חברות שתי שללצורך כך  הקמהבישראל ו מיליון ש"ח; הסדרת כסי  37הסדרת עבודות ושירותים של מקורות מים לגורמי חוץ בהיקף שתי כולל שלא יעלה על  והקמת צוות לגיבוש תכית להשבחה, השבה  מיוי צוותי יישום שיעקבו אחר יישום ההחלטות שהתקבלו ;"רהמפא מבי  למכירתבעיקר  הכווהלמועד התשקיף,  או מכירה של קרקעות וכסים שלגביהם למקורות יש זכויות (כון של החברה  ותקון התאגדות תזכיר החלפת אישור בושא 4567 מספר ממשלה החלטת אושרה, 2019 במאי 19 ביום  .זה לפרק' א לספח 41.6ראו סעיף  4514 ההחלט אודות וספים לפרטים משרדים, שטחים לוגיסטיים וכן כסי אספקת מים בודדים שהים ברי חלופה מבחית אספקת המים). להכללה בשטר האמות של תיה המאפשרת העמדת אגרות א) לחוק החברות הממשלתיות 9(א)(11ואישור לפי סעיף  , במסגרת כאמור הממשלה החלטת פי עלחברה. באם המדיה חדלה להיות בעלת השליטה  מיידי רעוןילפהחוב  מיליארד ש"ח (מתוך  7לגייס אגרות חוב בסכום של עד  2019-2022ההפקות לציבור תהיה רשאית החברה בשים  תגייס החברה, במסגרת ההפקה לציבור, בגיוס אחד  2019, כי בשת כאמור הממשלה חלטתה פי עלסכום זה מתוכן,  ימים, ולהציע לממשלה, אמצעים אחרים למימוש אחריות וסמכות שר הארגיה במשק  90וך ורשות המים, לבחון, בתבהחלטת הממשלה כאמור, להטיל על צוות בראשות משרד הארגיה ובהשתתפות משרד המשפטים, משרד האוצר החברה. החברה תרשום את אגרות החוב שיופקו במסגרת ההפקות לציבור למסחר בבורסה בתל אביב. עוד קבע ס אף כולו על פי מסמכי ההפקה בעתיד, לפי שיקול דעת מיליארד ש"ח, אשר יכול שיגוי 1.5או במספר גיוסים, עד  מיליארד ש"ח בשלוש השים הקרובות, בדרך של הפקה לציבור של  7ליטול הלוואות בהיקף כספי של עד  "),המים רשות מועצת אישורהמים (להלן: "לחוק  54מועצת רשות המים למקורות, לפי סעיף  אישרה 2019באפריל  11 ביום  .זה לפרק' א בספח 41.7ראו סעיף  האמורהוספים אודות החלטת הממשלה  לפרטיםהתיקון לתקון החברה.  רהמים בהמשך לאישו ) 1לתאים הבאים ולאישור מראש ובכתב של מהל הרשות המים לכל הפקה: (מספר סדרות של אגרות חוב, בכפוף  ייעוד תמורת ההפקה יוגבל לביצוע תכית פיתוח שאישרה מועצת רשות ) 2אגרות החוב לא יובטחו בבטוחה כלשהי; ( ש ובכתב בידי ייעוד תמורת ההפקה, תאי אגרות החוב ותאי ההצעה לציבור יאושרו מרא) 3חוב; (המים או מיחזור  בהמשך לאישור מועצת  .2022 במרץ 31 ליום עד שיושלמו להפקות תקף המים רשות מועצת אישורמהל רשות המים.  , אישר מהל רשות המים למקורות, 2019במאי  21 ביום, המים לחוק 54 סעיף לפי לסמכותה ובהתאםרשות המים  עד  ")המים רשות מהל אישור(להלן: ""ח ש מיליארד 1.1 עד של כספי בהיקף חוב אגרות של לציבור הפקה לבצע ייעוד תמורת ההפקה ) 2) אגרות החוב לא יובטחו בבטוחה כלשהי; (1, בכפוף לתאים הבאים: (2019בדצמבר  31ליום  המוכרות למקורות לשם פעילות  לכללי הרגולציה, מטרת הכללים היה, בין היתר, לקבוע את העלויות 1בהתאם לסעיף  במלואן על ידי תעריפי המים. מקורות לרשות המים ומגדירים מגון מוסדר לעדכון תעריפי המים, כך שעלויותיה המוכרות של מקורות יכוסו ") אשר מעגים את מודל ההתחשבות בין כללי הרגולציה" או "יםהכלל(להלן: " 2011-החלות על מקורות), התשע"אפועלת החברה על פי כללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח  2011החל משת  רגולטורית סביבה . 6.2.2.1 רגולטורית -הכלכלית הסביבה . 6.2.2  להלן.  6.10וסעיף  6.2.3.1ות על מתן שירותים בתוך הקבוצה ראו סעיף לפרטים אודות חברות הבת של החברה והמגבל  חוב. לביצוע תכית פיתוח שאישרה מועצת רשות המים או מיחזור  האי ואת ההכסות המוכרות של מקורות, לצורך הכרתן בתעריפי המים ועדכון תעריפי המים  להלן כמפורט, אספקת מים לדון ולגבש רגולציה ארוכת  הייתה, אשר מטרתה, בין היתר, יקובהחלה לפעול ועדת בל 2012סוף שת בבהתאם. 
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לאסדרה  בוגעהוועדה  המלצותושל משק המים בישראל בכללותו.  החברהחברת מקורות, תוך בחיה של צרכי לטווח    :עיקריות קבוצות לשלוש לחברה המוכרות העלויות את לחלק יתן  הין מוכות/גבוהות יותר מהעלות הורמטיבית, ייווצר לחברה רווח /הפסד בגין רכיבי עלות אלו, בהתאמה.של החברה לכון להכיר לחברה בגין כל רכיב ו/או לתמרץ את החברה להתייעלות. ככל שההוצאות בפועל  המצא המים רשותשרכיבי העלות המוכרת לחברה מבוססים על פרמטרים ורמטיביים שועדו לשקף את גובה ההוצאה  מרבית  להלן. 6.24.3.1 סעיף ראו הרגולציה כללי אודות וספים לפרטים"). בכללי הרגולציה ןהתיקו(להלן: " 2017 ביואר 1 םמיו החל לתוקף כסו אשר, הרגולציה בכללי תיקוים המים רשות מועצת אישרה 2016 בשת. 2014 ספטמבר בחודשעל מקורות הוגשו למועצת רשות המים 
 ות  עלויותרגיה של החברה, עלויות הכימיקלים וכן עלויות רכישת  –משתכללות הוצאות הא י התפלת מיבקבוצה זורגיה והכימיקלים מבוססות על הכרה לפי פרמטרים ים וממפיקים אחרים). בעוד שהעלות המוכרת בגין רכישת מים -המים מאחרים (בעיקר ממתקציאל רווח/הפסד אל מול עלויות מאחרים מוכרת לחברה במלואה, עלויות האורמטיביים לכל מ"ק שהפיקה ו/או סיפקה החברה, כך שלחברה פוטורמטיביות אלו בהתחשב ברשת ביטחון דו- רגיה, שמגדרת את הרווח או ההפסדית בסעיף האכיוו  . הפוטציאלי
 כללות העלויות של מקורות שאין להן זיקה ישירה  –קבועות  עלויות ה ועוד. ההכרה בגין לכמויות המים שהפיקה בקבוצה זווה והיא כוללת רכיבי הוצאה כגון שכר, אחזקה, ארתו הורמטיבית שקבעה רשות המים, לרבות מקדם התייעלות שצפוי להסתיים ו/או סיפקה החברה בש ה על בסיס עלותת הוצאות אלו היציאל לחברה. 2019בשורמ עלויות מול אלהפסד /רווח פוטאלו טיביות. 
 רכיבים 3עלויות ההון כוללות  –ההון  עלויות 

o מהווה החזר של ההשקעות המוכרות שמבצעת מקורות בפיתוח משק המים, בפריסה לכ – פחת-  לטובת מימון השקעות הפיתוח.שים בממוצע. הפחת משמש את החברה כמקור להחזר הקרן בגין אגרות החוב שהיא מגייסת  33
o ורמטיבית המחושבת כמכפלה של  – ריבית מ במחהמוכרת המופחתת, ושל שיעור ריבית המשקף ציטוט לריבית בדירוג האשראי של החברה  מעלות ההשקעה 65%לחברה מוכרת עלות ריבית"  עלויות הריבית של החברה גבוהות מהריבית המוכרת. התשקיף מועדמגייסת. כון ל. עלות מוכרת זו ועדה לשמש מקור להחזר תשלומי הריבית של החברה כגד אגרות החוב שהיא 10
o ורמטיבית בשיעור  מוכרת לחברה – תשואה י מס בגין  5.5%עלות ריביתמעלות ההשקעה  35%לפ לחוק  27ההכסות המוכרות של מקורות מורכבות בעיקר מהכסותיה ממכירת מים, מחיובי הסליקה מתוקף תיקון   המוכרת המופחתת. התשואה היה למעשה רכיב רווח מובה במודל.  רה בהתאם למגון הקבוע בכללים ומהוות את הבסיס לחישוב עלויות ההון המוכרות והשקעות אלו מוכרות לחבמקורות כספק מים לצורך יישום הכללים. החברה מבצעת השקעות בפיתוח משק המים בהתאם לאישורי רשות המים תוך קביעת לוחות זמים ברורים בכל שלב, החל בתכון הפרויקט ועד לסיום הביצוע, ואת חובות הדיווח החלות על המים ואת מגון ההכרה בהשקעות שבוצעו, כמו כן, הכללים מסדירים את הליך אישור פרויקטי פיתוח מפעלי אספקת   בהתאם (עודף או חוסר תזרימי). העלויות המוכרות של מקורות לבין ההכסות המוכרות, מעדכת מועצת רשות המים את תעריפי המים לשה העוקבת דות לאחרים והכסות אחרות. ככלל, ככל שיש פער, חיובי או שלילי, בין המים וכן חלק יחסי של הכסות מביצוע עבו "). ישם שלושה מאפייים מרכזיים עליהם כללי התעריפים(להלן: " 1987-המסופקים מאת מקורות), התשמ"זתעריפי המים המסופקים מאת חברת מקורות קבעים על ידי מועצת רשות המים במסגרת כללי המים (תעריפי מים   )א( עקרוות מערכת תעריפי המים . 6.2.2.2  להלן. 6.7.4.2לפרטים אודות שיויים מביים ושיויים מתוכים במשק המים ראו סעיף    להלן. 6.24.3.1 סעיף ראו הרגולציה כללי אודות וספים לפרטים  יובהר כי כללי הרגולציה מתייחסים למקורות מים ולא לחברות בות של מקורות מים. כמתואר לעיל. מים  –שפירים, קולחים (שיוי ושלישוי), מליחים ועוד; (ב) סוג שימוש  –מבוססים תעריפי המים: (א) איכות המים 
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היה תעריף פרד למים לשימוש  2015לשימוש חקלאי ומים לכל שימוש אחר (ביתי ותעשייתי). יצוין, כי עד לשת  לתעריף החל על כל צריכה  2015בהתאם לכללי התעריפים), תעריפי המים לתעשייה הושוו בשת תעשייתי, כאשר  רשותי) וכיוב'. בהתאם לעקרוות -רשותי או רב-תאגיד מים וביוב, רשות מקומית (חד –אחרת; (ג) סוג ספק/צרכן    : 201918 מיואר החללהלן גרף המתאר את התפלגות תעריף אחיד ממוצע  להלן. 6.24.2.1), ראו סעיפים 27אודות הכסות החברה (לרבות תיקון המים והביוב). יצוין, כי כון למועד התשקיף, עיקר מכירות המים וההכסות ממים הין בגין מים שפירים. לפרטים הורמטיביות המוכרות של כלל ספקי המים (בעיקר מקורות ותאגידי  ממכירת המים אמורות לכסות את סך העלויותיותר וכל כמות וספת בתעריף גבוה יותר. תעריפי המים קבעים על פי עקרון העלות הריאלית כך שסך ההכסות הצרכים ותעריפי המים לצרכי המים הביתיים הים מדורגים: מדרגה ראשוה לכמות מים בסיסית בתעריף מוך ם ברמה הארצית לכל סוגי , תעריפי המים הים אחידי2010הרפורמה בתעריפי המים שכסה לתוקף בחודש יואר 
), כאשר חלקה של מקורות 45%-המוך). יצוין, כי הרכיב העיקרי בתעריף המתואר לעיל היו תאגידי המים (כלתעריף התרשים לעיל מציג את רכיבי העלות של המים השפירים לצרכי הקצה בתאגידי המים (ממוצע בין התעריף הגבוה   ויות בהתאם לסוג להלן פירוט אודות עיקרי המגון לקביעת תעריף המים המסופקים על ידי מקורות וקביעת הכמ  )ב(   ים מותפלים.-. רכיבים משמעותיים וספים הים הטיפול בשפכים ורכישת מי20%-היו כ התעריף וכמויות המים לחקלאות שמספקת חברת מקורות  - מי קולחים ושפד"ן (מים לחקלאות ושימוש אחר) )1 השימוש של המים:  לחוק המים שפורסם  27התעריף קבע על בסיס מתווה שקבע בתיקון  - מים שפירים ומליחים (מים לחקלאות) ) 2קבעים על ידי רשות המים.   .http://www.water.gov.il/hebrew/rates/pages/rates.aspx בהתבסס על פרסומי אתר רשות המים:   18                                                        שקובעת רשות המים מעת לעת.עד. יצוין, כי קביעת הכמויות של מים לחקלאות שמספקת חברת מקורות מתבססת על הקצבות תעריף הילחקלאות בכלל המשק לרבות מפיקים פרטיים, וכן קבעו מדרגות להפחתה הדרגתית של תעריף המים עד לגובה בהתאם לתיקון החוק כאמור, קבע תעריף יעד אשר מייצג את העלות הממוצעת באספקת מים  .2017בפברואר 
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-מוכרת מים לספקים אחרים. יצוין, כי בהתאם לכללי המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ"זבהם היא  ,בכללים המים רשות מועצת ידי על כאמור יםהקבע, מכך למקורות כמה מאות תעריפים שויםיש הכרח כי התעריף לצרכן הסופי יישאר זהה, מקורות למעשה מוכרת מים בתעריף שוה לכל תאגיד וכתוצאה יהיה אחיד, ככל היתן, ברמה הארצית. בהתחשב בעובדה כי העלויות המוכרות לכל תאגיד הין שוות, וכאמור, איכות מים וסוג שימוש,  אחרים, יכסו את סך העלויות המוכרות של משק המים, וכי התעריף לצרכן הסופי לכלכאמור, תחת האילוצים כי ההכסות ממכירת מים לצריכה ביתית, יחד עם הכסות ממכירת מים לשימושים אחרים ואת ההכסות הצפויות ממכירת מים לחקלאות ולאיזורים קרובים (ירדן ורשות פלסטיית). כל זאת, הרשות המים משקללת תחזית צריכת המים לשימושים השוים, את העלויות המוכרות של מקורות ושל הספקים ורשויות מקומיות), אשר הם אלו אשר מוכרים את המים לצרכי הקצה. בקביעת התעריפים לצריכה ביתית להלן, עיקר המים שמספקת מקורות לצריכה ביתית הים לספקים אחרים (תאגידי מים  6.8.14כמפורט בסעיף  - )"מים שפירים"" או מים לצריכה ביתיתמים לכל שימוש אחר (בעיקר בית ותעשייה) (להלן: " -מים שפירים  )3 , מכירת מים לספק מקומי רשותי מבוצעת בתעריפים שוים לכל ספק כאמור. 2016ביואר  1, החל מיום 1987 על ידי רשות המים, חלקה של  2019ברה, בהתבסס על התוים שפורסמו עבור שת בוסף, למיטב ידיעת הח . לעיין מבה תעריפי המים, קיימת מדרגת 20%-מקורות בתעריף לצריכה הביתית של הצרכן הסופי היו כ וכל  (כמות מוכרת), דיור ליחידת"ק מ 7-מ פחות ולא מ"ק/פש/חודש 3.5לפי חישוב ורמטיבי של  תעריף מוכה . דירוג התעריף מתקיים הן במכירה על ידי יותר כמות מעבר לכמות המוכרת היה במדרגת תעריף גבוהה רשות המים בהתחשב בתאים הייחודיים הרלווטיים כדוגמת, שימוש  מועצתתעריפים וספים שקובעת  ישם, בוסף מקורות לספקים והן במכירה על ידי הספקים לצרכי הקצה.  בהתאם להחלטה  מקורות עוסקת בעיקר בכל האספקטים של אספקת מים, בהקמה, בתפעול ובתחזוקת מפעלי מים.  החברה  )א(  המבה התאגידי של קבוצת מקורות היו כדלקמן:   מקורות קבוצת מבה תיאור . 6.2.3.1 מקורות קבוצת של האחזקות מבה . 6.2.3 בצווי הולכה.  "אספקת מים" וכן פעילויות וספות המותרות לחברה  מראש על ידי שר האוצר ושר הארגיה (לפרטים אודות הגדרתמאספקת מים לצרכיה כמפורט בהחלטה, למעט הפעילות המפורטת בהחלטה זו ופעולות אחרות שביצוען יאושר , קבע כי מקורות מים לא תהיה רשאית לבצע, הן בעצמה והן בשותפות עם גורם וסף, כל פעילות שחורגת 2318 מהון מיות חברת הייזום ויתרת המיות מוחזקות על ידי המדיה. בהתאם להחלטת  99.7%-בכהחברה מחזיקה חברת הייזום הקימה ו/או מתפעלת פרויקטים של התפלה, טיפול בשפכים, וכן שירותי ייעוץ בארץ ובחו"ל.   כללי )1  מקורות פיתוח וייזום בע"מ   )ב(  ). זה לפרק' א לספח 41.6ראו סעיף  ,4514ולהחלטה  2318בהתאם להחלטה  , חברת הייזום הקימה את מתקן ההתפלה באשדוד על מת לספק מים 200819בדצמבר  18מיום  4341ממשלה  ת בשליטת מלמ"ק לשה. יצוין, כי המתקן מופעל במסגרת שתי ישויות משפטיות פרדו 100מותפלים בהיקף של  , בין הוחלט, 4514 ההחלט במסגרתלהלן,  (א)6.9.1בשים לב למצבה הפיסי של חברת הייזום, כמפורט בסעיף   אחרים.וספים(כגון פרויקט לימסול, לרקה), אשר מבוצעים באמצעות ישויות משפטיות פרדות בשיתוף עם גורמים , תפעול ופיתוח עסקי BOTחברת הייזום והיו בעל רישיון הפעלה זמי. בוסף, לחברת הייזום פרויקטי  של חברת מקורות ייזום על  הודעתהלרשום  ,מכרזי בהליך תפעול ובאשדוד התפלה באשדוד הייזום חברת ידי על המוחזקות המיות כל את למכור ,2019בפברואר  21מיום  הייזום חברת דירקטוריון החלטת לאשרהיתר,  ייזום ה חברתלהפרטת  החלטה הצעת הפרטה לעייי השרים ועדת לאישור להביאו, להלן 6.9.8.4כמפורט בסעיף  שבוצע, לבטל את הסכם הזיכיון להקמה ותפעול המתקן לטיהור שפכים באגן האוג, בי מוסא"י מבטהחלטת  אשר צורפה  2008בדצמבר  2כלכלי) מיום -של וועדת שרים לעייי חברה וכלכלה (קביט חברתי 165ראו החלטה מספר חכ/   19                                                       3אם לאחר  ,כן כמופלה. התלאחר השלמת מכירת אשדוד  רק יושלם ההפרטה והליך, לעיל כמתואר התפלה אשדוד מכירת תיפגע שלא כך יבוצע ההפרטה שהליך בלבדו זאתהייזום.  חברתמיות מ 100%בדרך של מכירת    ). 165(חכ/ 4341ומספרה היו  2008בדצמבר  18קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום לפרוטוקול החלטות ממשלה ו
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וספים אודות החלטת הממשלה האמורה  לפרטיםמכירת אשדוד התפלה המתואר לעיל.  הליךל מן האמור ביחס שים מיום ההחלטה לא יושלם הליך ההפרטה, תוכל חברת הייזום למכור את כסיה בעצמה וזאת מבלי לגרוע בהיקף מצומצם מבחית כוח האדם.  הייזום חברתכון למועד זה, פועלת . זה לפרק' א לספח 41.6ו סעיף רא את  מיויים לבדיקת הוועדהאישרה  2019במאי  23ביום . הייזום חברת של בפועל"ל כמכ, רז אלון של למיוי האיתור ועדת המלצת את הייזום חברת דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 19 ביום, כי יצויןזאת,  עם לתשקיף זה. 7.2כמפורט בסעיף , עבודתם את סיימו"ל הכספים של חברת הייזום וסמכ הייזום חברתיצוין כי מכ"ל  מיליון מיות  830-אושרה הגדלת הון המיות הרשום של חברת הייזום ל 2008בדצמבר  18מיום  4341בהחלטה   מיליון ש"ח לאחר קבלת האישורים הדרשים על פי כל דין.  101הסכום בסכום של מיליון ש"ח במקורות ייזום וזאת כגד הקצאת הון מיות למקורות. החברה תהיה רשאית להשקיע את יתרת  150מיליון ש"ח מתוך סכום ההשקעה כאמור, מקורות רשאית להשקיע  251שלא יעלה על בחברת הייזום סכום קבע כי החברה רשאית להשקיע, במהלך שלוש שים ממועד קבלת החלטת הממשלה כאמור,  2318בהחלטה    הייזום בחברת השקעות )2  חדשות. יובהר, כי האמור יהא כפוף, בין היתר, לאישורים הדרשים על פי חוק. בהתאם לכך, חברת הייזום לא צפויה להיכס לפעילויות מהותיות  .כתב המיוי החתום התקבל טרםאך , המיוי כמפורט לעיל, מקורות מים תהא רשאית, לצורך  2318מיליון ש"ח שקבע בהחלטה  150בוסף לסכום של   ש"ח ע.. וזאת לצורך הקמתו והפעלתו של מתקן ההתפלה באשדוד.  1רגילות בות  חודשים ממועד השלמת עבודות ההקמה  6או עד תום המוסכמים של האיחור בהפעלת מתקן ההתפלה באשדוד ההשקעה בהון המיות של חברת הייזום, עד לא יאוחר מהמועד שבו ייפרע מלוא החוב למדיה בגין הפיצויים של חברת הייזום כאמור בהחלטת הממשלה. מקורות מים תהא רשאית להעמיד, לתקופת בייים, ערבויות חלף למעט השקעה בהון המיות  כדי לסבסד באופן ישיר או עקיף את פרויקט ההתפלה ולא תשקיע בפרויקט האמור,תיתן כל תמיכה, סיוע או מעק, בכסף או בשווה כסף, להקמתו ותפעולו של מתקן ההתפלה באשדוד שיש בהם , כי מקורות לא 2016ביולי  21מיום  1700, כפי שתוקה בהחלטת ממשלה 4341בוסף, קבע בהחלטת ממשלה   בכפוף לסך ההון הרשום שקבע בהחלטה כאמור. מתקן ההתפלה באשדוד בלבד, להשקיע בחברת הייזום סכום וסף כגד הקצאת הון מיות הקמתו והפעלתו של  , 2318 ממשלה מספר קבעה כי על אף האמור בהחלטות 4514 הלממש החלטת קבוע, לפי המאוחר. PTOוקבלת  לפרטים וספים על  ח, בכפוף לכללים המקובלים למתן שיפוי לושאי משרה בחברות ממשלתיות.מיליון ש" 550במסגרת גיוס אג"ח סחיר של החברה, עד סך של  הייזום תבחבר המשרה לושאי הייזום חברת של לשיפוי להתחייבות לערוב )2(-שיאושר על ידי מהלת ההתפלה, להשקיע בחברת הייזום, אשדוד התפלה ואשדוד תפעול ו) לצורך יישום מתווה מכירת מתקן ההתפלה באשדוד בלבד, כפי 1( :כאמור לפעול, תוכל מקורות 1700-ו 4341 מיליון ש"ח כגד הון  534-סך של כ עמדו על מקורות מים בחברת הייזום השקעות, 2019במרץ  31כון ליום   .זה לפרק' א בספח 41.6ראו סעיף  4514החלטה  ביום  מיליון ש"ח. 135-כ עמדו עלהעמידה לחברת הייזום ולחברת אשדוד תפעול ערבויות סך הערבויות שמיות ו ש"ח  1מיות רגילות בות  1,665,000 , הקצתה חברת הייזום למקורות2019במאי  16וביום  2019באפריל  18 תמורה לערכן מיות רגילות, בהתאמה, ב 1,294,148-") ומיות רגילותערך קוב כל אחת (להלן בסעיף זה: " גון לרכישת מערכת היחסים בין החברות והוסדרה העברת כסים לחברת הייזום כגד הקצאת מיות וקביעת משמטרתו הסדרה של העקרוות הקבועים בהחלטות הממשלה. בהתאם, במסגרת ההסכם כאמור הוגדרה חתמו חברת מקורות וחברת הייזום על הסכם  2009, בתחילת שת 2318-ו 2306בהמשך להחלטות ממשלה מספר    הייזום לחברת שירותים ומתן כסים העברת )3  להלן. 6.9לפרטים אודות בחית הליך מכירת חברות הייזום ראו סעיף    הקוב. ) לדוחות הכספיים 2.א(7להלן וביאור  6.25.4שירותים בין החברות. לפרטים וספים אודות ההסכם, ראו סעיף  , דרשה מקורות מים להעביר את פעילותה בתחום תפעול 2318חברת הייזום; (ב) בהתאם להחלטת ממשלה בהחלטות ממשלה אשר, כון למועד התשקיף, טרם הוסדרה השלמתם: (א) כאמור לעיל, טרם בוצעה הפרטת ת הממשלה ובהסכם עם חברת הייזום, ישם מספר ושאים שקבעו השתיים. יצוין, כי על אף האמור בהחלטו יאל כרמיאל) למקורות ייזום בשל המורכבות והיקף הבוררות שהתהלה בין מקורות מים ובין איגוד ערים כרמחלקה של מקורות בשותפות כרמיאל (יחד עם איגוד ערים אזור  השפכים בכרמיאל, אך עד מועד זה טרם הועברהעבירה החברה לחברת הייזום את האחריות על תפעול מתקן טיהור  2017החל משת מט"שים למקורות ייזום.    להלן.  6.25.11) לדוחות הכספיים השתיים ובסעיף 1.ב(25כמפורט בביאור 
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ת עבודות בתחום הייצור (למשל ייצור מקורות, עבודות אחזקה למקורות ועבודות וספות עבור גורמי חוץ, לרבושח"מ היה חברה בת בבעלות מלאה של מקורות העוסקת בעיקר בביצוע עבודות פיתוח וחידוש של מפעלי מים עבור   מ"בע ביצוע מקורות מ"שח  )ג(  להלן. 6.9לפרטים וספים אודות חברת הייזום ראו תחום פעילות הייזום בסעיף  מטר, פירוק והרכבה של מערכות קידוח, שאיבות  1,600הקידוחים (למשל ביצוע קידוחי מים רדודים ועמוקים עד מכיקה (למשל יצור לוחות חשמל ולוחות פיקוד, הגה קתודית), בתחום -משאבות מים ושיפוצן), בתחום האלקטרו בעבור  -מעבודות שח"מ הן בעבור מקורות; והיתרה  95%-כ יוםכ .לפרק זה 'א ספחב 41.6 סעיףב למפורט ובהתאם 4514 ההיקפים אלו צפויים להשתות כגזרת מהחלט באותה שה ובשה שקדמה לה. 67%ים לא יעלה על מבמפעלי ההיקף הכספי של עבודות הפיתוח במפעלי מים שבוצעו בשה כלשהי ובלבד שסך כל ההיקף הכספי של עבודות פיתוח מסך כל  70% ים ושיפורים) בהיקף של עדעל פי כללי הרגולציה, שח"מ רשאית לבצע עבודות פיתוח וחו"ש (חידוש  קרקעיים). במסגרת זו מספקת שח"מ גם פתרוות לדיכוי היווצרות ברד ומיעת זקיו. וביצוע של "זריעת עים" המזרזת יצירת משקעים, בדרך של פיזור יודיד הכסף (באמצעות מטוסים ותורים פעילות מחקר  ם שלישיים)אלה, שח"מ פעילה גם בתחום הגברת המטר, במסגרתו היא מבצעת (בשיתוף עם צדדי, הקמת תחות שאיבה, שיקום בריכות, מבים ועוד. יצוין, כי בוסף לתחומי פעילות 108ובתחום החת קווי מים עד "ד מכי כבד (הפעלת כלים מכיים כבדים וציוד ייחודי לצרכי פיתוח שוים של מפעלי מים), יסיון, שיקום קידוחים וציו , שחתם בין מקורות, 2008צדדים שלישיים שאים קשורים למקורות. יש לציין, כי על פי ההסכם הקיבוצי מחודש יוי  ב הפיתוח וחו"ש יופו שח"מ ובין ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית, מקורות מחויבת כי מתוך תקצי כי, בהחלטת  יצויןמיליון ש"ח בכל שת תקציב, אשר יהיה צמוד למדד יוקר המחיה.  220לשח"מ עבודות בסכום של  הכל בהתאם למתווה המפורט  ,מקורות של תשתיות העתקת שאין, מכרז במסגרת המבוצעים או פרטיים חוץ לגורמי בעבודת"מ שח על החלות המגבלות בהדרגה יבוטלו כי אושר זאת חלף"מ. שח על גם, 2318 ממשלה בהחלטת המצויות חוץ לגורמי עבודות בביצוע מקורות על החלות המגבלות בהחלת העוסק 2318 ממשלה בהחלטת הסעיף יבוטל, זה לפרק' א בספח 41.6מות לגבי צעדי התייעלות כמפורט בסעיף ההסכמים הקיבוציים, ובכפוף להגעה להסכלעיגון שיויים בכללי הרגולציה, לשיוי היקף הזמת העבודות משח"מ מכוח  בכפוף, אושר כי 4514ממשלה מספר  , מקורות על החלים הרגולציה כללי לתיקון ציבורי שימוע המים רשות פרסמה 2019 בפברואר 11 ביום כי, יצוין   בהחלטה. הכללים טרם פורסם ברשומות, אך מסר למקורות מרשות  תיקון, . כון למועד התשקיף2020-2023 השים בין הדרגתי באופן, מקורות עבור המים משק פיתוח עבודות בביצוע"מ שח של חלקה להפחתת העקרוות מיושמים במסגרתו ם בגין עבודות אלה, כמו גם בגין הוצאות מטה ודמי שמבצעת שח"מ עבור מקורות ואת אופן ההתחשבות בין הצדדיחתם הסכם (שהוארך מעת לעת) בין מקורות לבין שח"מ אשר מסדיר את העבודות  2009תעסוקה. בוסף, בחודש מרץ קבועים עקב האמור, כי אז יפעלו הצדדים בעיין זה בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים כפיטורים מחמת חוסר עובדים לשח"מ, כמפורט בהסכם זה, בשיויים ובתיאומים המחויבים. למען הסר ספק, אם מקורות תחפוץ לפטר הממלאים משרה תקית באותה עת להיות עובדי מקורות, ויחולו אותן ההוראות החלות לעיין העברת עובדי מקורות פעילות שח"מ מכל סיבה שהיא, יועברו במועד הפסקת הפעילות כל עובדי שח"מ ההסכם האמור, במקרה של הפסקת עובדים אשר הים עובדים זמיים המועסקים במקורות באמצעות שח"מ. יצוין, כי על פי  18-השוים של החברה כהכללית, הועברו כל עובדי אגף הביצוע של מקורות ממקורות לשח"מ. כון למועד התשקיף, פועלים במסגרת המרחבים גון העובדים והסתדרות העובדים בין מקורות, שח"מ ובין אר 2008יצוין, כי בהתאם להסכם קיבוצי מחודש יוי  להלן. 6.24.3.1ראו סעיף  למקורות"מ שח של פיתוח עבודות ביצוע היקפי על הרגולציה כללי תיקון השלכות. לפרטים אודות 4514 הממשלה בהחלטת לאמור בדומה היושיבוצע בעיין שח"מ  התיקוןהמים כי  ) 3.א(7להלן וביאור  6.25.3. לפרטים וספים ראו סעיף 2018בדצמבר  31שימוש בציוד. תוקף ההסכם היו עד ליום  הין הבעלים של מספר כסי מקרקעין עליהם ממוקמים חלק ממתקי  כאמורמחברות בות כלל. עוד יצוין, כי חלק יצוין, כי כון למועד התשקיף, לחברה חברות בות וספות אשר פעילותן איה מהותית למקורות וחלקן אף אין פעילות  חברות בות וספות  )ד(   לדוחות הכספיים השתיים.  13) מיום 15(כל/ 733, ובהתאם להחלטות הממשלה מס' 1996באוקטובר  24מיום  15שרים לעייי כלכלה מספר כל/ ועדת להחלטת בהתאם"ר היא חברה פרטית ממשלתית מוגבלת במיות, בבעלות מלאה של המדיה. המפא חברת כללי   )א(  "ר  המפא חברת . 6.2.3.2  החברה.
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בספטמבר  15מיום  836ומס'  2002ביולי  30מיום  2306ומס'  1998באוקטובר  1) מיום 122(כל 4390ומס'  1996בובמבר  המפא"ר ירוכזו כל "הכסים המוחזקים" כהגדרת מוח זה  בחברתכי  קבע 2007 באוגוסט 26 מיום 2318' ומס 2003 בשם המוביל ים ידועה, ובכלל זה כל כסי המקרקעין והמחוברים להם 2002ביולי  30מיום  2306בהחלטת ממשלה מס'  כסי הממשלה המיועדים והמשמשים לאספקת מים ומוחזקים על ידי מקורות עבור הממשלה (כל הכסים  כלהארצי,  , וכן כל הכסים שבאזור חבל עזה וברמת 2006בדצמבר  31ביהודה ושומרון שהקמתם אושרה עד ליום המצאים  איה  "רהמפאחברת  למעט כיוס של מספר ישיבות דירקטוריון בעבר, 2003ביולי  2חברת המפא"ר התאגדה ביום   הארצית לפי חוק המים. המוביל הארצי תמשכה להתבצע באופן בלעדי באמצעות עובדי מקורות, וזאת כל עוד מקורות מהווה רשות המים הפעלה, הפיתוח והתחזוקה של , כי כל עבודות היהול, ה2318קבע בהחלטה  עוד. ")המוחזקים הכסים(להלן: " )וכן כסים שוים וספים שמשקלם היחסי מסך הכסים איו גבוה הגולן, שהוקמו בעבר על חשבון מדית ישראל המשפטית של  הבעלותוו לה ושאי משרה. לחברה מסר מרשות החברות הממשלתיות כי העברת פעילה ואף לא מ לדוחות הכספיים (ביאור  3של הכסים מוצג בביאור  שווייםעם זאת,  יחד הכסים לחברת המפא"ר לא בוצעה. "ר לטובת פעילות אספקת המפאבגין כסים אלה על ידי החברה. החברה עושה שימוש בכסים הרשומים בחברת "ר, בצורת דמי שימוש המשולמים המפאהיה של חברת  כסיםה"ר), שכן ההטבה הכלכלית בגין המפאהפרופורמה של  כי כל עבודות היהול, ההפעלה, הפיתוח והתחזוקה של המוביל הארצי תמשכה להתבצע ו המדיה של מלאה בבעלות תהיה"ר המפא חברת, כי 2318קבע בהחלטה  עודשקובעת מועצת רשות המים לכיסוי העלויות המוכרות של מקורות. המוכרת למקורות במסגרת כללי הרגולציה וכללים בתעריפי המים  הרגולציה. דמי שימוש אלה מהווים חלק מהעלות"ר לדמי שימוש שתיים מהחברה, בהתאם לאופן חישובם כקבוע בכללי המפאהמים של החברה ובגין כך זכאית  שהוקמו בעבר  המוחזקים כסיםה, המפורטות בסעיף לעיל להלן, קבע כי 836-ו 2306במסגרת החלטות ממשלה מס'  העברת כסי המפא"ר  )ב(  אופן בלעדי באמצעות עובדי מקורות, וזאת כל עוד מקורות מהווה רשות המים הארצית לפי חוק המים. ב כי, כל עבודות היהול, ההפעלה, הפיתוח והתחזוקה של המוביל הארצי  האמורותת הממשלה והחלטבבוסף, קבע   על ידי החברה עבור המדיה ובמימוה, יועברו בחכירה לחברת המפא"ר.  "ר המפאבין חברת הסכם  אין, כי כון למועד התשקיף יצוין"ר. המפאמים תיעשה כגד תשלום דמי שימוש לחברת וזאת כל עוד מקורות מהווה "רשות המים הארצית" לפי חוק המים, וכן כי העמדת המוביל הארצי לשימוש והולכת "ר לבין מקורות, המפאמקורות בהתאם להסכם שייחתם בין חברת  עובדיתמשכה להתבצע באופן בלעדי באמצעות  ) קבע משרד האוצר, ולאחר מכן קבעה רשות 1993ל משת . על אף שההסכם לא חתם, לאורך השים (החחברהל "ר והן את העלויות הורמטיביות המוכרות למקורות בגין הפעילויות המפאהמים, את דמי השימוש המוכרים לחברת  קבע, כי על מת לשות את מעמדה של מקורות כרשות המים הארצית  2318שתוארו לעיל. עוד יצוין כי בהחלטה  הערכות החברה כון למועד התשקיף, ואין ודאות כי הדיוים בין גורמי יובהר כי האמור לעיל היו בהתאם למידע וה  התשקיף, אין ביכולת החברה להעריך את משך הזמן שיידרש להשלמת הרישום כאמור. לרישום מקרקעי המוביל הארצי על שם המדיה, בהתאם לחוק המים. כון למועד החשב הכללי במשרד האוצר, פועלת כי עמדת המדיה היה כי הבעלות המשפטית על כסי המפא"ר היה של מדית ישראל. המדיה, באמצעות  ,עוד יצוין  . אפשריות מיסוי והשלכותגם השלכות המקרקעין הכרוכות בכך  החברה ידי עליצוין, כי במסגרת העברה/איחוד/מיזוג של כסים כאמור בחות . כאמור להעברה מיעה ואין הסיבות השתו החברה לעמדת ואולם, מקורות לחברת"ר המפא כסי בהעברת משפטיים קשיים הועלו ,רובישטין אליקים בדימוס השופט לממשלה המשפטי היועץ של דעתו בחוות כי יצוין. המימון יכולת והגדלת תפעולית התייעלות תכית על המדיה מול המגעיםבמסגרת  וזאת מקורות כסי עם"ר המפא כסיאיחוד/מיזוג /העברתשל  האפשרותהממשלה, בחת  לציגיההלת מקורות  בין והדוים זה בסעיף הזכרים הושאים ממכלול כחלקו 6.2.1 בסעיף לעיל למפורט בהמשך  הצעה לתיקון החוק בהקשר זה. של מליאת הכסת, וכן כי חוק המים יתוקן בהתאם. למיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף אין  תידרש החלטה תכית להשבחה, השבה או מכירה של  יום 180-הארגיה ובשיתוף חברת מקורות לגבש בהקדם האפשרי ולא יאוחר ממקום ראש הצוות וירכז את עבודת הצוות, וציגי רשות החברות הממשלתיות, אגף התקציבים, רשות המים, משרד "י אשר יהיה ממלא רמ"ל הכולל את ציג החשכעל צוות בראשות ציג  להטיל(א) הוחלט, בין היתר,  4514 הבהחלט  כי העברה כאמור טעוה בכל מקרה החלטת ממשלה, ואישור ועדת כספים של הכסת.גי החברה יבשילו לכדי העברת כסי המפא"ר לחברה, לרבות בהתאם למתווה האמור לעיל. עוד יובהר, וציהממשלה  "י ומקורות רממתה במתחמים שוים ברחבי הארץ. במסגרת זו, קרקעות וכסים שלגביהם למקורות יש זכויות ובהסכ "י למקורות רמיגבשו הסכם מסגרת עבור הקרקע הקיימת והדרושה לפעילות החברה. הכללים שייקבעו בהסכם בין  "י אחרת. ציג היועץ המשפטי לממשלה יצטרף לדיוי הצוות רמיהיו לחברת מקורות בלבד, אלא אם כן אושר על ידי  לגבי  2019בפברואר  7(ב) לרשום הודעת מועצת רשות המים מיום  ."ר כאמור בסעיף קטן (ג) שלהלןהמפאן כסי לעיי
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האמור בסעיף קטן א' לעיל, מתווה שיאפשר רישום לשימוע, ובכפוף לשמיעת עמדות הציבור. (ג) הצוות יקדם, כחלק מכוותה לתקן את כללי חישוב עלות מקורות בעיין אופן ההכרה בהכסות מכסים כאמור, כמפורט בכללים שפורסמו  "מ כאמור ובשח) יישום תכית ההתייעלות במקורות מים i: (להלן כמפורט, חודשים 36 על תעלה שלא תקופהב כולם ייושמו אשראבי דרך,  ליישום(ג) לעיל יהיה בכפוף -לאישור הממשלה. (ד) קידום המתווה כאמור בסעיפים קטים (א) ו"ר, כולם או חלקם, בספרי מקורות מים, אולם בכל מקרה הכסים יהיו בבעלות המדיה. מתווה זה יובא המפאכסי  "י לביטול הסכם הזיכיון וביצוע הפעולות הדרשות לקידום מכירת כסי מבט) חתימה על הסכם מפורט עם iii; (זו להחלטה(א) 1 בסעיף כאמור 2019 לשת הפיתוח תוכית את לבצע כוותה על מקורות הודעת) iiלהחלטה זו; ( 4בסעיף  כמו כן, יצוין כי לעמדת רשות  עשויה להשתות כך שדמי השימוש יעלו או ירדו. זו השימוש למפא"ר. יובהר כי עמדההאוצר לרשות המים, בהמשך לפיות ויירות עמדה שתקבלו מרשות המים בושא, ובו הוחלט על הפחתת דמי ממשרד  2011 באוקטובר 25. למיטב ידיעת החברה, שיוי זה עשה על בסיס מכתב ששלח ביום 0.675% בתוספת הרגולציה בכללי כהגדרתה, השתית בתשואה), 20שה בכל ההשקעות בתוספת, 2011 בדצמבר 31 ליום ר"המפא כסי של המופחתת העלות של קבוע מרכיב(הכוללת  ר"במפא המוכרת ההשקעה של למכפלה שווים יהיו ר"במפא המוכרים לשה השימוש דמי כי שקבע באופן השימוש בדמי ההכרה שיטת שותה, 2011-א"התשע), המקורות על החלות דיווח וחובות מים מפעלי בפיתוח הכרה, והכסות עלויות חישוב( המים כללי של תיקון במסגרת, 2012ביואר  1מיום  החל שיוי שיטת ההכרה בדמי השימוש  )ד( .לעיל כמתואר דחה שתשלומם השימוש דמי סך על גם יחול דומה הכרה מגון כי המים רשות במועצת הוצגזו  במסגרת, ואילך 2012 משת שה בכל ההשקעות עלות בתוספת 2011 בדצמבר 31 ליום כסיה של המופחתת העלות על מוגבל בלתי תשואה תשלום משקפים"ר המפא כסי בגין המשולמים השימוש דמי 2012 משת החל, הרגולציה כללי לתיקון במקביל .יותר מאוחרות בשים להחזירם כווה תוךלאותן שים,  ר"המפא כסי בגין המוכרים השתיים השימוש מדמי חלק דחיית על, האוצר משרד באישור, המים רשות החליטה, 2009-2011 בשים המים תעריפי קביעת במסגרת 2011-2009דחיית הכרה בדמי שימוש   )ג(  .זה לפרק' א לספח 41.6 סעיף ראו, 4514 החלטה על וספים לפרטים .ומקורות ישראל מדית' "מ בע שיתופיתאגודה -אורים קיבוץ 2376-00"א בת פשרה במסגרת המדיה שם על מיות העברת השלמת) viii; (מקורות דירקטוריון ידי על, לעיל(ד) 4 בסעיף כאמור שייקבעו מיום למקורות פיסית איתות יעדי אימוץ) vii; (לעיל(א) 9 בסעיף כאמור וכסים קרקעות של מכירה או להשבחה תכית על הסכמה) vi; (זו להחלטה(א) 7 בסעיף כאמור מים ורותמק שבבעלות ההשבה מפעלי פדיון) v; (זו להחלטה(ב) 8 בסעיף כאמור ישראלים שאים לגורמים ביצוע מכרזי לפרסם יכולתה על היישום לצוות מים מקורות חברת של הודעה) ivלהחלטה זו; ( 3כאמור בסעיף  והפרטתההחברה  "ר יחד עם התשלום בגין דמי שימוש המפא, דמי השימוש בגין כסי  .(2017כון לשת 2012במועד ההפחתה (יואר  ח"ש מיליון 70-לכ חמיליון ש" 300-"ר מכהמפאזה הביא לירידה משמעותית בסכום דמי השימוש השתיים של חברת  שיוי  מה של גורם וסף.המים, ההכרה בדמי השימוש היה בסמכותה וכי לא דרשת הסכ , השימוש בדמי לתודתיות הביא השיטה שיוי"ח. ש מיליון 62-בכ אמדים ,במלואם שולמו שלא קודמותבגין שים  . במקרה כאמור, לאו או בהתאם המוכרים השימוש דמי שיוי לעיין החלטות המים רשות מועצת תקבל האם קשר ללאכי ההפחתה כאמור בוצעה בהסכמתו, אך בסמכותו לשות את דמי השימוש,  היהיובהר, כי עמדת החשב הכללי    .ארוך לטווח ישראל ממשלת"ח אג של לפדיון התשואה בגובה בעיקר תלויים שכעת מוש "ר לבין גובה דמי השיהמפאעשויה להיווצר לחברה חשיפה בגובה הפער בין גובה דמי השימוש שתדרוש חברת  למיטב ידיעת החברה, המדיה לא ביצעה ירידת ערך של  חות הכספיים השתיים.לדו 3ביאור  וראוספים  לפרטיםבדוחות הפרופורמה של המפא"ר בהתאם לכללי חשבואות מקובלים, ובוחת מחדש מדי תקופה בהתאם לצורך. , החברה ביצעה בחית ירידת ערך לרכוש הקבוע המופיע 2012בעקבות הפחתת דמי השימוש של המפא"ר החל משת   אשר יוכרו על ידי מועצת רשות המים.  חתת המבחן הוא פוטציאל השימוש ולכן לא הוכרה ירידת ערך בספרי המדיה. עמדת המדיה היה שאין מקום להפלפי התקיה הממשלתית הפחתת דמי השימוש אים מהווים סממן לירידת ערך שכן , שכן רכוש המפא"ר בספריה -התשע"א לכללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות), 60וסעיף  2סעיף    20                                                        השתיים. הכספיים לדוחותב 2.ב.1 ביאור ראו ר"למפא השימוש דמי הפחתת אודות לפרטים ערך בדוחות המפורסמים על ידה. 2011. 
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"ר. לעמדת רשות המים, המפאהריבית כגד דמי היהול המגיעים לחברה בגין פיתוחם, תחזוקתם ויהולם של כסי וספות הפוטרות את מקורות מחובת תשלום הריבית, ככל שהייתה, ובכלל זאת טעת השתק ומיעות וכן זכות לקיזוז תאם לחוות הדעת כאמור, עומדות טעות קבע בשום מקום שיתרת החוב ו/או דמי השימוש יישאו ריבית. בוסף, בהצמודה למדד המחירים לצרכן, אך איה חייבת בריבית, גם אם ראה בה כ"הלוואה" של המפא"ר למקורות, שכן לא "ר למפאכי יתרת החוב  היההחברה, בהתבסס, בין היתר, על חוות דעת שקיבלה החברה מיועציה המשפטיים,  עמדת  ריבית   )ה(      . השתיים הכספיים לדוחות 22 ביאור ראו לפרטיםהחוב (המלא) מתבטל. בעל חשיבות שכן יתרות המזומים משמשות את המפא"ר בשוטף, וככל שיהיה איחוד אז ממילא ן זה, איו יהחוב לעי



 

 13-ו

  :בקבוצת מקורות ובחברת המפא"ר האחזקות מבה תרשים להלן . 6.2.4  

 לרנקה פרויקט    לימסולפרויקט  שדודאפרויקט    100%   .6.25.12"ש כרמיאל. לפירוט ראו סעיף מט***יצוין כי מקורות היה שותפה בשותפות  . לעיל 3.3.1כמפורט בסעיף המיות,בהתבסס על השלמת הליך מבקשי **  * התרשים ה"ל כולל חברות פעילות. לחברה החזקות בחברות וספות, שאין פעילות ולא צויו בתרשים ה"ל.
 100% 50% 100% 50.1% 50.1% 50.1% M.N Larnaca Destination co. Limited (SPC+O&M) M.N Limassol Water Co. Limited (SPC) אשדוד התפלה בע"מ SPC  בע"מ תפעול  -אשדוד התפלה  אשקלוןטיפול בשפכי שותפות מתקן )Q&M( M.N.E.P.C Water Co.  (EPC)  חברה  שותפות  נבי מוסא פרוייקט מקורות ייזוםשותפות 

 100% 99.7%% 0.3% (*) 99.99% 100% בע"מ מקורות ביצוע שח"מ בע"ממקורות פיתוח וייזום  הארצי ונכסים בע"ממקורות המוביל  בע"ממקורות חברת מים  מדינת ישראל
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או רכישה מהותיים בקבוצת מקורות. יצוין כי כון למועד  מיזוגהתשקיף לא בוצע שיוי מבי,  דועד למוע 2008 משת  מהותיים רכישה או מיזוג, מבי שיוי כל של ותוצאותיו אופיו . 6.2.5 כמו  להלן. 6.18.7.1העובדים בוגע לשיוי מבי בחברה. לפירוט ראו סעיף  ווועדהתשקיף, מתהלים מגעים בין החברה  לסמכ"ל התפעול  את פעילויות המרחבים כך שכלל המרחבים במקורות יוכפפו שתתכללהקמת חטיבת תפעול  ,היתר בין, שיכלול, של מקורות שיוי מבי ביצוע אושרבספח א' לפרק זה,  41.6, כמפורט בסעיף 4514 ההחלט במסגרת כן, כלכלי) -של ועדת השרים לעייי חברה וכלכלה (קביט חברתי 42התקבלה החלטה מס' חכ/ 2014באוקטובר  5ביום  בחברה מיעוט הפקת בדבר ממשלה החלטת . 6.2.5.1   .זה לפרק' א לספח 41.6. לפרטים וספים על החלטת הממשלה האמורה, ראו סעיף מתוקצבים שאים תקים 94-כ להפחתת בוסף זאת, 2018בשת  המתוקצביםתקים (טו) ביחס לתקים  170"מ יבצעו התייעלות, לפיה יופחתו ושחוכן כי מקורות  ומספרה הוא  2014באוקטובר  19אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  אביב, בשיעור כולל שבין -ל הפקת יירות ערך לציבור, על פי תשקיף בבורסה ליירות ערך בתלהון לחברה, בדרך שהארוך, לגביהן הוחלט כי יימכרו חלק מאחזקות המדיה באמצעות הצעה או הצעות לציבור, לבד או בשילוב עם גיוס כאמור בסעיף זה, החברה מית על החברות הממשלתיות שבהן למדיה איטרס בשמירה על שליטה ממשלתית לטווח עוט בחברות ממשלתיות. בהתאם להחלטת הממשלה ), שעייה תכית רב שתית לביצוע הפקות מי42(חכ/2103 ), בדילול מלא, מהון המיות של 49%), בדילול מלא, לבין ארבעים ותשעה אחוזים (25%עשרים וחמישה אחוזים ( ) הוחה מהל רשות החברות הממשלתיות לפעול לכך שהחברות 42(חכ/2103יצוין, כי בין היתר, במסגרת החלטה   אישור רשות יירות ערך לפרסום התשקיף ואישור הבורסה לרישום יירות הערך למסחר. ברות הממשלתיות וקבלת אישורים או החלטות של גורמים וספים, לרבות עמידה בכלל התאים המפורטים בחוק החכון למועד התשקיף החלטה כאמור טרם התקבלה. כמו כן, הפקת מיעוט כאמור טעוה אישורים וספים, לרבות יובהר, כי הפקת מיעוט כאמור טעוה החלטת הפרטה של ועדת השרים לעייי הפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות.    שרים, יועבר לראש הממשלה.המלצותיו בושא לשרים, ובאין הסכמה בין המשרדי בהשתתפות גורמי המדיה הוגעים בדבר, אשר יבחן את מבה העף ואופן ביצוע ההפרטה. הצוות יגיש את הפקת מיעוט אשר מהווה מהלך של "הפרטה", כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות. עוד קבע, כי יוקם צוות בין יקודם מהלך של  2016ת "). ביחס למקורות, קבע באותה החלטת ממשלה, כי בשהפקת מיעוט": להלןהחברות ( וע הפקות מיעוט בחברות ממשלתיות (ובכלל זה מקורות), תחלקה דיבידד לתקציב המדיה הכללות בתוכית לביצ (ג) לחוק החברות הממשלתיות החלטת דירקטוריון 33הממשלתיות בעיין זה בהקשר לחברה. יצוין כי על פי סעיף כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, אין כווות ומהלכים ממשיים המתבצעים על ידי רשות החברות חקיקה, ככל שיידרשו. ללוחות הזמים שקבעו ובכפוף למבחי החלוקה ולאישורים הדרשים על פי כל דין ולתיקוי , והכל בכפוף להתקדמות הליכי ההפרטה בהתאם 2017עד  2015מיליון ש"ח בכל אחת מהשים  500-בהיקף של כ שלתיות. כמו כן יובהר, כי במשך שים, המדיה לא משכה בדבר חלוקת דיבידד טעוה אישור רשות החברות הממ מסך אספקת  69%-מספקת כו מוליכה וכן, בישראל והמותפלים המטוהרים, המופקים המים מסך 42%-כ מפיקהבמסגרת תחום פעילותה העיקרי, מקורות היה מפיקה וספקית המים הגדולה והעיקרית במדית ישראל. החברה   מים אספקת . 6.3.1  תחומי הפעילות:עיקר פעילות החברה היו בכל הקשור באספקת מים. בוסף, מבצעת קבוצת מקורות פעילויות וספות. להלן פירוט   פעילות תחומי .6.3  לעיל. (ב)6.2.3.1 סעיף ראוהכסים  ומכירת הייזום חברת הפרטת בחית אודות לפרטים  לטובת תוכית ההשקעות במשק המים.  החברה יעל יד ופיםדיבדיד מחברת מקורות כך שהרווחים מ מהצריכה הביתית, על פי תוי  82%-המים בישראל (לרבות אספקת מים לממלכת ירדן ולרשות הפלסטיית) וכ . כמויות המים הותרות מסופקות 2017מקורות ותוי רשות המים כפי שמופיעים בסקר צריכת המים הכללית בשת  ות מקומיות, מושבים, קיבוצים וחקלאים או גורמים פרטיים המפיקים על ידי אגודות מים, תאגידי מים וביוב, רשוי ומשם מסופקים המים לצרכן הסופי. כמו כן, החברה עוסקת בהקמה, חידוש, תפעול ואחזקה של מתקים שוים והכל תוך שמירתם ואבטחתם של מקורות המים. יש להדגיש כי לרוב מקורות מספקת מים עד פתח העיר או היישוב ם, איגומם, טיפול באיכותם, הולכתם ואספקתם בכל רחבי המדיה במסגרת אספקת המים, החברה עוסקת בהפקת מי  להלן. 6.8.2לפרטים ראו סעיף  מים לצריכה פרטית.
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מתפילה מים (הן במישרין והן באמצעות אשדוד התפלה) ורוכשת מים מותפלים ממתפילים. לפרטים  החברהכמו כן,   להלן. 6.8.18. לפרטים ראו סעיף WaTech -המרכז ליזמות טכולוגית ובקידום היכולות הטכולוגיות, לשיפור וייעול מערכות אספקת המים ושיפור איכות המים. זאת, בין היתר, באמצעות "), לרבות מפעלי מים המיועדים דה יורה להעברה לחברת המפא"ר, מפעלי מיםלאספקת מים (להלן: "המשמשים  יה מוגדרת כמגזר בדוחותיה הכספיים של מויציפאליים שוים. למועד התשקיף, פעילות זו איה מהותית לחברה ואותחזוקה, על ידי מקורות או שח"מ, של מתקי מים וביוב עבור צדדים שלישיים (גורמי חוץ), בייהם גופים פעילויות אלו כוללות ביצוע עבודות קבליות חד פעמיות ועבודות שוטפות שעיקרן העתקת תשתיות וכן תפעול   המים בתחום וספים שירותים . 6.3.3  להלן. 6.9 . כמו כן, מספקת החברה שירותי ייעוץ לפרטים ראו סעיףBOTזה בזכייות בשיטת תחום זה כולל שירותי הקמה, תפעול וייזום של פרויקטים בתחום המים (בעיקר התפלת מים) בארץ ובעולם, ובכלל   הייזום חברת . 6.3.2  להלן.  6.8.19.1ראו סעיף  הון החברה או עסקאות במיותיה של החברה בשתיים האחרוות, למעט הסדר פשרה כמפורט לא בוצעו השקעות ב  במיותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .6.4  להלן. 6.10החברה. לתיאור פעילויות אלה של החברה ראו סעיף  , הוסכם להמיר את ההלוואות הצמיתות שהעמידה 2014בוסף, יצוין כי על פי הסכם גמר ההתחשבות מחודש יולי   .א לדוחות הכספיים השתיים.25בביאור  לחברה עוד הוסכם במסגרת הסכם גמר ההתחשבות על זכות השמורה למדיה להמיר שטרי הון שהפיקה המדיה   ההלוואות כאמור.ההסכם, והכל בכפוף לתאי ההסכם (לרבות קביעת כמות וסוג המיות). כון למועד התשקיף, טרם הושלמה המרת יום ממועד חתימת  60מיליון ש"ח) בתוך  4,958היו  2012בר בדצמ 31המדיה לחברה (אשר ערכם הומילי ליום  דת הכספים של הכסת. לפרטים וספים אודות הסכם גמר החברות הממשלתיות, המרה להון טעוה אישור ועלתוקף כל עוד לא קבעו כמות וסוג המיות. כון למועד התשקיף, ההמרה כאמור טרם הושלמה. יצוין, כי, על פי חוק מיליון ש"ח). זכות ההמרה כאמור לעיל לא תיכס  127.2היו  2012בדצמבר  31(אשר ערכם הומילי ליום  2008בשת  לחוק  307ככלל, חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, טעוה את אישורו של דירקטוריון החברה, וזאת בהתאם לסעיף   כללי . 6.5.1.1  דיבידד חלוקת . 6.5.1  דיבידדים וחלוקת רווחים ייעוד .6.5  . אלו לסכומים ביחס החברה כלפי תביעות הלמדי אין מועד לאותו ועד קבוע המרה יחס יקבע בו במועד רק תקפה תהיה ההון ולשטרי הצמיתות להלוואות ביחס למיות המדיה של ההמרה זכות כי, יצוין  לדוחות הכספיים השתיים.  ה-.ד14-ו .א4.ב.1להלן וביאור  6.25.1ההתחשבות ראו סעיף  "), המתווספות על הוראות חוק החברות כאמור לעיל. לפרטים ראו חוזר חלוקה וייעוד רווחים) (להלן: "2018בדצמבר  16"חוזר חלוקה וייעוד רווחים בחברות ממשלתיות" (מיום  2018-5-2להוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות למבחן הרווח ולמבחן יכולת הפירעון. וסף על הוראות חוק החברות בדבר מבחי החלוקה, חברה ממשלתית כפופה ד, כפופה למבחי החלוקה המפורטים בחוק החברות, ובכלל זה כמו כן, החלטה בדבר חלוקת רווחים על ידי תאגי  החלטת רשות החברות הממשלתיות היו שר האוצר (ולא הממשלה).הממשלה. יודגש, כי במקרה של מחלוקת סביב חברה בהפרטה, ומקורות איה כזו בשלב זה, הגורם המאשר את הפרטה), תפעל על פי החלטת רשות החברות הממשלתיות, כפי שאישרה אותה מסוגה של החברה (שאיה חברה בהממשלתיות; ואולם, במקרה של מחלוקת בין דירקטוריון החברה לבין רשות החברות הממשלתיות, חברה ממשלתית ממשלתית בדבר ייעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, אישור של רשות החברות הממשלתיות, טעוה החלטת דירקטוריון חברה (ג) לחוק החברות 33החברות. בוסף, בהתאם להוראות סעיף    להלן.  6.5.1.3סעיף 
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, כי יצוין ייעוד רווחים (כהגדרת מוח זה להלן). קביעה זו של החברה טעוה אישור של רשות החברות הממשלתיות.שה לקבוע, במסגרת דוח רווח והפסד, לחוק החברות הממשלתיות מחויבת החברה בכל  33בהתאם להוראות סעיף   רווחים ייעוד . 6.5.1.3  בשלוש השים האחרוות החברה לא חילקה דיבידד. התשקיף למועד שקדמו השים בשלוש החברה שחילקה דיבידדים בדבר פרטים . 6.5.1.2 ) בדבר חלוקת דיבידד על ידי החברות הכלולות בתכית לביצוע הפקת 42(חכ/2103לפרטים אודות החלטת ממשלה   של רשות החברות הממשלתיות  רווחים ייעוד מדייות  )א( הוה העצמי המאפשר את פיתוח משק המים.  חיזוקלמועד התשקיף, החברה מייעדת את רווחיה ל כון מהרווחים השוטפים,  50%חוזרים קודמים בושא. על פי החוזר, בין היתר, על חברה ממשלתית לייעד מדי שה לפחות , פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בושא ייעוד רווחים אשר החליף וביטל 2018בדצמבר  16ביום   לעיל.  6.2.5.1מיעוט ראו סעיף  (ג) לחוק החברות הממשלתיות. התקבלה הכרעה 33ותעביר את עמדתה לאישור הגורמים המוסמכים לכך, על פי סעיף יא חולקת על החלטת דירקטוריון החברה הממשלתית, היא תפרט את עמדתה החברות הממשלתיות החליטה שהדירקטוריון החברה הממשלתית על החלטתה לאשר את החלטת הדירקטוריון בושאים האמורים. ככל שרשות ככל שאישרה רשות החברות הממשלתיות את החלטת הדירקטוריון כאמור, תודיע רשות החברות הממשלתיות ליו"ר ד קבלת ההחלטה על ידי דירקטוריון חברה ממשלתית. ימים ממוע 21שלא לחלק או שלא לייעד רווחים, והכל תוך להחלטת דירקטוריון הוגעת לחלוקה או לייעוד רווחים, לרבות לקבל את אישור רשות החברות הממשלתיות להחלטה על פי החוזר על יו"ר הדירקטוריון של חברה ממשלתית לפות לרשות החברות הממשלתיות בכתב על מת לקבל אישור ו כן, השוטפים והצבורים של החברה לפחות אחת לשה ולכל המאוחר במועד אישור הדוחות הכספיים השתיים. כמעוד קובע החוזר כי על דירקטוריון של חברה ממשלתית לקיים דיון ולקבל החלטה בדבר חלוקה או ייעוד הרווחים   רגת מהמדייות האמורה, בסיבות פרטיות של החברה או של קבוצת חברות.חברות כאמור החוביחס לרווחים השוטפים שלה, וכן רשאית רשות החברות הממשלתיות לקבל החלטה לגבי חברה מסויימת או קבוצת הממשלתיות תהיה רשאית לקבוע מדייות חלוקה שוה לחברה ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות דיבידד במזומן. כמו כן, על פי החוזר, רשות החברות  לפי תשלום בווס מתוך הרווחים לעובדים, לצורך חלוקת (ג) לחוק החברות הממשלתיות, בקשר למחלוקת כאמור, תודיע רשות החברות הממשלתיות ליו"ר 33לפי סעיף  לשה.  5%על פי תקון החברה, למיות הבכורה זכות בדרגה ראשוה לקבלת דיבידד בכורה קבוע ומצטבר בשיעור של   עיקרי הוראות תקון החברה לעיין חלוקת דיבידד  )ב(  קטוריון החברה הממשלתית לצורך ביצועה.דיר ב' ולבעלי המיות המיוחדות זכות לקבלת -' וג', לבעלי מיות רגילות א-עוד קובע התקון, כי לבעלי מיות היסוד א', ב' ו . האסיפה הכללית תוכל להחליט שאותה יתרה תחולק בין 75%כזו) תחולק כפי שתורה האסיפה הכללית ברוב של בוסף לזכויות המפורטות לעיל, על פי התקון, יתרת הרווחים של אותה שה, העומדים לחלוקה כדיבידד (אם תהיה  ל אותן מיות. מהסכום שסולק ע 5%הבכורה. כמו כן, קובע התקון כי לבעלי מיות רגילות ג', זכות בדרגה שלישית לקבלת דיבידד עד שיעור של מהסכום שסולק על אותן מיות ובכפוף לזכות בדרגה ראשוה של מיות  5%דיבידד בדרגה שווה עד כדי שיעור של  והמיות המיוחדות בשיעור שווה או בשיעורים שוים, או שתחולק רק ג' -בעלי מיות יסוד, המיות הרגילות א', ב' ו יעור לבעלי המיות הרגילות ג' אלא אם משתלם מתוכה דיבידד גם לבעלי המיות המיוחדות בשיעור שאיו קטן משם, לשלושה או לארבעה מבין חמשת סוגי המיות האלה, ובלבד שלא ישולם מתוך אותה יתרת דיבידד ילאחד או לשי   )72(  )13(  -  )59(  רגולטוריים דחים בחשבוות תועה  4,223  -  -  4,223  מים מכירות          ):מחיצוייםהכסות (  "כסה  המים בתחום וספים שירותים  הייזום חברת  מים אספקת    לגבי תחומי הפעילות (במיליוי ש"ח): 2017להלן תוים כספיים של החברה לשת    הפעילות תחומי לגבי כספי מידע .6.6  הדיבידד המשתלם מתוך אותה יתרה לבעלי המיות הרגילות ג'. 
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החברה כון למועד התשקיף. ככל  הכספיים בדוחותיהאת הכתוב *התוים המוצגים בטבלאות מעלה משקפים   )11,489(  )620(  )1,401(  )9,468(  התחייבויות            14,689  131  1,466  13,092  סה"כ כסים            581  53  69  459  רווח גולמי            )4,200(  )232(  )143(  )3,825(  סה"כ עלויות  4,781  285  212  4,284  סה"כ הכסות  514  302  212  -  ביצוע עבודות  490  )17(  -  507  רגולטוריים דחים חשבוותתועה ב  3,777  -  -  3,777  מכירות מים          הכסות (מחיצויים):  סה"כ  המיםוספים בתחום שירותים   הייזוםחברת   אספקת מים    לגבי תחומי הפעילות (במיליוי ש"ח):  2018 שתלהלן תוים כספיים של החברה ל  )11,219(  )516(  )1,389(  )9,314(  התחייבויות              12,627  1,380  126  14,133כסים"כ סה            474  40  )44( 478  גולמי רווח            )4,095(  )207(  )202(  )3,686(  עלויות"כ הס  4,569  247  158  4,164  סה"כ הכסות  418  260  158  -  עבודות ביצוע  "כסה  המים בתחום וספים שירותים  הייזום חברת  מים אספקת   הדירקטוריון של החברה המצורף לתשקיף להסבר ההתפתחויות שחלו בתוים המובאים בדוחות הכספיים, ראו דוח   , התוים יעודכו בהתאם.המים רשותשתהיה התקדמות לסגירת חשבוות מול  , חברת הייזום לא צפויה להרחיב משמעותית לעיל(ב) 6.2.3.1בשים האחרוות על ידי חברת הייזום, אך כאמור בסעיף  התבצעהת העסקית והיזמית בחו"ל מהמצב הכלכלי בישראל שכן הביקוש לשירותיה קשיח באופן יחסי. עיקר הפעילוהגלובאלית. בוסף, פעילות החברה בתחום אספקת המים בישראל וברשות הפלסטיית מושפעת באופן מועט יחסית פעילות מקורות וחברת הבת שח"מ היה רובה ככולה מקומית, ולכן כמעט ואיה מושפעת מהסביבה הכלכלית   כלכלית סביבה . 6.7.1  להלן.  6.29התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף חלקי שלהן או שיוי במתווה), שיויים בתאי השוק, שיויים רגולטוריים ו/או  של החלטות הממשלה (או יישוםלהתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים אופן ומידת היישום התשקיף, ביחס להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ת על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד הערכות אלו הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססו  התשקיף, וכולל הערכות או כווות של החברה הכוות למועד התשקיף.בחברה או בתחום הפעילות והשלכותיהן על החברה. הכתוב בסעיף זה מבוסס על מידע הקיים בחברה כון למועד העסקיות של החברה וכן התפתחויות להיות להן, למיטב ידיעת החברה והערכתה, השפעה מהותית על התוצאות כלכלית של החברה, שיש להן או צפויה -להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביבה המקרו החברה פעילות על חיצויים גורמיםכללית והשפעת  סביבה .6.7  . הז לפיכך, תיתכן , חברת מקורות רשאית לספק שירותי ייעוץ בחו"ל. 4514היקפי פעילותה. בהמשך לאמור בהחלטה  וכן  על פעילותה של חברת הייזום ועל הביקוש לפרויקטים ושירותים שהיא מציעה השפעה של מצב המשקים העולמי   .זה לפרק' א לספח 41.6 סעיף ראו, 4514 החלטה על וספים לפרטים. על הביקוש לשירותי ייעוץ מצד מקורות
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להקמה ותפעול מתקי התפלה  BOTחברות פרטיות פועלות יותר ויותר בתחום המים בעיקר באמצעות הסכמי זיכיון בתחומים שוים: טכולוגיות לטיפול ולהובלת מים וציוד לווה ושירותים לרשויות מויציפליות ולמגזר התעשייתי. על ידי חברות פרטיות, הפועלות הפעילות העולמית בתחום המים מתבצעת הן על ידי חברות תשתית ממשלתיות והן   שוק המים הגלובלי  . 6.7.2 עסקי לשווקים התפלה, טיפול בשפכים ועוד). הקבוצה רואה את הפוטציאל ליצול הידע והיסיון שבידיה לפיתוח וגדל של מים, קיימת מגמה במדיות רבות בעולם של גידול והרחבה של פרויקטים בתחום מערכות אספקת המים, ול בשפכים, ובכך גדלה התחרות בשוק המים הגלובלי ובישראל (לאור המחסור ההולך ומתקים להשבת קולחים ולטיפ ים הולכים וקטים וזאת במקביל -כמו כן, השטחים הפוטציאלים הזמיים ברמה התכוית להקמת מתקי התפלת מי  הוקמו לאורך חוף הים התיכון ובוסף מתקי ההתפלה של המים המליחים.ידול בצריכה היו הודות למתקי ההתפלה אשר של שות בצורת. המעה לפער בין כמויות המשקעים המתמעטות לגלהעלאת המודעות הצרכית לחיסכון במים. הפער בין היצע המים הטבעיים לביקוש למים הולך וגדל וזאת עקב רצף משקעים מוכה מהממוצע שהובילה לירידת מפלסים משמעותית בכרת ובאקוויפרים. לאור זאת, רשות המים פועלת מות עלתה, לצד כ –הקמפייים של ההסברה בשים האחרוות. הצריכה במגזר הביתי שכוללת גם רכיבים וספים אוכלוסין ועלייה ברמת החיים. בשים האחרוות עלתה הצריכה במגזר הביתי והצריכה לפש דווקא ירדה בעקבות היצע המים הטבעיים הולך ופוחת במקביל לגידול בביקושים הובע מגידול  מתאפיין בתאי אקלים מדבריים כאשרהשים פותחו מקורות המים עד לכדי יצול כמעט מקסימאלי של מאגרי המים הטבעיים. משק המים בישראל המים שלה כבר עם קום המדיה, וזאת כשאחת ממטרותיה העיקריות היה פיתוח ההתיישבות והפרחת השממה. עם החלה מדית ישראל לפעול לפיתוח מקורות  במים תים ברצף שים שחוות. בעקבות המחסוריאקלים מתבטאים לעמדית ישראל שוכת על סף המדבר, אזור שאיו משופע במקורות מים טבעיים. עות הגשמים בארץ קצרה ושיויי   שוק המים בישראל . 6.7.3  חדשים בחו"ל. , התקבלה החלטת ממשלה 2018ביוי  10להלן. ביום  6.8.15את הפוטציאל העסקי, וכסו לשוק. לפרטים ראו סעיף השפכים, דרשת קבוצת מקורות להתמודד, בשים האחרוות, עם מתחרים פרטיים מקומיים ובילאומיים, שזיהו ק המים לתחרות, בעיקר בתחום ההתפלה וטיהור לקשיים הסטטוטוריים לאתר ולאשר שטחים אלו. עם פתיחת שו קמת מתקן ההתפלה בעקבה, שממו אמורה התפלה בגליל המערבי ובשורק. כמו כן, ישה היתכות כי יחל פרויקט ה. על פי ההחלטה, בין היתר, יוקמו שי מתקי 2018-2030להתמודדות עם תקופת בצורת במשק המים בשים  3866' מס חברה, מגמה זו צפויה להימשך ואף להחמיר בשים הבאות. לפרטים ראו בושאים אלו ותקי איכות המים. להערכת החלה החמרה משמעותית בתקים החלים על פעילות החברה בתחום רישוי עסקים, איכות הסביבה ובאכיפת התקים . עוד יצוין, כי במהלך השים האחרוות זה פרקוספח א' ל להלן 6.24העסקיות. לפרטים וספים בושא זה, ראו סעיף בהוראות הרגולציה החלות על החברה יכולים להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על פעילות החברה ותוצאותיה ים ורגולציה הקשורה להיותה חברה ממשלתית. שיויים המים המסופקות, בטיחות, הגת הסביבה, אחזקת מבהשירות אותו רשאית החברה לגבות מלקוחותיה, פרויקטים בפיתוח, מיוי ושאי משרה בחברה, איכות המים וכמויות משיויים ברגולציה זו. הרגולציה מטפלת בהיבטים משמעותיים של פעילות החברה, הכוללים, בין היתר, מחיר וים, ומושפעת פעילותה של החברה כפופה לרגולציה עפה הכוללת בין היתר, חוקים, תקות וצווים בתחומים ש  כללי . 6.7.4.1  רגולציה . 6.7.4  ודאות לגבי הקמתו של המתקן.מלמ"ק בשה לטובת אספקת מים לחקלאות בערבה. יצוין כי כון למועד התשקיף, אין  35-מדית ישראל לרכוש כ של מקורות ומפקחת על ביצוע תכיות  שתית-התלתהיא מאשרת את תכית הפיתוח  של מפעלי מים, ובכלל כךכך קביעת כללי רגולציה על מקורות ותעריפי המים המסופקים על ידי מקורות. כמו כן, מפקחת רשות המים על הביצוע הפקה ואספקה, פיקוח, רישוי, הסדרה, חקיקת המשה וקביעת העלויות המוכרות והתעריפים של משק המים, ובכלל ול מקורות המים, שיקומם, רישיוות על יה ותהוקמה רשות המים ומועצת רשות המים, המופקד 2007בחודש יואר   להלן.  6.23.1סעיף  ") אשר מעגים את מודל ההתחשבות בין כללי הרגולציה" או "הכללים"(להלן:  2011-החלות על מקורות), התשע"אפועלת החברה על פי כללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח  2011משת  החל  הפיתוח של החברה ועל הליכי הרישוי והקצאות המים.  , כך שעלויותיה המוכרות של של החברה וההכסות בעלויות הכרהמקורות לרשות המים ומגדירים מגון מוסדר ל  הקבעות, למקורות המוכרות העלויות את, היתר בין, קובעים אלו כלליםמקורות יכוסו במלואן על ידי תעריפי המים. 
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, שבוצעו בהשקעות ההכרה מגון ואת המים אספקת מפעלי פיתוח פרויקטי אישור הליך את מסדירים הכללים, כן כמוברובן על בסיס פרמטרים ורמטיביים והכוללות, בין היתר, הכרה בעלויות משתות, עלויות קבועות ועלויות הון.  לחוק  27בעלויות והפחתת הגבייה בגין גביית דמי מים (תיקון  הכרהלעיל,  6.2.1 בסעיף כמפורט בעלויות ההכרה מודל שיוי, בעיין לרבות, שוים מדיה גורמי עם במחלוקת אשר ושאים מספר קיימים התשקיף למועד כון, כי יצוין  להלן. 6.24.3.1כאמור ראו סעיף  הרגולציה כללי. לפרטים וספים אודות ואת ההכסות המוכרות לחברה הכללים יישום לצורך מים כספק מקורות על החלות הדיווח חובות ואת, הביצוע לסיום ועד פרויקטב הצורך באישור החל ,שלב בכל ברורים זמים לוחות קביעת תוך בסעיף  כמפורטצרכי קצה  והעברתכספית מול רשות המים  התחשבותלהלן,  (ב)6.24.2.1המים) כמפורט בסעיף  להלן, הכרה בעלויות הסדרת רישוי  6.7.6חכירה במסגרת הארכת ההסכמים כמפורט בסעיף  דמי תוספתלהלן,  6.7.4.2 להלן  6.23.9להלן, הכרה בעלויות הפלרה במסגרת כללי הרגולציה כמפורט בסעיף  6.12.1.2עסקים כמפורט בסעיף  , יתממשו שבאם, רגולציה הליכי מספרלמועד התשקיף, מתוכים על ידי רשות המים  כון, החברה ידיעת למיטב מתוכים וספים במשק המים  שיויים . 6.7.4.2  .לעיל 6.2.2.2 אודות הרגולציה הקובעת את מבה תעריף המים ראו סעיף לפרטים להלן.  6.24.3.6הרשויות המקומיות מתאגידי מים חדשים כמפורט בסעיף  שלוגביית חובות  ך עלול להוביל לייקור עלות מים וספים תוך פגיעה ביתרוות לגודל ביעילות התפעול ובהשקעות. כפועל יוצא המהלסבורה כי המהלך המתוכן ושא בחובו קשיים משפטיים ורגולטוריים יכרים. בוסף, עלול להוביל להקמה של תאגידי יה על בסיס וולוטרי כשרק אגודות מים יוכלו לקבל רישיון ספק אזורי. חברת מקורות ההצטרפות לספק האזורי תהממתקי האספקה לצרכי המים, הקצאות מים בין צרכים וקביעת דמי המים, בכפוף לאישור רשות המים, כאשר אספקה לחקלאות, כך שכל בעל רשיון יהיה אמון על אספקת המים לחקלאות באזורו, לרבות הפקת והולכת המים יף, רשות המים מקדמת מהלך של חלוקת רישיוות והן על ידי חברת מקורות. כון למועד התשק אגודות מים חקלאיותכיום, אספקת המים לחקלאות (מים שפירים ומים לחקלאות ושימוש אחר) עשית הן על ידי מפיקים פרטיים דוגמת   התקת רישיוות אספקת מים אזוריים למטרת חקלאות  )א( : כוללים אלה מהלכיםבכלל ועל חברת מקורות בפרט.  בישראל המים משק מבה על מהותית להשפיעהחברה,  לדעת צפויים הכללים טרם  .2018ויואר  2015לפגיעה בחברה. מועצת רשות המים העלתה כללים לשימוע בשי מועדים, אפריל המים, ועל מקורות בטווח הזמן הביוי והארוך באופן שעלול לגרום  על מבה משק המים, על תעריפי ועל עלויותרבות האחראיות על אספקת המים בשטחן, אולם, להערכת החברה, כון למועד התשקיף, עלולה להיות לכך השפעה קצר לא צפויה השפעה על מקורות שכן כבר כיום קיימות אגודות חקלאיות האספקת המים לחקלאות. בטווח הזמן  מכל מקום, רשות המים חולקת על הובאו להחלטת מועצת רשות המים וטרם התקבלו החלטות על ידה בושא זה.  מפעלי מקורות" בין מקורות למהל רשות  –משק הקולחים  אסדרת" שכותרתו הסכם חתם 2019, בפברואר 20 ביום   מפעלי מקורות –הקולחים  קמש אסדרת  )ב( ן ההשפעה מהותית על חברת מקורות.יכות החברה בעיין הקשיים המשפטיים או הרגולטוריים או לעיהער משק הקולחים  לאסדרתמקורות ומהל רשות המים ישו את משק הקולחים בהתאם למסקות הצוות  ,לפיו, המים .לפי ההסכם, מקורות תמכור לספקי קולחים פרטיים שישה מתוך עשרה מפעלי הצדדיםובהמשך לדיוים שערכו בין  ידי -ימומו על –כן, הוחלט בהסכם כי כל עלויות התפעול והאחזקה של המפעל  כמולמקורות על תשתיות אלו כיום. לאורך יתרת הפחת החשבואי, החזר הלוואה מהתאגיד המשותף בסכום שתי השווה לפחת, תשואה וריבית המוכרים ירה לתאגיד המשותף, תקבל בעד התשתיות שהעב מקורות. המרחבי הקולחים ספק את יהווה והוא, באחוזים שוויםהמים. באשר למפעל תשלובת הקישון, הוסכם כי יוקם תאגיד בבעלות משותפת של מקורות וספקי קולחים פרטיים יוכרו כהכסה של מקורות, וזאת מבלי שהאחרוה תשלם השתתפות לרשות  –הכסות ממכירות אלו השבת קולחים.  , החזר בגין השקעות חדשות ימומן באמצעות ככלללהלי אגף הסיוע ויהיו זכאיות לתמיכות בהתאם להלים אלו. השקעות החדשות יבוצעו על ידי ספק הקולחים המרחבי בהתאם ה כלהתאגיד המשותף במסגרת תעריף שייקבע.  שיידרש מימון השקעות באמצעות הזרמת הון או הלוואת בעלים,  ככלידי התאגיד המשותף. -תעריפי המים שייגבו על . באשר למפעל ההשבה איילון לטרון, המצוי זה לפרק' א בספח 41.6 בסעיף 4514 החלטה ראו חפר ועמק יזרעאל בעמק השבה למפעלי חברות הקמת בדבר הממשלה החלטת על לפרטים, כרמל-ירקון מרחבי קולחים מספק חלק יהיה אשר, חפר עמק אפיקי ואגודת מקורות של משותף תאגיד הקמתידי -על וזאת, הקישון תשלובת במפעל להתבצע שמתוכן לזה דומה התאגדות מהלך יבוצע כי הוסכם, חפר עמק קולחי למפעל באשר. 2019, אוקטובר חודש סוףל קבע המשותף התאגיד להקמת האחרון המועד. חדשות להשקעות להון תשואה לרבות, עלותם את שיכסה באופן ידו על יקבעו המשותף התאגידידי -על המסופקים המים תעריפי, המוסכם פי על, מכך יתרהבוצעו בחלקים שווים. אלה י פעלי ההשבה תקופה זו, רשות המים תשקול הקמת תאגיד משותף בדומה לאלו שתוארו לעיל. לבסוף, הוסכם כי מ לאחרכן,  כמומקורות, הוסכם כי המפעל יישאר בבעלות מקורות, ללא פיתוח עתידי לתקופה של חמש שים.  בבעלות
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, במסגרת הדיוים של מקורות 2016היסטוריות ותפעוליות הים צרכים ישירים של החברה (ולא של התאגיד). ביולי כיום ישם בחברה צרכים סופיים אשר מצאים בשטח השיפוט של העיר/מועצה בה פועל תאגיד מים, אך מסיבות   המים לתאגידי ממקורות קצה צרכי העברת  )ג( אך ללא זכאות לקבלת תמיכות.  "ן, גאולת הירקון שלב א' ומפעל גוש עציון יישארו בבעלות חברת מקורות, שתהיה רשאית להמשיך ולפתח אותם, שפד ת לעיין העברת הצרכים לאספקת המים דרך עם רשות המים על מודל רגולציה ארוך טווח הגיעו הצדדים להסכמו עת קבלת החלטה. כן הוסכם, כי העברת תשתיות, ככל שתידרש, תיעשה רק לאחר תשלום במכלול השיקולים שיבחו בההעברה מדורג על פי מספר שים. למקורות שמרת הזכות להביע טעותיה בעת העברת הצרכים ואלה ישקלו התקבל במקורות מכתב מרשות המים בו קבע על ידי הרשות מתווה  2016ביולי  21התאגיד. בהתאם להסכמות, ביום  . ככל ממקורות מים לתאגידי צרכים מספר העברת על החתה המים רשות, זה למועד כוןתמורה מלאה בגים.  תשתיות,  בכל הוגע להעברת החברהשהעברת הצרכים תיעשה בהתאם למתווה מוסכם כאמור לעיל, ובכפוף לעמדת  אחרת מהקיים היום לאספקת המים למשקי הבית בתחום שמסר לחברה, רשות המים בוחת אסדרה מבית אספקת המים בתחומי המועצות האזוריות מתבצעת כיום לרוב על ידי היישובים עצמם/אגודות מים עצמאיות. כפי   הסדרת אספקת מים לצריכה ביתית ולתעשייה במרחב הכפרי  )ד(  ) לדוחות הכספיים השתיים. 5.ב(1 ביאורוסף בושא העברת צרכים, ראו  לפירוט   .בושא תיאום פגישות לקיים מקורות ביקשה כן ועל לעיל שתוארו מההסכמות חורגות המים רשות ידי על האחרוים בחודשים שהועברו ההחיות כי סבורה מקורותלמהלך העברת צרכי הקצה לא צפויה להיות השפעה מהותית על החברה.  השפעה  ולכך הכפרי במגזרשל תאגידי מים וספים  להקמתם להביא צפויהדון  המהלךהחברה  לדעת, זאת עם יחד  . יישובית הפים המים בחלוקת עוסקת איה החברה שכן מקורות על ישירה השלכה צפויה לא זה למהלך, התשקיף למועד כון, החברה להערכת  המועצות האזוריות.  מגד, רשות . זה בושא המים רשות מועצת בפי שימוע התקיים טרם, התשקיף למועד כון. החברהעקיפה על פעילות  ה מהותית מכפי שצפה. הגורמים הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שויירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד התשקיף, ביחס לשיויים המתוארים בסעיף זה. ההערכות בדבר השיויים המתוכים במשק המים והשפעתם על החברה הים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק   . להלן 6.18.13 סעיף ראו לעיל המתוארים המביים מהשיויים חלק עם בקשרבדבר סכסוך עבודה  לפרטים  . החברה על"ל ה ההליכים השלכותומה יהיו  האם להעריך זה בשלב יתן לא, בהתאם. אופן ובאיזה ייושמו אם וודאות כל ואין במלואם גובשו טרם, התשקיף למועד כון אך, סוגיות מספר של הסדרה במסגרת, המים לרשות החברה בין דוים אף לעיל כמפורט יםהמתוכ מהשיויים חלק, כי יודגש  המים סבורה כי המהלך יביא לצמצום כמות הספקים שיאוגדו תחת ספק של המועצה האזורית. מדיי, ספקי מים אחרים במשק וכדומה -העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים החלטות רגולטוריות, מצב פוליטי דוחות הכספיים השתיים. לפירוט בדבר .א ל4.ב.1למעט מספר ושאים כמפורט בביאור  2007למקורות עד לסוף שת חתמה החברה על הסכם גמר התחשבות מול ממשלת ישראל, אשר סיים הליך של הכרה בעלויות מוכרות  2014בשת  קודמות שים בגין המים רשות מולההתחשבות  סגירת סטאטוס  )ה(  .להלן 6.29ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  , החברה ביצעה התאמה וכן ישיבות עבודה שהתקיימו עם רשות המים 2018במרס  27מרשות המים שהתקבל ביום למועד התשקיף, החברה מקיימת מגעים לסגירת ההתחשבות מול רשות המים ביחס לשים אלו. בהתאם לאישור . כון 2018ועד  2008להלן. החברה הגישה חשבוות לרשות המים לשים  6.25.1הסכם גמר ההתחשבות ראו סעיף    ולא צפויה השפעה מהותית על החברה. 
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לדוחות הכספיים  1וביאור  זה לפרק 'א ספחלעיל,  6.2.1החברה כפופה להחלטות ממשלה. לפרטים ראו סעיף  פעילות ממשלה החלטות . 6.7.5 פיתוח משק המים על ידי מקורות. במקביל לדרישות המדיה  הדיור, וכן התמורה החזויה לחברה ותרומתה ליכולתבמטרה לבחון את השטחים שיש ביכולתה של מקורות לפות לטובת יעדים אחרים של המדיה, כדוגמת הגדלת היצע לעיל, מתקיימות ישיבות עבודה בין מקורות לבין רמ"י  6.2.1 שמירה על יציבותה והאיתות הפיסית כמפורט בסעיףלמדיה לגבי המתווה הכולל, אשר יאפשר למקורות לבצע את כל המשימות הדרושות להתמודדות עם הבצורת לצד להלן. במסגרת המגעים בין מקורות  6.13.2, כמפורט בסעיף "י לגבי מתקי המיםרמחכירה עם  הסכמימקדמת. לחברה החברה עושה שימוש בהיקף רחב בשטחי מקרקעין לצורך פעילותה השוטפת וכן לצורך פרויקטים בפיתוח אותם היא  זכויות שימוש במקרקעין  . 6.7.6 השתיים. -, ל2021מרמ"י שעיקריהן חידוש הסכם הגג, אשר עתיד להסתיים בשת  משלה לפיוי מתחמים, לחברה יש בקשות . יצוין, כי שטחי מקרקעין אחרים מוחכרים מהותיים חכירה דמי תוספת תשלום תדרוש חדשים הסכמים הארכת כי היה, בושא שהתקיימו בדיוים לחברה שמסרה כפי"י, רמכי עמדת  יצויןזו תוכר, ובאם תוכר, באיזה שיעור. בכוות מקורות לפות לרשות המים לשם הכרה בעלויות הכרוכות בחידוש ההסכמים כאמור אולם אין ודאות כי עלות   הסכם החכירה.בתאי  מסויימיםמחירון למתקי מים והכת שיויים  קביעתזהים לאלו של ההסכם הוכחי, בתאי תשלום שים וספות  49 שים כל אחד  49מכוח הסכמי חכירה מהווים בהתאם לשומה פרטית לתקופה של  2000למקורות החל משת  לוגיסטיים, אשר חלקם מצאים בבעלות החברה וחלקם מצאים בחכירת החברה,  ומתקים משרדים בוסף, לחברה  להלן. 6.13.2.2כאשר בערך כמחצית ממתקים אלה רשומים בלשכת רישום המקרקעין, כמפורט בסעיף מתקי מים מצאים בבעלות פרטית של החברה  150-בוסף למתקים המוחזקים על ידי החברה בחכירה, בערך כ  לעמדת רשות המים אין הצדקה לתוספת עלות בגין חידוש ההסכמים.להלן).  6.13.2.2(כמפורט בסעיף       להלן. 6.8.2לפרטים על מבה תחום התחרות והפעילות בו ראו סעיף  הסביבה התחרותית בה פועלת החברה  . 6.7.7   להלן. (א)6.2.3.2 בסעיף כמפורט, הארצי המוביל מתקי את, הכולל רמפעלי מים של חברת המפא" מתפעלת החברה, כן כמו  להלן. 6.13.2.2כמפורט בסעיף 
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ים מותפלים. בוסף, מקורות -ארצית הקולטת מים ממקורות שוים: הכרת, אקוויפרים, מים מליחים מותפלים ומימקורות מספקת, מפיקה, מייצרת או קולטת (לפי העיין) מים באמצעות מערכות מים אזוריות מסועפות ומערכת   .WaTechלצורך שיפור וייעול מערכת אספקת המים ושיפור איכות המים, בין היתר באמצעות המרכז ליזמות טכולוגית ם היכולת הטכולוגית של החברה בהקמה, חידוש ואחזקה של מתקי המים השוים המשמשים לאספקת מים וקידובאיכותם, אספקתם בכל רחבי המדיה עד לפתח הרשות המקומית והיישוב, שמירה ואבטחה של מקורות המים וכן מקורות פועלת בתחום אספקת המים ובכלל זה הפקת מים, קליטת מים מספקים פרטיים, הולכתם, איגומם, טיפול  לליכ . 6.8.1  מים אספקת תחום .6.8  פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור –שי  חלק שיטפוות, החדרה והגברת המטר. הכול,  מטפלת ומטהרת שפכים, מבצעת השבת קולחים, ויש לה פעילות של תפיסת מפיקה  מקורותלמועד התשקיף,  כון להלן. 6.23תוך מתן מעה לדרישות המחמירות של איכות המים, כמפורט בסעיף  על ידי צדדים שלישיים. המערכת המסופקים על ידה מופקים  המים יתרו ידה על המסופקיםים הממ 55%-כעצמאית  לחוק המים,  112והכללים; תעריפי המים, המסופקים על ידי מקורות, קבעים על ידי מועצת רשות המים מכח סעיף ולא לספק מים לאחרים) והכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק זה, כי הלקוח רשאי להשתמש במים רק לצרכיו, סוג, כמות ומטרת השימוש במים שתספק מקורות ללקוח על פי תקופת ההסכם (יצוין בהקשר  את הושאים הבאים:ואת הכמות שעל מקורות לספק לכל לקוח. לחברה הסכמי אספקת מים עם מרבית לקוחותיה המסדירים, בין השאר, מי יהיו לקוחות החברה  ,בין היתר ,ככלל, מקורות מספקת מים ללקוחותיה על פי רישיון מרשות המים, אשר קובע  מווסתת ומיידת את המים ומאפשרת גמישות תפעולית בהתאם לדרישות.  ; מחויבות 1987-ומפורסמים מעת לעת במסגרת כללי המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז המופיעה בטבלה לעיל, מוסבר על ידי פחת המים מרגע  הפערים בין כמויות המים בחלוקה למקור המים לבין כמות הספקת המים  21                                                             100%   1,709  סה"כ  21%  351 ומותפלים מספקי חוץ והפקה עצמית)(קליטת קולחים מים שפירים מקורות אחרים  6%  108 אקוויפר החוף (קידוחים)   5%  86 מי קולחים (טיהור שפכים)   8%  144 מים מליחים   2% 34 הפקה מהכרת (שאיבה)   9%  157 שפד"ן (טיהור שפכים)   13% 217 אקוויפר ההר (הפקה מקידוחים)  36%   612 (קליטה למערכת הארצית)   ים מותפלים -מי שיעור מסה"כ כמות (מלמ"ק) 2017-מקור המים שסופקו על ידי החברה ב   : 201821ובשת  2017להלן התפלגות מקורות המים שסיפקה מקורות ללקוחותיה בשת   132  130  לממלכת ירדן ולרשות הפלסטיית  ‒מתוך כלל הלקוחות   1,577   1,647  לכלל הלקוחות  2018  2017  הספקת מים (מלמ"ק)   , כמפורט להלן:2018-ו 2017מקורות סיפקה ללקוחותיה מים (במלמ"ק), בשים   לסיבות וליתר התאים הספציפיים הקבועים בכל הסכם אספקת מים. המסופקים לו ביעילות, בחסכון ובאופן שאיו מזהם; מגון בוררות לישוב חילוקי דעות בוגע להסכם; הכול בהתאם מחויבות הלקוח להוג במים לגוף או לכסי הלקוח שיתעררו או ייגרמו על ידי או עקב תקלות באספקת מים; באספקת מים ללקוח והסדרתן על ידי מקורות, כאשר במסגרת זו קבע כי מקורות לא תשא באחריות לזק ו/או הפסד מים, לרבות בהיבט האיכות, בהתאם להוראות כל דין; הסדרים לעיין הפחתות, הפסקות או תקלות  מקורות לאספקת   הפקתם ועד לאספקתם לצרכים. 
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ים במתקן סבחה באילת בהיקף של מיליוי מ"ק בודדים בשה, יתר ההתפלה שמבצעת מקורות -למעט התפלה מי        639  588  סה"כ  מלאה הפעלה 2015  ייזום-מקורות 99  85 אשדוד  מלאה הפעלה 2013 פרטית  172  159 שורק מלאה הפעלה 2009 פרטית  154  134 חדרה מלאה הפעלה 2007 פרטית  94  91 פלמחים מלאה הפעלה 2005 פרטית  121  119 אשקלון מצב וכחי שת הפעלה בעלות  (מלמ"ק) 2018תפוקה שתית  (מלמ"ק) 2017תפוקה שתית  התפלה מתקן  שרכשה מקורות:  2018-ו 2017ים בשים -להלן פרטים אודות תפוקות מתקי ההתפלת מי  100%  1,636  סה"כ 21% 343 ומותפלים מספקי חוץ והפקה עצמית)מקורות אחרים (קליטת קולחים מים שפירים  6% 100 אקוויפר החוף (קידוחים)   5% 74 מי קולחים (טיהור שפכים)  8% 139 מים מליחים  1% 18 הפקה מהכרת (שאיבה)  8% 139 שפד"ן (טיהור שפכים)  10%  160 אקוויפר ההר (הפקה מקידוחים)  41%  663 (קליטה למערכת הארצית)   ים מותפלים -מי שיעור מסה"כ )מלמ"ק(כמות  2018 - מקור המים שסופקו על ידי החברה ב   ריאליים בעלות ביואר מבטא לרוב שיויים  1-המים מעדכת, ככלל, את תעריפי המים פעמיים בשה, כאשר העדכון ביצוין, כי, שיויים בכמויות צריכת המים ובעלות רכישת המים המותפלים מחייבים שיויים בתעריפי המים ורשות   100%  1,577  100%  1,647  סה"כ  41%  652  44%  728  חקלאות  59%  925  56%  919  בית  %  מלמ"ק  %  מלמ"ק    2018  2017  מגזר   :2018-ו 2017 להלן טבלאות ובהן שיויים בהיקף צריכת המים, בהתפלגות צריכת המים במגזרים השוים, בשים  להלן.  6.9.8.1לפרטים אודות הקמת מתקן ההתפלה באשדוד, ראו סעיף   מתקן התפלה.יצוין, כי מדי שה רשות המים בוחת ומעדכת את החברה בדבר כמות מי הים המותפלים אשר דרש לרכוש מכל   מלמ"ק, בהתאמה. 45-מלמ"ק ו 42 2018-ו 2017החברה התפילה בעצמה בשים   מים מליחים.בעצמה היה של  עלות רכישת המים המותפלים לשה הקרובה, תחזית  ואתאת תחזיות צריכת המים  ,היתר בין, המוכרת ומגלם ביולי היו לרוב התאמת התעריפים לשיויים בסל המדדים אליו צמודים תעריפי המים מתוקף חוק  1-והעדכון ב עדכון יולי כולל גם הכרה בכסים וכמויות מים של  2018כי כפי שמסר לחברה מרשות המים, משת  ,המים, יצוין לכללי הרגולציה  1והדבר יביא לפערי עיתוי בין המועד בו וצרה העלות לבין מועד כיסויה בתעריפי המים, אך סעיף הצריכה ובעלות רכישת המים המותפלים אין חשיפה ליצירת פערים מהותיים בין העלות המוכרת לעלות בפועל. ייתכן כישה בפועל. לכן, לשיויים בתחזיות מקורות והן מהעלות המוכרת בגין רכישת מים מותפלים, בהתאם לעלות הרהעלויות המוכרות למקורות מורכבות, בין היתר, מרכיבי העלות המשתה אשר תלויה בתחזית מכירות המים על ידי   תאגידי מים וביוב ואלו משפיעים על תעריף המים.    להלן.  6.24.3.1לכללי הרגולציה. לפרטים וספים אודות תעריף המים ראו סעיף  3והצמדה בהתאם לקבוע בסעיף ים היא שככל שוצרים פערים אלו הם ייכללו בעדכון תעריפי המים מדי שהויישאו ריבית קובע כי מטרת הכלל
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מצריכת המים של חקלאות, משקי בית בישראל והמים המסופקים  69%-מספקת כו מוליכה וכן, בישראל והמותפלים המטוהרים, המופקים המיםכמות  כלמסך  42%-כ מפיקהמקורות היה ספק המים העיקרי במדיה. החברה    בו והתחרות הפעילות תחום מבה . 6.8.2 מהצריכה הביתית, על פי תוי מקורות ותוי רשות המים, כפי שמופיעים  82%-לממלכת ירדן והרשות הפלסטיית, וכ מקומיות, . שאר המים מסופקים באמצעות אגודות מים, תאגידי מים וביוב, רשויות 2017בסקר הצריכה של שת  -לקה של מקורות בתחום זה היו כח כאמורים, מים עיליים וטיהור שפכים. -באמצעות קידוחים, מתקי התפלת מי מהאקוויפריםהמים העיקריים של מדית ישראל לכלל השימושים (לרבות חקלאות) הים הפקת מים  מקורות  להלן. 6.24.3.1אודות תעריפי המים, ראו סעיף חקלאות על פי הקצבות שקבעות על ידי מועצת רשות המים ובהתאם לכמויות המים המוקצבות לכל צרכן. לפרטים החברה מספקת מים, בין היתר, לצרכי מושבים, קיבוצים וחקלאים פרטיים לצריכה עצמית (בעיקר לחקלאות).  , שפכים וטיהור עיליים ממקורות מים שאיבת גם הכוללים), מים התפלת(למעט  המים מקורות סך את בחן אםהמים. הים גם הצרכים של המים המופקים הללו), כאשר העיקריים שבהם הים חלק מתאגידי המים והביוב ואגודות מפיקים וספים (שבחלקם הגדול  מאקוויפר ההפקה בתחום פועליםמסך ההפקה מקידוחים בישראל. לצד מקורות  71%-הייתה אחראית לכ 2017קידוחים מקורות היה המפיקה הגדולה ביותר וכון לשת  באמצעותההפקה  בתחום . 6.8.2.1  . 42% אשר הפיקו  גדולים ים מי תמתקי התפל 5 בישראל כיום פועלים .2005 בשת בישראל החלה התיכון הים מי תהתפל  .52%-כ מהווה מקורות של חלקה מתקי התפלה היו בידי גורמים פרטיים והזיכיון בגין  4מיליון מ"ק מים מותפלים. הזיכיון בגין  663-כ ,2018בשת  , הובילו לכך ובכרת עקב מיעוט משקעים באקוויפריםירידה במפלס המים הזמיים  לצדשל מתקי התפלה,  הקמתם  . להלן 6.9.8.1כמפורט בסעיף  מתקן ההתפלה באשדוד היו בידי אשדוד התפלה , המשקעים בהיקף גידול יחול שלא ככל. הטבעיים המים מקורות הידרדרות המשך את ולעצור הטבעיים המים במשק הקשה המחסור עם להתמודד ועד ההתפלה בהיקף זהגידול  .2024 שת עד שיופעלו כווה מתוך וספים התפלה מתקי שי להקמת תפעל והממשלה"ק מ מיליון 1,100 יהיה 2030 לשת ההתפלה היקף של היעד לפיה, 3866 מספר, ממשלה החלטת התקבלה 2018 ביוי. כן גםאת ההתפלה) פחת היחסי של מקורות בסך פעילות ההפקה (שכוללת גם  חלקהאף הגידול בצריכה לאורך השים, סך כמות ההפקה מקידוחים ומהכרת פחת לאורך השים, וכתוצאה מכך,  עלכי  ה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפהיקף ההתפלה על החברה המתוארות בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא  גידולל ש להשפעותהתשקיף, ביחס הערכות אלו הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד  .השים עם יפחת ההפקה בתחום מקורות של חלקה, מותפלים מים על המים משק הישעות הגברת עם כי לצפות יתן , בחירום הןו בשגרה הןהפקה באמצעות הקידוחים, ולכן פעילות זו ותרה רכיב חיוי בתחום הפקת המים בישראל, כושר ההתפלה של מי הים, לא יתן לתת מעה לביקוש למים ללא  הגדלת עלההחלטות  עייןב ,לעיל האמור אף על  . המים משק על להשפיע שעשויים וספים גורמים, שיויים רגולטוריים ו/או 3866 ממשלה החלטתכך הים אופן ומידת היישום של  . מסיבה זו, בחת בימים אלה על ידי רשות המים הדרשת בתפוקה לפעול ההתפלה מתקי לכל יתאפשר ולא היה להלן, מתקי ההתפלה פועלים במלוא  6.8.5למועד התשקיף, לאור המחסור במצאי המים הטבעיים, כמתואר בסעיף ורות תוכית רחבת וארוכת טווח, במסגרתה יבוצע שיקום ו/או ייקדחו מאות קידוחים על ידי מקורות. כון ומק ן, החברה איה סבורה כי צפוי לחול שיוי מהותי כדאיות בהחת תשתיות מקבילות ויצירת תחרות בתחום זה. לכבתחום המהווה מוופול טבעי עם היעדר מובהק של  מדוברבמערכות הארציות והאזוריות.  במדיה המים מרבית את מוביל אשר במשק המרכזי הגורם היה מקורות) הרשויות של הפימיות במערכות חלוקה(ללא  ההולכה בתחום . 6.8.2.2  ם מותפלים. יתרוות בהיבט של עלויות הפקה וקיצור מרחק הולכת המים בהשוואה למיייתכן ויוחלט על ידי רשות המים להגדיל את כמויות המים המופקות מהקידוחים שכן למים אלה עשויים להיות הייצור שלהם, אך לא מן המע כי בעתיד, בתרחיש בו יתמלאו מחדש מאגרי המים הטבעיים באקוויפר ובכרת,  רכוש כי מקורות  יצוין, 3866החלטת ממשלה  לעייןזה לעיל,  ףבסעי ולאמור לעיל 6.7.3 בסעיףלאמור  בהמשךבתחום זה.  כון למועד התשקיף, לא ידוע למקורות על  היה הגורם אשר יקלוט את המים ממתקי ההתפלה ויבצע הולכתם. מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים אופן ומידת היישום של כללי המים ואופן ן שוה . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופההולכה בתחום שיוייםהתשקיף, ביחס הערכות אלו הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד   מעותיים שביצועם מסר על ידי רשות המים לגורם שאיו מקורות.הולכת מים בהיקפים מש פרויקטי
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), 1940מים פרטיים. כמו כן פעילות החברה כפופה, בין היתר, לפיקוח משרד הבריאות (מכוח פקודת בריאות העם, ים ו/או מפיקי -על הוצאת צווים לרכישת מים על ידי מקורות ממתפילי מי תוכיות הפיתוח של מקורות, וכן אישורשה, כללי הרגולציה, עדכון תעריפי המים, אמות מידה לשירות, על הקצאת מים מסוגים שוים לשימושים שוים, על אחראית רשות המים, בין היתר, על הפקת רישיוות הפקה ואספקה של מים, קביעת כמות מים מותרת להפקה מדי ביוב בישראל, ובכלל זה הממשלתית למים וביוב, אשר אחראית מכוח חוק המים על פיקוח כולל על משק המים והבושאים הקשורים למשק המים ולפעילות החברה, כל אחד בתחום סמכותו, ובראשם משרד הארגיה והרשות משק המים בישראל מוסדר רגולטורית באופן רחב על ידי מספר משרדים וגופים ממשלתיים שוים המטפלים   התחום על החלים, מיוחדים ואילוצים תקיה, חקיקה, מגבלות . 6.8.3  להלן. 6.29הסיכון המפורטים בסעיף קביעת וגביית התשלומים, התקדמות בהליך הסדרת הושא, שיויים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי  ללא אבחה בין פעילות ההפקה  לציה קובעים את העלויות הורמטיביות המוכרות למקורותכאמור לעיל, כללי הרגו  וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שיויים . 6.8.4  להלן. 6.24לפירוט בדבר מגבלות ופיקוח וספות על פעילות החברה בתחום אספקת המים ראו סעיף   לעיל.  6.24.2.10לפירוט אודות חוק תאגידי המים ושיויים רגולטורים מתוכים ראו סעיף   ת). המשרד להגת הסביבה (מכוח החקיקה בושאי איכות הסביבה) ומשרד האוצר (מכוח חוק החברות הממשלתיו והוא חיוי לשימור יכולת החברה לממן את ההשקעות הדרשות תוך גיוס כספים  ,בהולכה והן בהפקה הן, משק המיםהורמטיבי של החברה. במקורות, רווח זה משמש את החברה לחיזוק הוה העצמי וזאת על מת להמשיך את פיתוח ת המוכרות להוצאות בפועל, אמור להוות את הרווח תחת ההחה כי בכל יתר הסעיפים ישו איזון בין העלויוהמדיה אלא מממות פעילותן באופן עצמאי (רווח והלוואות / גיוסי הון), ישו רכיב של תשואה על ההון העצמי, אשר בבסיס המגון הכלכלי להכרה בעלויות של מקורות, בדומה לחברות תשתית רבות אחרות אשר אין תמכות מתקציב    לחברה רווח או הפסד.מוכרות אלו, לחברה הוצאות בפועל וככל שיש פער בין העלויות הורמטיביות ה"ל להוצאות מקורות בפועל, וצר להלן לעיין עלויות אלו), המהוות את החלק הארי בהכסות החברה. כגד עלויות  6.24.3.1(ראו סעיף  לפעילות ההולכה לחוק המים, ומתחזית לאי הלימה  27עם הגבייה, לאור האמור לעיל במסגרת תיקון  ומגבלות שהוטלו על החברה בקשר תחזית הפרשות בגין חובות מסופקים הובעים מקשיים בהליכי הפקת חיובים וטיפול במחלוקות ברשות המיםמהרווח הורמטיבי שקבע לחברה, זאת בעיקר לאור  כותהרווח של מקורות מו תחזיותיחד עם זאת, יש לציין כי   אג"ח וללא הסתמכות על תקציב המדיה. באמצעות הפקת  , כי רשות המים חולקת על יצויןבגין סעיפים אלו בפועל.  בפועלת המוכרות בגין ריבית ופחת לבין ההוצאות יובין העלו ם, אין ודאות כי עלות זו מקורות פועלת מול רשות המים להסדרת הושא. אול כי, יצויןעמדת החברה כאמור. עוד  ), אשר גרם בין היתר בשל שות בצורת רצופות, בהן כמות 2000-משבר המים הקשה במדיה (בעיקר מאמצע שות ה  שלו הלקוחות במאפייי שיויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות . 6.8.5  להלן.  6.29התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף של כללי המים ואופן קביעת וגביית התשלומים, התקדמות בהליך הסדרת הושא, שיויים רגולטוריים ו/או ריים שעשויים להשפיע על כך הים אופן ומידת היישום או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקהתשקיף, ביחס לתחזיות הרווח של החברה המתוארות בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, הערכות אלו הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד   תוכר, ובאם תוכר, באיזה שיעור.  במערכות המים ובתשתיות כמויות המים המופקים מקידוחים על פי חודשי השה,  בהתפלגותהחברה לבצע התאמות הראשיות. השימוש ההולך וגובר במתקי התפלה והמעבר לייצור מים משמעותי במרכז הארץ חייבו ומחייבים את משמעותי במקורות המים של המדיה ובמערכות הולכת המים המשקעים הייתה מתחת לממוצע, הביא לשיוי  להלן).  6.8.17.1ותפלים באמצעות השקעות במסגרת תכיות הפיתוח של החברה (כמפורט בסעיף לקליטת מים מ עת מיקום חיבור הצרכן, לחץ האספקה בחיבור , קובעים את חובת האספקה לפי תוכית, קבי2014-תשע"הה(מקורות), שוות בין אספקת המים לצרכי חקלאות ובין אספקת מים לצריכה ביתית. כללי המים (קביעת תאים ברישיון) יצוין, כי מקורות מחוייבת לעמוד באמות מידה לשרות כפי שקבעו על ידי רשות המים, כאשר קיימות אמות המידה   לעיל. 6.8.3בתחומי ההפקה וההולכה ראו סעיף  הצפוייההחברה לעיין ההתפתחות  להערכת
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להלן.  6.24המשקעים בכל שה וכן בהתאם לשיויים רגולטורים, ככל שיהיו, כמפורט בסעיף  ובהתאם לכמותאמיות אספקת מים גבוהה. הצריכה החקלאית יכולה להשתות בהתאם לכדאיות הכלכלית של הצרכים החקלאיים אספקת מים שפירים לצרכים ביתיים מקפידים על יכולת אספקת מים ממספר מקורות, לצורך שמירה על רמת על אספקה ממערכת המים הארצית של מקורות. יצוין, כי במערכות להפיק ולספק מים לצרכי הבית או להתבסס שיויים במקור האספקה בהתאם למצב מאגרי מי התהום, שישפיעו על ההחלטה האם לאפשר למפיקים פרטיים ההתפלה הקיים. יחד עם זאת, לאור הגידול הקבוע באוכלוסיה והגידול באיכות ובתוחלת החיים, יכולים להיות רמטית במהלך השים הבאות, בעידן להערכת החברה, לא צפוי כי אספקת המים למגזר הביתי תשתה בצורה ד  . 2020הכללים משת על חיבורי הצרכן שהוקמו טרם כיסת הכללים לתוקף. כמו כן, קבע כי לעיין זמיות האספקה לחקלאות, יחולו יין מיקום חיבור הצרכן לכל השימושים ולחץ האספקה לבית ותעשייה, הכללים לא יחולו יחד עם זאת, קבע כי לעוההתראות שייתו לצרכים בהקשר זה, והכל בהפרדה בין אספקה לצרכי בית ותעשייה ובין אספקה לצרכי חקלאות. הצרכן, התרעות שיש לתת לצרכים לעיין שיויים בעומד האספקה, זמיות האספקה, מועדי טיפול בתקלות  בכמויות משקעים גבוהות מהממוצע, אך עוה זו מגיעה  הסתיימה 2018 שת שלהחורף  עותכון למועד התשקיף,   את הדרישה למים לחקלאות, כמו גם שיויים בהסכמי אספקת המים עם ירדן והרשות הפלסטיית. עידוד החקלאות וההתיישבות יגדיל  למדייות הממשלתית יכולה גם כן להיות השפעה על הצריכה העתידית, כאשר בעיקר בצפון הארץ. רצף של שות בצורת גרם  ,בצורת אקלימית והידרולוגית באגים המרכזייםשות  5לאחר רצף של  מיליארד מ"ק מים והוביל למשבר שוצר כיום. מגמה זו עלולה  2.5-לגרעון מצטבר במקורות המים הטבעיים של כ השים האחרוות כמיליארד מ"ק מים (ביחס לכמות המים הממוצעת שהייתה אמורה  4-שים. בכרת חסרים ב 100-המים מהמקורות הטבעיים ירדה דרסטית. המחסור בצפון היו החמור ביותר שהיה מאז החלו המדידות לפי כב מיעוט גשמים באזור, כמות תשתיות מתאימות. אספקת המים בצפון הארץ מתבססת על מקורות מים טבעיים, עקהחוף אמם חיזקו את אספקת המים למרכז הארץ, אולם, אים מספקים מעה לאזור הצפון, בין היתר, בשל העדר זק ממשי למקורות המים הטבעיים על ידי המלחתם וזיהומם. חמשת מתקי ההתפלה שהוקמו לאורך רצועת להוביל ל לשפל כמותו  2018 שת במהלךיים בצפון הארץ (כמו מעיין הדן) הגיעו מקורות המים הטבע להיכס לאגם בתקופה זו). ; (ה) צמצום קידוחים וחיזוק המערכת הארצית; (ד) השבת קולחיםוקדיחת  שיקוםהתפלה; (ב) תגבור מעלה כרת; (ג) שות מדידה). לאור האמור, מקורות הציגה לרשות המים תוכית חירום אשר כוללת: (א) תגבור  70-לא מדד עד כה (כ , אחיד יהוליאפשרו  המורכבות המערכות. מרחוק הקריאה מערכת שדרוג בגין"ח ש מיליוי 25-וכ המדים החלפת בגין"ח ש מיליוי 35-כ כאשר"ח, ש מיליוי 60-בכ אמדת בפרויקט ההשקעה סך. המים מדי של מרחוק הקריאה מערכת וחידוש 2018-"טהתשע), שעה)(הוראת מים(מדי  מים מדידת כללי בעקבות והפקה למכירה המים מדי מערך של החלפה לבצע מקורות דרשת זו במסגרת). מים מדי -13,500דרשת להחליף את מדי המים בשלוש השים הקרובות (כלקריאת מדי מים וארגיה מרחוק (לאור כללי מדידת מים מקורות  AMIבימים אלו על הכת מכרז חדש בתחום  שוקדתמדידה וחיזוי ומודלים מתמטיים והידרולוגיים, שתוכו ופותחו בחברה במסגרת ההיערכות לעתיד. מקורות אוטומטית קריאות והתרעות על חבלה, פגיעה וכשל במדי המים. תהליכי קבלת ההחלטות מבוססים על מערכות מאפשרת לקבל בצורה ה, AMR-כןוכדומה. כמו כן, מקורות מפעילה מערכת לקריאה מרחוק של מדי מים בחיבורי צראספקת המים, מערכת חיוב לקוחות, מערכת איכות המים, פיתוח מודל אופטמיזציה ליהול אספקת מים מקומית עורכת שיויים טכולוגיים בתחומי פעילותה מעת לעת ומתכת שיויים וספים בקשר למערכות יהול  החברה  המים אספקת תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכולוגיים שיויים . 6.8.6 לעיל. 6.2.1לפרטים אודות הערכות החברה לבצורת והצורך במימון וסף ראו סעיף   לעיל.  6.7.3בסעיף  כאמורשי מתקי התפלה וספים, אחד מהם באזור הצפון,  להקים יש כי ,3866 ממשלה החלטתב קבעכן,  כמו (ז) צמצום הצריכה בשימושים ציבוריים.-הצריכה בחקלאות; (ו) קמפיין לחיסכון במים, חיוך והסברה ו הטמיעה מערכת  מקורות. בוסף, וארגיה מים פחת, אדם כוח שחוסך ותפעול אמת בזמן מעה ויאפשרו המים צריכות על ועדכי מפורט, זמין מידע ללקוחות יספקו, הלקוחות צריכת אחר עדכי מעקב יבוצעו, המים משאב של וחכם יעיל SAP תהתומכת בין השאר בתהליכי פיתוח רשת המים ואחזקתה ומערכ MOBILE יהול האחזקיהול, ההתומכת בח לפיתחם של  אלות ו. ככל שהטמעת מערכהמים פחת אחרי קבובמע הקריאות בי   מקבלי ההחלטות תשתפר וכתוצאה מכך ישתפרו תהליכי העבודה בתחומים אלו. תתקדם, צפוי כי איכות המידע המורכשת מיצררגיה הה להפעיל את מערכת "תעוזה" אשר מטרתה לייעל את צריכת האוסף, מקורות החלה לאחרווסף בתפעול אספקת המים על חשמל פרטיים. עם המשך הפיתוח וההטמעה המלאה של המב ערכת צפוי כי יחול שיפור בתחום  מקורות מתכת פיתוח "מערכת מבצעית" שתאפשר גישה וחה למידע למקבלי החלטות ויצירת תמוה מקיפה  ידי מקורות בכל הקשור ביעילות ארגטית. היתרים אשר עלולים לסכן תשתיות קיימות או עתידיות של החברה ולתת מעה לעמידה בלוחות זמים שקבעו על פי כוים בפגישה של תוכיות או ילתמוך בתהליכי "רישוי זמין", תב"עות, תכון וביצוע. זאת, על מת להפחית את הספרויקט "תאום תשתיות" שועד  במטרה לסייע בתפעול אחוד ויעיל בחברה. כמו כן, מקורות מקדמת וההולכה פקההה
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. בוסף, על משרות פויות. כמו כן קיימת באתר הפיה לאתר צד ג' המאפשר תשלום חשבוות מים בכרטיסי אשראידוחות איכות מים, דיווח על אירועי איכות מים חריגים, מידע לספקים על תשלום חשבויות, מידע על מכרזים ומידע חת ליממה, קריאות מוים א -צריכת מים שוטפת מאפשרים לחברה להגיש את המידע לציבור בכל האמור בוגע לווח לציבור וכן ערכת לקבלת חשבויות דיגיטליות מספקים ושליחת חשבויות דיגיטליות לצרכים. כל אלה כפלטפורמה ליצירת דיאלוג והעברת מידע במטרה להפוך את המידע לזמין  ר איטרט,חוק. בוסף, החברה מהלת את תדמית החברה. כון למועד ותכים שתורמים לשיפור ם רוצים אלו העברת מסרים שיווקיימאפשר השימוש בע השירות היתן  אתלשפר  מת על התשקיף, בכוות מקורות להרחיב את היקף המידע המסופק לצרכים באיטרט ובעלי  בין היתר, לאור עלות ההשקעה המהותית הדרשת בתשתיות לאספקת מים (למשל, קווי הולכה ארוכיםלהגדיל את סך עלות אספקת השירות על ידי יצירת כפילויות מיותרות ופגיעה באופטימיזציה התפעולית. זאת, חד ולדעת החברה, אין כל תועלת ליצירת תחרות בתחום ההולכה, שכן מהלך שכזה צפוי מרוכזת בידי גורם אפעילות ההולכה מאופיית במוופול טבעי עם יתרוות מובהקים לגודל, כך שהיעילות מושגת כאשר הפעילות לאור זאת שאין רציואל כלכלי של תשתיות כפולות לפעילות של יותר מגורם אחד באזור גאוגרפי מסוים. הולכת המים מבוצעת על ידי החברה, לרוב, כמוביל יחיד,  על ידי מהל רשות המים, ובהתאם לתאי הרישיון.: בהתאם להוראות חוק המים, הפקה ואספקה של מים יכולה להיעשות אך ורק על פי רישיון שיתן חסמי כיסה )1  הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכיסה חסמי . 6.8.9 להלן. 6.8.19לתיאור הספקים העיקריים וחומרי הגלם המשמשים את תחום הפעילות ראו סעיף  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שיויים . 6.8.8 שדרוג המערך הטכולוגי בחברה, במערכות יהוליות ותפעוליות, לרבות בתחום הסייבר. )11 פות תפקודית והמשכיות עסקית;הערכות לחירום לשם הבטחת רצי )10 שמירה על זמיות ואיכות מקורות המים; )9  הטמעת תרבות הפקת לקחים, יהול סיכוים, ביקורת ובקרה פימית בכל פעילויות החברה; )8 מימוש תוכית הפיתוח השתית, תוך עמידה ביעדי ביצוע, איכות, לו"ז ותקציב; )7  התאמת מודל הפעילות של החברות הבות; )6 המים;מיוף טכולוגיה וידע ישראליים בתחום  )5 פיתוח ושיפור היכולות הארגויות; )4 הסדרת הפעילות בטיפול בשפכים ובהשבת קולחים; )3 התייעלות וחיזוק האיתות הפיסית; )2 ;באיכות, בביטחון ובבטיחות, תוך שיפור מתמיד בכל התחומיםחיזוק מעמד מקורות באספקה של מים  )1  : הבאים בגורמים, היתר בין, תלויה המים אספקת תחום של ההצלחה, החברה להערכת   בהם החלים שיוייםוה קריטיים הצלחה גורמי . 6.8.7  לצרכים.  לאומיים על -קולחים, פתח שוק המים לתחרות במסגרתה מתמודדים מתחרים פרטיים מקומיים וביןים, טיהור שפכים והשבת -קטרים גדולים, מאגרים, תחות שאיבה וכדומה). זאת, בעוד שבתחום התפלת מי רשות המים, אשר בלעדיו כלל לא יתן  מגבלה מסדר שי ביחס למגבלת הפעולה מתוקף רישיון שמפיקהבתחום. גורם וסף היו הגבלות וקשיים סטאטוטוריים להקמת תשתיות, אך כאמור, המגבלות ה"ל מהוות חסמי כיסה שכן הקמה של תשתיות להפקה והולכה של מים מחייבות השקעות הויות גבוהות והבה מעמיקה אימות מהווים אף הם פרויקטים שוים. משאבים כספיים, ידע ויסיון בתחום, יחד עם מתקים ותשתיות מת   וב. עייי חברות לשירותי מים וביכי גם פעולות של הולכה וטיפול וכן פעולות וספות, כמוגדר בחוק, הן פעולות הדורשות רישיון מהממוה על קובע  2016-לחוק תאגידי מים וביוב, התשע"ז 10להתחיל ולעסוק בהפקה ואספקה של מים. כמו כן, תיקון מס' 
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היותה של החברה, ככלל, מוביל יחיד ובעלת רישיון שיתן לה על ידי רשות המים; השקעות גדולות  :חסמי יציאה )2 מסך אספקת המים בישראל (לרבות אספקת מים לממלכת ירדן ולרשות הפלסטיית), כאשר  69%-מקורות מספקת כ   בו החלים ושיויים הפעילות בתחום התחרות מבה .6.8.11  האמור יכול להשתות אם יוחלט על שיוי רגולאטורי בקשר לכך. יף, אספקת המים המותפלים עשית דרך מקורות, אך העדיפויות הקבעים על ידי רשות המים. כון למועד התשקמים מותפלים לא מהווים תחליף למים טבעיים, ככל שאין מחסור במים טבעיים, אלא תוספת בהתאם לסדרי השפירים הטבעיים היו מים מותפלים. יצוין, כי מים מותפלים יקרים משמעותית ממים טבעיים ולכן להערכת החברה . תחליף למים 22מים מותפלים וקידוחים) שירות או מוצר המשמשים כתחליף מהותי לאספקת המים על ידי החברהרות קיימים: הכירת, אקוויפרים, למיטב ידיעת החברה, לא קיימים בתחום אספקת מים שפירים לשתייה (מים ממקו  הפעילות תחום למוצרי תחליפים .6.8.10 .אספקת המים, לרבות מערכת התשתיות המורכבתו הפקתת ובמערכ בשפד"ן ומי הקולחים האחרים שמקורות מספקת הים מים שמקורות קולטת מיצרים  המים אספקת כל, כי יצוין  .לעיל 6.8.3ראו סעיף  לפרטיםוחקלאים פרטיים לצריכה עצמית (בעיקר לחקלאות). ל ידי גורמים אחרים, כגון: אגודות מים, תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות, מושבים, קיבוצים היתרה מסופקת ע ים והתפלת -טבעיים (התפלת מי טבעיים (קידוחים באקוויפר ההר והחוף, שאיבה מהכרת) והן ממקורות שאיםמים מותפלים), מתבצעת בעיקר לשימושים ביתיים, תעשייתיים וחקלאיים. מים לשתייה מופקים הן ממקורות להלן. אספקת מים שפירים (ובכללם  6.24התקות וההוראות הרגולטוריות לעיין מי שתייה, כמפורט בסעיף שימוש ביתי ולשתייה), העומדים בהוראות ל מיםמים הראויים לשתייה ולכל שימוש אחר (בעיקר  – מים שפירים )1  : עיקריים סוגים לשילחלק את המים אותם מספקת החברה  יתן מים אספקת  )א(   המים אספקת בתחום מרכזיות פעילויות . 6.8.12.1 ושירותים מוצרים .6.8.12  אחרים.  המים השוליים כוללים בעיקר מי  – ")מים שולייםמים שאים שפירים (מים לחקלאות ושימוש אחר (להלן: " )2 מים מליחים). לתעשייה. מים אלו  1%-משמשים לחקלאות וכ 99%-קולחים ומים מליחים. מתוך סך המים השוליים, כ חים. לפרטים אודות אספקת המים לכל אחד מהסוגים לעיל, ראו מופקים ממט"שים, לרבות השפד"ן, ומקידו   לראות בה כמוצר תחליפי למים המסופקים על ידי מקורות.לעיין זה, המים המירלים אשר עשה בהם שימוש בחלק ממשקי הבית בישראל, אים עולים בכמותם לכדי כמות מהותית שיש    22                                                       עד ,באקוויפרים השוים, חלקם לעומקים רדודים של עשרות מטרים בודדים וחלקם עמוקים במיוחדפירים ומליחים בעומקים שוים קידוחי מים ש 1,000-של מי הכרת. כון למועד התשקיף, לחברה למעלה מקידוחים להפקת מי תהום אשר הים מקור מים זול יותר מאשר מים שמקורם בהתפלה או בהולכה למרחק החברה עוסקת בהפקה של מים בכל רחבי הארץ. במסגרת זו, בין היתר, מבצעת החברה  – מים תהפק  .ב  להלן. (ב)מחקרים ויסויים שמתבצעים בחברה, לפרטים ראו סעיף הארצי. בוסף, החברה שמה דגש על פיתוח של אמצעים ושל טכולוגיות להגשמת מטרות אלו באמצעות יכות המים המסופקים מהמוביל בהתאם להחיות משרד הבריאות. פעילות זו שיפרה באופן משמעותי את אהטיפול מתוכים ופועלים בהתאם להחיות משרד הבריאות ומבוצע בהם יטור רציף ומקוון והכלרה  ימתקמתקים וספים לייצור ולטיפול במי שתיה, כגון "מתקן הסיון הארצי" של המפא"ר, באתר אשכול. להלן, קיימים  6.9.8בוסף למתקי ההתפלה כמפורט בסעיף  – איכותםייצור של מי שתייה וטיפול ב  .א  להלן התהליכים העיקריים הדרשים לשם אספקת המים:  לעיל.  6.8.1סעיף 
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מטרים. פעילות הפקת המים מוהלת על ידי עובדי החברה ובאמצעים טכולוגיים,  1,500-לעומק של כ החברה עוסקת בהולכה ואספקה של מים ברחבי הארץ. כון למועד התשקיף,  – מים ואספקת ההולכ  .ג   שעות ביממה. 24 שמאויישיםלרבות חדרי בקרה  יחידות שאיבה לגבהי הרמה שוים ולספיקות  2,500-תחות שאיבה עם למעלה מ 700-למעלה מ וכן מים ומיהול טיפול מתקי, תפעוליים לצרכים ומאגרים בריכות, מים קווי של"מ ק 13,000-כ לחברת מקורות הולכת ואספקת המים  פעילות המשמשים כולם את החברה לתפעול ויהול מערכת הולכת המים. וותש שעות  24 שמאויישיםטכולוגיים, לרבות חדרי בקרה  אמצעיםב שימוש תוךמוהלת על ידי עובדי החברה  להתפלת מים  מתקים 36קבוצת מקורות מפעילה, כון למועד התשקיף,  – ים ומים מליחים-התפלת מי  .ד ביממה. -ים (בארץ ובעולם), בתפוקה של כ-מתקים להתפלת מי 4-מיליון מ"ק לשה ו 60-מליחים בתפוקה של כ כן, שלב א' של  כמובאיכות שיוית ושלישוית ואת מפעל הקו השלישי (שפד"ן) ברמת "מים מושבים". מפעלי השבה המספקים קולחים  8חברת מקורות מתפעלת תשקיף, למועד ה כון – השבת מי קולחים  .ה קידוחים. בעתיד מתוכן שיקום חלקו הצפוי של אקוויפר החוף. -40שאבים מים מליחים מכלפרויקטים לאומיים, שעשה בהם שילוב של התפלה, כדוגמת שיקום חלקו הדרומי של אקוויפר החוף, שבו לצורך יצול מרבי של מקורות המים. כמו כן, מקורות שותפה  באמצעות ממברות מסוגים שוים, זאתמשקיעה מקורות במחקר ובפיתוח טכולוגיות חדשות להתפלת מים ולטיפול ממברלי, קרי טיפול הזמיות באזור ובפיתוח מקורות מים וספים. במסגרת ההיערכות לאספקת מים קבועה ואיכותית בעתיד, הליכי התרחבות, אשר תלויים באופן ישיר בכמויות המים התיכוה והצפוית. ישובים אלו מצאים בתהאחרוות מבצעת מקורות פרויקט של הקמת מערכות מים מותפלים לכלל צורכי הבית של יישובי הערבה להלן. בוסף, בשים  6.9.1אודות מתקן ההתפלה באשדוד ומתקי ההתפלה של חברת הייזום ראו סעיף מיליון מ"ק לשה, לרבות באמצעות מתקן ההתפלה של חברת בת של חברת הייזום באשדוד. לפרטים  140 ושא הרחבת פעילות  את, בין היתר, הכוללת 4514 ממשלה החלטתלהלן. לפרטים אודות  6.29.4.2-ו 6.29.4.1לפרטים אודות סיכוים הקשורים למפעלי השבה ראו סעיפים מפעל גאולת הירקון מצא בהקמה.  בבעלות  יוהמט"שים: מט"ש השפד"ן, ש 3כון למועד התשקיף, קבוצת מקורות מתפעלת  – טיפול בשפכים  .ו . זה לפרק' א בספח 41.6 ףסעימקורות במשק הקולחים ראו  זום כקבלן של מתופעל על ידי חברת מקורות, מט"ש כרמיאל, שמתופעל על ידי מקורות יי"ן והאיגוד אשר הקימה את המט"ש עבור איגוד הערים מקורות ואיגוד ערים לעייי ביוב (אזור כרמיאל)  שלהשותפות  תאגיד המים -מט"ש אשקלון אשר מתופעל על ידי מקורות ייזום כקבלן ראשי עבור שותפות מקורות ייזוםו יגוד ערים כרמיאל, לפרטים ראו מי אשקלון. יצוין, כי החברה מצאת במהלך הסדרת ושא החוב של א אי למקורות בקשר עם מתקי השפכים ברחובות הודיעה מקורות על ביטול ההתקשרות, החל מחודש מעלית, גי תקווה, ראש העין, תיה ומפעל הטיית המעייות בחבל הירדן. יצוין, כי בעקבות שימוע שערך להלן. בוסף, מקורות מתחזקת ומתפעלת מתקי שפכים לרשויות ותאגידי מים וביוב בביתר  6.25.11סעיף  ות העם (איכותם משרד הבריאות היו הגוף אשר קובע את איכות המים הדרשת באמצעות תקות בריא – איכות מים  )ב( במשרד הראשי במחקר ובפיתוח ידע וכלים הדסיים ומיחשוביים והקייתם לדרגי השדה. ומקורות המים לשים רבות. בכדי לעמוד ביעד כאשר המסגרת התקציבית מוגבלת, עוסק מטה ההדסה ר המתקים המים כך שיתאפשר תפעול שוטף, אופטימלי ככל האפשר, תוך שמירה על איכות המים, שימוהחברה, כולל שימור מקורות המים לסוגיהם. ייעודו של מערך האחזקה הוא לשמר את כלל מתקי אספקת החברה מתחזקת באופן שוטף את מערכות אספקת המים שבאחריות  – תחזוקת מערכת אספקת המים  .ז  . 2017 , הקובעות את איכות מי הקולחים הדרשת על מת 2010-(תקי איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"עבוסף, מכוח פעילותה בתחום תפעול מטש"ים ומפעלי השבה לצרכים חקלאיים, החברה כפופה לתקות בריאות העם  האספקה לצרכים.ממתקי ההפקה (הקידוחים וקודות השאיבה), דרך מתקי הטיפול במים, מערכות ההולכה והאחסון ועד קודות אבטחת איכות מי השתייה המסופקים לצרכים כרוכה בפעילות מגוות בכל מערכות הפקת ואספקת המים, החל אף הן תאים ופעולות הדרשות לצורך אספקת מי שתייה. ומז"חים המכילות  ותתקות בושאי קידוחים, בריכספקי המים בישראל ואת הפעולות והתאים הדרשים, על מת שהמים יוכלו לשמש כמי שתייה. בוסף, קיימות גם , המגדירות את מדדי האיכות שבהם חייבים לעמוד כלל 2013-התברואית של מי שתייה ומתקי מי שתייה), התשע"ג   להזרימם מן המט"שים להשקיה חקלאית.
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על פי דרישת תקות בריאות העם למי שתייה, מקורות מבצעת סקרים מיעתיים תקופתיים  – סקרים תברואיים )1  :שתייה מיה להבטחת איכות החברה פועלת במספר מעגלי בקר אם בגלל ליקויים במבה ובתפעול. בוסף, מבצעת מקורות להרעה באיכות המים, אם בגלל מפגעים סביבתיים והמים, למערכות האספקה ולמתקי הטיפול. הסקרים באים לזהות מראש מצבי סיכון העלולים לגרום  למקורות חיטוי בלבד) ל המשמשהדרישה בתקות מי שתייה היה לבצע סקר מיעתי למתקן טיפול במים (למעט מתקן     סקרים חקירתיים בכל חשד לבעיה במערכת המים. -בתדירות של אחת ל מים אספקתשים ולמערכת  5-פעם בשה, למתקן הפקת מי שתייה בתדירות של אחת ל ובמערכות מים תוך  שים 3התקות לסיים תוך  דורשותראשון של סקרים במתקי הפקה הסבב ה אתשים.  10 מכלל הדיגומים של מי השתייה ברשת  0.5%-(בתיאום עם משרד הבריאות). בוסף לכך, ישם דיגומים מעטים (כשוות כמו הפסקות מוביל, תקלות מכאיות המועות הפעלת קידוחים, וצמצום תכית הדיגום עקב חגים ת . יצוין, כי ישם אחוזים בודדים של דיגומים שאים מבוצעים בגלל שלא יתן לבצעם מסיבו2013-התשע"גידי משרד הבריאות בהתאם לתקות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקי מי שתייה), החברה עורכת ומיישמת תכית דיגום שתית לאיכות המים אשר מבוקרת ומאושרת על  – תוכית דיגום שתית )2  עבודה מוסדרת.במידה והן בתחום אחריות מקורות והם מטופלים במסגרת תכית שים. כון למועד התשקיף, מקורות עומדת בדרישות התקות. ממצאי הסקרים מדווחים כדרש בתקות  5 לעיין חובת הוספת פלואוריד למי שתייה ועמדת מקורות ללוחות הזמים שקבעו, ראו סעיף  2015-התשע"ולפרטים בדבר תיקון תקות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקי מי שתיה) (תיקון), של חיידקים גורמי מחלה (בהתאם להוראות משרד הבריאות).  שארית הכלור במים מבטיחה אי הימצאותםהתואמת את הוראות התקות, המוטרת על ידי מערכת הבקרה באופן רציף ועל ידי עובדי החברה. המצאות העוקב אחר תקיות ויעילות הטיפול במים. המים המסופקים לצרכים מכילים כמות קטה של כלור שאריתי ם ייעודיים, הכוללים ציוד יטור מתקדם, מתקי 800-לדרישות משרד הבריאות, מפעילה החברה למעלה מלהבטחת איכות המים גם תהליכים להשבחתם של המים המסופקים. לצורך טיוב וחיטוי המים בהתאם מאפשרת אספקת מי שתייה גם ליישובים המרוחקים מהמערכת הארצית. בוסף, החברה משלבת בפעילותה ראוייה לאספקה לשתייה. בכך מקורות העם למי שתייה, להרחיק מזהמים מהמים ולהביאם לרמת איכות המקורות מקימה ומפעילה מתקי טיפול לחיטוי המים על מת לעמוד בתקות בריאות  – טיפול במים והשבחתם )3  שוות לסות ולצמצם מקרים אלה, לרבות באמצעות הדרכות, ביקורות ומעקבים המבוצעים בשגרה. ס. מקורות פועלת בדרכים שאים מבוצעים מבלי שהייתה סיבה שאושרה על ידי המהד )2017האספקה בשת  , צמתי קוים, מאגרים, ברכות וחיבורי מי מעייות, מי הכרת, קודות קיית מים ממתקי התפלה, מתקי טיפולוהחיות משרד הבריאות. החברה מבצעת בדיקה של איכות המים במקורותיהם ובמערכות האספקה: קידוחים, בדיקות וספות בהתאם לצרכים התפעוליים, סקרים חקירתיים לפי החיות מהדס איכות מים, כללי המים , מבוצעות על ידי משרד הבריאות. בוסף ,שה בכל, תקות בריאות העם ובהתאם לתוכית הדיגום המאושרתבתדירות גבוהה של האיכות המיקרוביאלית, הפיזיקאלית והכימית של המים. בדיקות המים מבוצעות על פי אבטחת ובקרת איכות המים המסופקים לצרכים שעת, בין היתר, על בדיקות מעבדה ושדה  – בדיקות מים )4 להלן. (ב)6.23.8.2כמתואר בסעיף כמו כן, מקורות מטפלת במים המופקים לטובת אספקה לחקלאות, כגון הרחקת מימן גופרתי,  להלן. 6.23.9.2 שעות ביממה. בוסף, מבוצעות בדיקות בכל חשד לחריגה מאיכות המים, הובע מערך המדד  24המאוישים באמצעות מכשירים מתקדמים ומדידה אוטומטית והערכים המדדים משודרים בצורה רציפה למרכזי בקרה מותפלים, במתקי טיפול בצמתים מרכזיים ובחלק מחיבורי הצרכן. היטור מתבצע הקליטה של המים הבאמצעות מערכות יטור רציפות. יטור רציף של פרמטרים של איכות מים מבוצע במקורות המים, במתקי בוסף לדיגום למעבדה ובדיקות שדה, החברה מבצעת בקרה על איכות המים המסופקת גם  – יטור רציף )5 הצרכן (כיסות ליישובים).  . כון החברה הקימה מפעל הסיון מרכזי, אשר מאפשר אספקת מי שתייה מהכרת – מפעל הסיון המרכזי )6  המים, ואף מכשירים המכילים יצורים חיים כמו דגים, שמפעילותם יתן להסיק על מידת הרעילות של המים; ל של שיויים באיכות פגיעה מכוות באיכות המים. המערך כולל מכשירים מורכבים הקוראים ומתחים מכלוכמו כן, למקורות מערך של יטור ביטחון איכות מים, אשר הוקם על ידה ותפקידו להתריע בפי סיוות של י המדידה הרציפים או במכשירי השדה היידים או מתקבל בבדיקת מעבדה או בעקבות תלוה של צרכן. במכשיר ויות פחותות מהעבר, עקב מחסור במים למועד התשקיף הזרמת המים מהכרת למוביל הארצי היא בכמ , ישה תוצאה של שחרור חומרי מבה של צרת ברזל היה זו תופעה. תופעה המכוה "המים האדומים" תיםילע מתרחשת, מים מקורות מוכרת להם, או תאגידי המים המקומיים הספקים שליצוין, כי בתחום אספקת המים  ; חלקי באופן עובד המפעלובמשקעים, ולכן 
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במגע עם צרת ברזל ישה שיש בה חלודה, גורמים לשחרור החלודה  המסופקים. המים בתמהיל החדש, הבאיםמוחלפים מקורות מים. שחרור החלודה מהצרת עשוי להיווצר, בין היתר, כתוצאה משיוי בתמהיל המים בעיקר חלודה, אשר צובעת את המים בצבע אדום או צהוב. מדובר בתופעה מוכרת בעולם במקרים שבהם  עד הגעת המים לברזי צרכי הקצה, עוברים המים  לא מתרחשת במערכת האספקה של מקורות. לעומת זאת,מערכת ההולכה של מקורות בויה מציורות עם ציפוי פימי מבטון, לכן תופעת "מים אדומים"  ולצביעת המים. (רשת שאיה שייכת למקורות) ולאחר מכן בצרת  או תאגידי המים ת של הרשות המקומיתברשת הפימי מערכת בשים האחרוות, בעקבות הבצורת וחיבור של אזורים שהתבססו על אספקה מקידוחים מקומיים לרבים איה מכילה ציפוי פימי, עלולה בשיוי של מקור המים ליצור מים אדומים.  הביתית. צרת זו, שבמקרים מי הגליל  ,. ביישובים השייכים לשי תאגידיםיישובים במספרהארצית, התרחשו תופעות של מים אדומים  . פגיעה במקורות המים יכולה ביטחון איומי לוכח לשתייה ראויה ובאיכות הדרשת בכמות רציפה מים אספקת לצורךקורות המים והבטחת השימוש בהם למטרות שוות), מערך לביטחון מים (הבטחת ההגה על מ מפעילהמקורות   מים ביטחון  )ג(  משי ההליכים ובית המשפט קיבל את הבקשות ומחק את מקורות משתי הבקשות לאישור. לגורמי תופעת המים האדומים. המבקשים קיבלו טעות מקורות וביקשו מבית המשפט למחוק את מקורות קיה הרלווטית, וכי אין לה אחריות טעה כי המים שסופקו ליישובים אלו היו ראויים לשתייה, ועמדו בתהוגשו שתי בקשות לאישור תובעות ייצוגיות גד תאגיד המים הרלווטי, רשות המים ומקורות. מקורות  ,ואלעין או תקלה. סוגי פגיעה שוים ישפיעו על  חבלותלהתרחש כתוצאה מהתרחשות של אסוות טבע, מלחמה, פעולת טרור,  אדמה, יתכן מצב של מחסור בתרחיש של אירוע רעידת  עומס גדול במיוחד וקריסה של מערכות ותשתיות במדיה, כמומאפשרים התמודדות ותיקון של הזק בטווח הקצר וחזרה מהירה לשגרה. יחד עם זאת, בתרחישים קיצויים של ו יפגעו במערכת ההובלה שלהם. ברוב המקרים יתירות מערכת המים ודריכות הגורמים המטפלים בה איכות המים א "ל (רשות רחוסייבר). החברה ערכת בהתאם לתרחישי האיום הרשמיים של מדית ישראל, אשר מופצים באמצעות , מזג אויר קיצון שריפות פדמיהמשקיעה משאבים רבים לצורך הערכות לחירום (רעידות אדמה, מלחמה,  מקורות לחירום הערכות  )ד(  מקורות כפופה להחיות מקצועיות של משטרת ישראל ורשות המים. , המיםביטחון  בתחום  מתמשך במים זורמים במערכת המים או פגיעה מתמשכת באיכות המים. יצוע הכשרות והדרכות, הלים חירום לאומית). ההערכות לחירום עשית הן במישור המהלי (ריתוק כוח אדם, ב מופים  אליהםמפעלי השבה  8תפעול של למועד התשקיף,  כון ,הפעילות העיקרית בתחום הקולחים בחברה כוללת  הדרשת.  םקובעות הוראות בדבר איכות מי הקולחי 2010-מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"עמרכזי בתפיסה הכוללת למיעת זיהום מקורות המים. תקות בריאות העם (תקי איכות הטיפול בשפכים הוא חלק    קולחים והשבת בשפכים טיפול . 6.8.12.2   .מיליוי שקלים 6-בעלות של כ פיזיעסקית במצבי החירום השוים. יצוין כי, החברה מתכת רכישת מערכת שליטה ובקרה לושא ביטחון מים וביטחון יקוח של רשות המים. ההערכות לחירום ועדה להבטיח רציפות תפקודית והמשכיות הפעילות מבוקרת ומצאת תחת פבמישור ההדסי (ביצוע סקרים הדסיים, חיזוק מתקים ותשתיות, תפעול ואחזקה מועת למערכות גיבוי לחירום). ,מיגון עובדים ומיגון מתקים) והן אדמהלחירום, התגוות אזרחית, תרגולים, יטור רציף להתראות מפי רעידות  ם ואשר מספקים קולחים באיכות שיוית ושלישוית ואת מפעל הקו שי"במטמי ביוב לאחר שעברו תהליך טיהור  במפעלים אלו מקורות כן, שלב א' של מפעל גאולת הירקון מצא בהקמה.  כמוהשלישי (שפד"ן) ברמת "מים מושבים".  כאשר  ור איכויות מי הקולחים בכיסה למפעלי ההשבה ובמאגרים בהתאם לכללי המים ותקות הקולחים; (ב)(א) יטהקבועים בתקות אלו. מקורות וקטת במירב האמצעים הדרשים לעמידה בתקות אלו. הפעולות כוללת בין היתר: למיעת הרעה באיכות מי קולחים שברשותו, וכן מחויב שלא לגרום ולא להרשות לאחר לגרום חריגה מן הערכים לחים, אשר מחויב, בין היתר, לקוט את כל האמצעים הסבירים היה ספק מי קולחים, כהגדרתו בתקות איכות מי קו (ג) החברה -מתקבלות חריגות באיכות המים החברה פועלת בהתאם להלים פימיים ומדווחת לרגולטורים השוים ו בה שלה על פי תוכית יטור שהוגדרה מדווחת באיטרט לצרכים על תוצאות בדיקות איכות הקולחים במפעלי ההש כך, מקורות חשופה, בעל כורחה, לתביעות  מי קולחים שאים באיכות הראויה המוסכמת על ידי משרדי הממשלה. בשללמאגרים קולחים שאים באיכות ראויה, וצרת בעייתיות וזאת, בין היתר, מכיוון שאסר על מקורות לספק לחקלאים כן מקורות וקטת באמצעים לעמידה בהוראות תקות אלה כאמור לעיל. יצוין, כי כאשר המט"שים מזרימים איכותם. בשליטתה. מקורות מקבלת את מי הקולחים כפי שהם וחובתה בדין בושא איכות המים מתמצת בכך שלא תרע את איו באחריות מקורות ואיו  "שיםהמטעמדת מקורות היה כי טיהור השפכים ואיכות מי הקולחים היוצאים מ  בכללי המים של רשות המים. 
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בריאות העם פורסמה טיוטת תקות  2015המלחים המותרים בקולחים אשר היא מספקת. עוד יצוין, כי בדצמבר המוזרמים אל מפעלי ההשבה מהמט"שים, הגיעה מקורות להסדרה מול רשות המים לגבי ערכים היסטוריים של רמות אלא בהיתר או בצווי הרשאה. הואיל ואין באפשרותה של מקורות לשלוט בערכי הקולחים על פי חוק המים ותקותיו באיכותם מהתקות. מגד, אי קליטת הקולחים על ידי מקורות, משמעה הזרמה של מי הקולחים לחל, דבר האסור זיקין אשר עלולות להיות בהיקף יכר, על ידי חקלאים שיבוליהם פגעו, עת מקורות מספקת קולחים החורגים  תקות אלו היא לקבוע תאים  של. מטרתן (ט)6.23.11.1(אספקת קולחים, שימוש בקולחים, היתר ותאיו), ראו סעיף  בהיבט הקלטים במפעלי ההשבה, וזאת לצד חוסר סמכות להשתמש במקורות מים וספים גם כאשר אלו זמיים הקיימת בתחום איכות מים מושבים, והעובדה כי בדרך כלל החברה חסרת יכולת לשלוט באיכות הקולחים רגולציה ל  להלן. 6.24.2אודות הרגולציה בתחום איכות המים ראו סעיף  לפרטים  למועד התשקיף, התקות החדשות טרם דוו ואושרו על ידי הכסת. פרמטרים של איכות עבור מערכות השבת הקולחים. כון  יגדירושר והוראות לשימוש בקולחים ולאספקת קולחים, א לחוק המים, ומפורסמים מעת  112מכח סעיף  על ידי מועצת רשות המים המים, המסופקים על ידי מקורות, קבעיםהפשות ומספקת מים לצרכים החקלאיים והתעשייתיים על פי הקצבות שקבעות על ידי מועצת רשות המים. תעריפי מקורות מספקת מים למגזר הביתי (לרבות באמצעות תאגידי מים ורשויות מקומיות) לפי כמות מוכרת על פי מספר   הכסות .6.8.13  להלן. 6.10לפרטים בדבר עבודות שמבצעת מקורות עבור גורמי חוץ ראו סעיף   להיות השפעה על יכולת החברה להשיג כיסוי ביטוחי לפי תאי הביטוח הקיימים.  לולהעהתפעולי,  מיליון ש"ח, בהתאמה. לפרטים  3,673-ו 4,223, הסתכמו בסך של 2018-ו 2017הכסות החברה ממכירת מים בשים   . הלןל 6.24.3.1, לפרטים ראו סעיף 1987-לעת במסגרת כללי המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז תוי ההכסות לעיל  2017לעיל. יצוין כי, החל משת  6.8.1בדבר כמויות המים שסיפקה החברה בשים אלו ראו סעיף  המשכיות  ין זה, מיוחסתילקוחותיה של מקורות מתאפייים בדרך כלל, כלקוחות קבועים מזה שים רבות. לע  או יותר מסך הכסות החברה. 10%-לקוחות שהיקף ההכסות מהם מגיע ללמקורות אין תלות בלקוח (צרכן) בודד או בקבוצת לקוחות שרכישותיהם עשות במשותף. כמו כן, למקורות אין  לקוחות .6.8.14  ן. להל 6.24.3.1לפירוט בדבר כללי הרגולציה על פיהם קבעים תעריפי המים, ראו סעיף   להלן. 6.24.2.1לחוק המים, כמפורט בסעיף  27כוללים גם הכסות ממכירת מים בהתאם לתיקון  (לפרטים  23במקומות בהם רשות מקומית העבירה את פעילותה בתחום המים לתאגיד מים עירוי שהוקם על ידה לחוק המים, ומפורסמים מעת לעת  112המסופקים על ידי מקורות, קבעים על ידי מועצת רשות המים מכח סעיף ההסכם (יצוין בהקשר זה, כי הלקוח רשאי להשתמש במים רק לצרכיו, ולא לספק מים לאחרים); תעריפי המים, סוג, כמות ומטרת השימוש במים שתספק מקורות ללקוח על פי תקופת  המסדירים, בין השאר, את הושאים הבאים:ככלל, מקורות מספקת מים ללקוחותיה על פי רשיון מרשות המים. לחברה הסכמי אספקת מים עם רוב לקוחותיה,   לעיל). 6.24.2.10אודות רגולציה בושא תאגידי המים ראו סעיף  , הפלסטיית הרשותאספקת מים. לקוחותיה של מקורות כוללים, בין היתר, תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות, בוררות לישוב חילוקי דעות בוגע להסכם; הכול בהתאם לסיבות וליתר התאים הספציפיים הקבועים בכל הסכם סכון ובאופן שאיו מזהם; מגון והסדרתן על ידי מקורות; מחויבות הלקוח להוג במים המסופקים לו ביעילות, בחלרבות בהיבט האיכות, בהתאם להוראות כל דין; הסדרים לעיין הפחתות, הפסקות או תקלות באספקת מים ללקוח ); מחויבות מקורות לאספקת מים, 1987-ת כללי המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ"זבמסגר חברות אזוריות למתן  15, ימוזגו כל תאגידי המים והביוב לכדי 2014ביולי  1, החליטה הממשלה כי עד ליום 2013במאי  13 ביום  23                                                        הוסבו לתאגידים החדשים שהוקמו. ובהתאם להוראות חוק תאגידי המים, הסכמי אספקת המים בין החברה לרשויות המקומיות שהקימו תאגידי מים מפעלי תעשייה, חקלאים ואגודות חקלאיות ועוד. יצוין, כי עם הקמת תאגידי המים מושבים וקיבוצים, ממלכת ירדן,  חברות איזוריות. כמו כן, ביום  30לכדי  דיש להקטין את כמות תאגידי המים והביוב ע וחוק תאגידי מים וביוב, לפיל 12' מס תיקון פורסם, 2018בדצמבר  27. ביום 2013ים וביוב שהתקבל בחודש אוגוסט החלטת הממשלה עוגה בתיקון לחוק תאגידי מ החברות.מים וביוב בכל הארץ, וכן כלל הרשויות המקומיות הלא מתואגדות יעבירו את יהול משק המים והביוב שבתחומן לאותן שירותי   תאגידי מים וביוב. 28-אישרה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב את שיוכם של הרשויות השוות לכ 2019במרץ  14
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רשות המים למקורות (שקראים צווי רכישה  אף האמור ובוסף, ישו מספר מצומצם של צווי מכירה שהפיקה על מקורות, במידה ויש צורך  לעמדת. המים שבכללי מאלו השוים תעריפים לקביעת כמכשיר משמשיםאלו  שצווים מכיוון תקין איו המכירה בצווי שימוש, כי היה החברה עמדת. המים רשות מהל ידי לע חתימתוכסים לתוקף עם  אלו צוויםמכירה לרוב מוגבל לתקופת זמן ולכמות מים הקבועים בצו.  צו. 1987-"זהתשמ), מקורות מאת המסופקים המים(תעריפי  המים בכללי הקובים לתעריפים בהתאם שלאלצרכים ממקורות), המחייבים אותה למכור מים  מסך אספקת המים בישראל (לרבות אספקת מים לממלכת ירדן  69%-כ מספקתו מוליכה וכן, בישראל והמותפלים המטוהרים, המופקים המים מסך 42%-כ מפיקה החברה. ישראל במדית העיקרי המים ספק היה מקורות . 6.8.15.1  תחרות .6.8.15  100%  100%  סה"כ  13%  14%  אחרים   5%   4%  ממשלה + חברות ממשלתיות   9%  8%  רשות פלסטיית וממלכת ירדן  8%   8%  רשויות מקומיות   28%   29%  מושבים וקיבוצים  37%  37%  תאגידי מים וביוב  2018  2017    אחוזים (%) מתוך סך הכסות תחום הפעילות    25 24להלן פירוט של לקוחות מקורות לפי מאפייים:   .מקורות) מסך אספקת המים של 1%-בהיקף זיח (פחות מ 2017-ו 2016 בשים מים מכרו בגים אשר), חתמו טרם וחלקם חתומים(חלקם  מכירה צווי של מצומצם מספר קיימים התשקיף דלמוע כון כי, יצוין. המים רשות ידי על התקבלה טרם החברה עמדת, התשקיף למועד כון. ציבורי לשימוע ובכפוף בחוק הקבועה לדרך בהתאם בשקיפות תעריפים ולקבוע בכללים תיקון לערוך יש אזי, בכללים מופיעים שלא, מיםלהתאים תעריפים לצרכים או לאיכויות  , בשים להתמודד מקורות קבוצת דרשת, השפכים וטיהור ההתפלה בתחום בעיקרפתיחת שוק המים לתחרות,  עם . 6.8.15.2 ).לחקלאות בעיקר( עצמית לצריכה פרטיים וחקלאים קיבוצים, מושבים, מקומיות רשויות, וביוב מים תאגידי, מים אגודות באמצעות מסופקים המים שאר. 2017 שת של הצריכה בסקר שמופיעים כפי המים רשותותוי  מקורות תוי פי על, הביתית מהצריכה 82%-וכולרשות הפלסטיית)  תאגידי  הקמת. לשוק וכסו, העסקי הפוטציאל את שזיהו, ובילאומיים מקומיים פרטיים מתחרים עםהאחרוות,  כיסת  עם ,קולחים בהשבת החברה פעילות בתחום בתחרות עלייה מגמת קיימת, בוסף. בישראל שתייה מי ייצור של השוק תח על התחרות את מגבירים, ימיים התפלה מתקי והפעלתהמים וכן כיסה של יזמים פרטיים לתחום פיתוח  להחלטות ממשלה פרטיות שתקבלו לגביה,  וכן ובקרה רגולציה לכללי כפופה החברה, ממשלתית חברה היותה מעצם . 6.8.15.3  יזמים לתחום פעילות זה והקמת מפעלי השבה פרטיים.  , המים לחוק 112 סעיף מכח המים רשות מועצת ידי על קבעים, מקורות ידי על המסופקים ,המים תעריפי. צרכן לכל המוקצבות המים לכמויות ובהתאם המים רשותעל ידי מועצת  שקבעות הקצבות פי על, היתר בין, מים מספקת החברהכן,  כמוהיקף פעילותה.  את, דבר אשר יש בו לפגוע ביכולת החברה להתחרות מול גורמים פרטיים ולהרחיב חוץ רמיומקורות לעיין ביצוע עבודות לג עלמוטלות המגבלות  לרבות, הפרטי מהמגזר מתחרותיה אצל קיימים שאים להלן. לפרטים אודות  6.24.3.1 סעיף ראו המים תעריפי קביעת אודות לפרטים. ספקים אותם על החלה לרגולציה בהתאם וזאת, מקורות למכור מחוייבת בהםמהתעריפים  יותר מוכים בתעריפים וקולחים מים ללקוחותיהם להציע באפשרותם יש אשר, לחקלאות מים המספקות אגודות בעיקר, אחרים ספקים מול אל חיסרון תיםילע מהווה זה דבר. 1987-ז"התשמ), מקורות מאת המסופקים המים תעריפי( המים כללי במסגרת לעת מעת ומפורסמים לחודש העוקב לחודש הצריכה. צרכן שלא פורע את חשבוותיו במועד ה"ל, מחויב  19-מים היו עד ליום המועד תשלום חשבוות ה  25  לחוק המים. 27כוללים את החיובים בגין פעילות הסליקה מתוקף תיקון  2017התוים המוצגים לשת   24                                                        .הלןל 6.24הרגולציה החלה על החברה ראו סעיף     א לכללי התעריפים).6לחודש העוקב, בהתאם לסעיף  20-לשה החל מהיום ה 4%בריבית פיגורים בשיעור 
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ים על ידי גופים פרטיים. השחקים הבולטים בשוק התפלת -לת מיייצור/הפקה של מים עקב הקמת של מתקי התפהאסטרטגית של הממשלה לצמצם את התלות במקורות מים טבעיים, מקורות חדלה להיות מוופול בתחום של ים. בעקבות ההחלטה -בשל מצב האקוויפרים המגמה המרכזית בהפקת מים היא ייצור על ידי התפלת מי – 26הפקה  )א( :השוים בתחומים עיקריים המתחרים אודות פירוט להלן . 6.8.15.4 טכולוגיות, "דרך הים  IDE הם קרן "ורידיס", קרן תש"י, "שיכון וביוי", האצ'יסון מים ישראל, המים והקולחים את הגמישות התפעולית בהשוואה לחלופת זאת, רכישת מים מותפלים מוסיפה אילוצי תפעול לחברה ומצמצמת מכוסה למקורות במלואה במסגרת העלויות המוכרות והחברה איה ושאת בסיכון כלשהו ביחס למחירם. יחד עם זק כלכלי ישיר למקורות, שכן על אף המחיר הגבוה יחסית של מים אלו אל מול הפקת מים טבעיים, עלות רכישתם מסב  יצוין, כי הגידול בהיקף המים המותפלים איו 27 התפלה", "גרית הכרמל", אגודות מים פרטיות וחברת רימון. . תאגידי מים והתאגדויות BOTלהימסר לגופים אחרים פרט למקורות על ידי הרגולטור באמצעות מכרזים מסוג מאוים על ידי גורמים חדשים שעשויים להיכס לתחום. למשל, הקמה או תפעול של מערכות הולכה ארציות יכולות ל טבעי של מקורות, אך מוופול זה עשוי להיות לעיל, תחום ההולכה מאופיין במוופו )6.8.9.1כאמור בסעיף  – הולכה  )ב(  קרקעיים והם עוסקים באופן עצמאי בהולכת והפקת המים אל צרכיהם. -קורות מים עיליים או תתמותאגידי המים/האגודות מבצעים את הפרויקטים של חלוקת המים בתחומם. ישם תאגידים ואגודות להם גישות אל כון למועד התשקיף, לרוב מקורות מבצעת את הפרויקטים בתחום הפקה והולכה האזורית והארצית של מים שפירים   ההפקה העצמית בקידוחים. המדיה האיצה את פיתוח מפעלי ההשבה, על ידי השתתפות במימון הקמה וחידוש של  2000-בתחילת שות ה – השבה  )ד(  לעיל. (ד)6.7.4.2החקלאיות, ראו סעיף חקלאיות איזוריות, לרבות השיויים המביים המתוכים בקשר להעברת צרכים, לתאגידי המים והאגודות ודות תאגידי מים עירויים ואגודות לצרכן הסופי ומרבית המים המסופקים על ידה הים לספקי משה. לפרטים ארשויות, אגודות, קיבוצים, מושבים וכדומה. ככלל, כון למועד התשקיף, מקורות כמעט ואיה פעילה בתחום החלוקה כאמור לעיל, חלוקת המים לצרכים הסופיים מתבצעת רובה ככולה באמצעות תאגידי מים עירויים,  – חלוקה  )ג(  לראות בתשתיות שמצאות בתחומן הגיאוגרפי יעד לפעילות עסקית מסוג "תפעול ואחזקה".  אזוריות חזקים עשויים מגובה ההשקעה בתשתיות בין אזוריות.  100%מגובה ההשקעה בתשתיות אזוריות ועד  50%מפעלי ההשבה עד  , אשר, כאמור, מרביתם הגורף במפעל השפד"ן, 42%-ולחים המושבים המסופקים בישראל היו כביחס לסך כמות הקהשלישי (השפד"ן) ותשלובת הקישון, וכן מספר מפעלי השבה קטים יותר. שיעור המים המושבים על ידי מקורות מפעל הקו  - למועד התשקיף, מקורות פעילה בתחום השבת הקולחים ומחזיקה בשי המפעלים הגדולים בישראלעלי השבה על ידי אגודות המים או יזמים פרטיים. כון במסגרת תוכית זו ובהתאם למדייות רשות המים, הוקמו מפ בעבר מדייות רשות המים, בהתאם להחלטת  .30%-ללא מפעל השפד"ן הכמות המושבת על ידי מקורות היה כ ית ורק במקומות , הייתה כי מפעלי השבה חדשים יוקמו על ידי היזמות הפרט1996בובמבר  13מיום  733 הממשלה פורסם תיקון לכללי המים (קביעת  2017בהם כשלה היזמות הפרטית, תתאפשר ההקמה על ידי מקורות. בדצמבר  חבי ייתן רק לספק קיים או תאגיד הכולל ספקים קיימים ועל פיתוח תשתיות ההשבה במרחב. רישיון ספק מרהוגדרו מרחבי פעילות וכן רישיון ספק מרחבי, אשר יהיה אחראי על השבת קולחים לצרכיו  ו) ב2016תאים ברישיון)( מי הקולחים  אסדרתוספים על הסכם  לפרטיםאחוזים לפחות מסך המים המושבים המסופקים במרחב.  70המהווים  בדוחות הכספיים השתיים, המרמל השפעה זו על ריווחיות החברה  1ההכרה בעלויות החברה, כפי שמפורט בביאור בעת עדכון תעריפי המים לשה העוקבת. לתודתיות זו בביקוש למים אין השפעה על רווחיות החברה, בהתאם למגון כאמור לעיל, ככל שישם פערים בין העלויות המוכרות להכסות המוכרות אף ברמה השתית, הדבר לקח בחשבון יתן לומר כי בחודשי החורף והסתיו העלויות המוכרות עולות על ההכסות המוכרות וההיפך בחודשי הקיץ והאביב. ים פערים בין העלות המוכרת לבין ההכסות המוכרות כך שבהכללה עקב העותיות בצריכה, ברמה החודשית וצררשות המים כך שסך העלויות המוכרות ברמה השתית יכוסו על ידי ההכסות המוכרות. יחד עם זאת, מועצת על ידי בעות החורף. בהסתכלות שתית אין לעותיות בצריכה השפעה על סך ההכסות של מקורות ותעריפי המים קבעים טרים המוכה מהממוצע עם זאת, בשים האחרוות השוות בביקושים בין עוות השה קטה במעט לאור כמות הממהביקוש למים במדית ישראל הוא עותי. הביקושים גבוהים יותר בעות האביב והקיץ מאשר בעוות החורף והסתיו.   עותיות .6.8.16 לעיל. (ב)6.7.4.2ראו סעיף   ים מבוסס על אתר החשב הכללי במשרד האוצר.-המידע אודות הבעלויות במתקי התפלת מי   https://mof.gov.il/AG/Projects/ProjectsPrivateSector/Pages/DesalinationSorek.aspx. 27האוצר, ים מבוסס על אתר החשב הכללי במשרד -המידע אודות הבעלויות במתקי התפלת מי   26                                                        והשפעתה היה תזרימית בעיקרה. 
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רות פעלו לאישור תוכיות פיתוח שייתו עם מקו ביחדפערים גדולים במדית ישראל בין הביקוש להיצע ורשות המים התפלה וכן מהצורך לשדרג את מערכת ההולכה לצורך קליטת כמויות מים אדירות. למרות תופת הפיתוח קיימים מקורות התמודדה בשים האחרוות עם תופת פיתוח שבעה מהצורך לקליטת מים מותפלים מחמישה מתקי  חברת  מים מפעלי של והקמה פיתוח .6.8.17 השתיות המוכרות ההכסות בסך הפרשים קיימים לא כי*ציין   2,205.5  1,607.8 2,267.2 1,999.5 2,213.7 1,812.6 (אלש"ח)* מוכרותהכסות   2חציון  - 2018  1חציון  - 2018 2חציון  - 2017 1חציון  - 2017 2חציון  - 2016 1חציון  - 2016    העותי:להלן תוים אודות הפילוח  . וסף על כך, בשתיים האחרוות התגבשה ההבה כי ההיצע על עולה הביקוש שבהםמעה למצוקת מים באיזורים  להוספת  פרויקטיםלהתמודד עמה ובשל כך אישרה מדית ישראל ורשות המים  שישהבצורת היא עובדה מוגמרת  ) התוכית למעה לירידת 1: (ביהםמההתמודדות עם הבצורת, החלה החברה בביצוע של מספר פרויקטים,  כחלק   .האתגר לכל העוסקים במלאכת הפיתוח ויהול הפרויקטים בחברב מדובר כי יצויןובכלל זה חיבור מתקי ההתפלה החדשים למערכת ההולכה. , 4514-ו 3866 ממשלה בהחלטות ביטוי לידי בא שגם כפי ,משמעותית בהיקפי הפיתוח הגדלהר, תופת פיתוח מחודשת ומתקי התפלה חדשים. מצב זה יוצ זו  תוכית במסגרת –המים בכירת וירידת תפוקות בהפקת מים מקידוחים בסובב כירת ובגליל התחתון  מפלסי ילוי הכירת בציר תעלת טופה תוכל לשע עודפי מים מותפלים מהמרכז ועד לאתר אשכול ומשם להביא למ החברה הגדלה משמעותית  –מים  תשר הפקו) הגדלת כ2; (צלמון חל דרך, הכרת ועד באשכול המסוים המים ממאגר קווים מערכות וביצוע בריכות, שאיבה תחות הקמת כוללת המערכת. החופיים ההתפלה ממתקי מים ואספקת הארצי במוביל הזרימה כיוון להפיכת מערכת כוללת התוכיתפגיעה בערכי טבע ווף. התוך יסיון למזעור  ובצירים וספים, דוחים הקיים, שתפוקתו בירידה יהמבוססת על החלפה ושיפוץ מערך הק של יכולת ההפקה מאקוויפרים קיימים ים שייתרמו לתוספת דוחים חלופיים וחדשיק 450-דוחים חדש. מדובר בתוספת של כימערך ק של ההוספ כןמתמדת, ו ) לצורך אבטחת מי שתייה לחיפה והקריות ולגליל מערבי, לרבות הריה, מקורות 3אספקת מים ולאמיות המערכת; ( מערכת אספקת המים מהמוביל הארצי לאזור חיפה והקריות, כולל מאגר רחלי (פרויקט שמצא  שלמבצעת חיזוק  ) עקב מצוקת הבצורת אישרה רשות המים 4ר לברכות שפרעם; (גם החת קו מים מהמאג מתוכתבביצוע) ובעתיד  שאמור  "ק בשה),מלמ 200-"ק בשה (עם אופציה להגדלתו למלמ 100-כ מתקן התפלה חדש בגליל המערבי בהיקף של מערבי הגליל בהתפלה ההפרויקט, מתוכן חיבור של מתקן  במסגרת. לכרת ולהזרימם הארצי למוביל מים הזרמת אפשרות לרבות, ציר וסף באמצעותמים לחיפה והקריות האספקת  את לתגברלספק את צרכי הגליל (קו מים לכברי) ו דיור החדשות המתוכות המים האפשריים, לכל יחידות הלהגדיל את פתרוות אספקת  בכךלרשת המים הארצית ו החת קווים גדולי קוטר, הקמת בריכה ותחות שאיבה בשטחים עתירי חלקות פרטיות.  באמצעות, על ידי המדיה פורסם טרם להקמתו מכרז אשר, חדש התפלה מתקן ידי על שייוצרו, באזור. החברה ערכת לקליטת מים מותפלים שות המים לות"ל. משלא עתה פתה לתכית משלימה עצמאית. לפרטים וספים בתוכית שלא כללו בפייתה של רכי, על מת לקדם את התהליכים, פעלה מקורות על מת להיכלל בות"ל להקמת המתפיל, עבור אותם רכיבים  יצוין אשר יחליף את קו ירקון מערבי הקיים  100אשדוד בקוטר " פלמחיםהשלימה החברה את ביצוע קו  2017 בשת  להלן. 6.8.17.1ראו סעיף  מיליון ש"ח. מקורות השלימה ביצוע תחה זמית בראש העין אשר תספק מים צפוה במוביל הארצי  200-בהיקף של כומזרחה למערכת החמישית, בשים הקרובות תיערך מקורות להחלפה של קטעים וספים באלוף שדה לכיוון גהה, ואשדוד דרומה לגב  פלמחיםעל שי חלקיו,  ,תפלה שורקהה מתקןמציורות בטון דרוך ותפקידו לאסוף את תפוקת  היו חיבור הערבה התיכוה והערבה הדרומית למערכת  סיום בשלבי שמצאוארצית. פרויקט פיתוח מהותי וסף במישור החוף וקידוחים שעיקר ייעודם הוא מתן מעה לצרכי מים מקומיים וייעול תפעול משק המים בראיה מקומית מיעת המלחת מי תהום ל, ביצעה החברה פרויקטים בוסף. הצפו המים יתוב במסגרת התחה לשדרוג ותיערך ודרש תכון מקור מים  השלום מדרום, כאשר אין ודאות לגבי כך שהמתקן יוקם ולגבי זהות הגורם שיבצע את הקמתו, החברה מתכת חיבור המערכות למתפיל התשקיףהתבסס על מים מותפלים מכיוון צפון. כון למועד הארצית ב הושלם וחלקה  המערביהוא המערכת החמישית לאזור ירושלים שחלקה  2018הפרויקט המרכזי שבתכית הפיתוח   יקף וסף של מאות מיליוי ש"ח. ליטת המים בהקצירים ראשיים והיערכות לממו האזור סובל מזה שים ארוכות. במסגרת חיבור מתפיל השלום אישרה רשות המים השקעות וספות לפיתוח תיכוה בשלב ראשון ובשלב השי אספקת מים מותפלים, פרויקט אשר מטרתו לפתור לטווח ארוך את מצוקת המים ודפי המים מערבה דרומית לערבה בוצע חיבור ערבה דרומית לערבה התיכוה שמטרתו אספקת ע 2017. בשת חליפי ק"מ) ותחות  8-ק"מ (כון למועד התשקיף חפרו כ 13-הובלת המים באורך של כעם הקמתה של מהרה תת קרקעית ל. הפרויקט על שי חלקיו מהווה תקדים הן בהיקפו הכספי והן בהיבט ההדסי טכולוגי 2017 בשת ביצוע החלי זרחהמ   . להלן 6.8.17.1 בסעיף כמפורטשאיבה מהגדולות בארץ ובעולם, 



 

 36-ו

תיאום עם המהל בפיקוחה של רשות המים  ותחת, ארגיהבהחיית שר הובשל מצוקת המים ביהודה ושומרון,  המיידי  התוכית תוכן בשלבים כאשר השלב .האזרחי, מקורות ערכת לאספקת כמויות מים גדולות ביהודה ושומרון חלק  .מספר תכיות אזוריות אמצעותושומרון מתקדמת ב הודה. תוכית הפיתוח בי2030לשת  עדהיו לאופק תכון  מפורט. צירי האספקה התכון ה בשלב מצאות ןכללי וחלקהתכון ה שלבב מצאות ןביצוע, חלקהבשלב  ותמהן מצא הגב המערבי  לאיזורהתכית לפיתוח הגב. מטרות התכית הן פיתוח תשתיות אספקת המים  תמקודמ דרום במרחב  "מ). ק 10-כ של כולל באורך 48"-ו 54" הם שאושרו(הקטרים  הקוטר עדכון אושר ההר וגב שומרון חוצה ירבצמים לגוש עציון, אספקת מים באזור אורה עמידב ובית לחם, אספקת מים בימין מערב ואספקת מים בימין מזרח. ווה ימין אלפי משה קדומים, ציר חוצה יהודה לקרית ארבע וחברון, אספקת מים ליתיר ודרום הר חברון, אספקת ון הם: ציר חוצה שומרון וגב ההר, ציר אלעד עופרים, ציר אשר חיזוקם מצא בתהליכי ביצוע וחלקם אף בתהליכי תכ 'אן). ג ובית לכרמיאל עמוד חל איזורממזרח (חיבור  כרמיאל מפעל הזת להשלמת רבה פעילות בוצעה צפון במרחב  . מתקדמים בשלבים שמצאים), יתמרכז וצרת מגופים(מערכת  זוהר וצומת שחר תחת שדרוג וסיום חדשה בתחה הקיימת שמחה תחת שדרוגגם סיום  כמו"מ מצא בשלבי ביצוע מתקדמים, ק 15 של ובאורך 80" של בקוטר לקו והחלפתו שמחה חלץ קו שדרוג, כן כמןופיתוח אספקת המים בציר צאלים רביבים משאבי שדה.  . כרמיאל למפעל'אן ג בית וחיבור חדשות חיה ובריכת חיה תחת של הביצוע משך 2017 בשת, זה מפעל במסגרת מפה בהיקפי הפיתוח הצפויים למשק המים ולחברת מקורות  קודתוהתקופה שלאחריה עתידות להיות  2019 שת  . קשה סלעית וקרקע גישה קשיי עם הררי בשטח וממוקמים גבוהה סביבתית רגישות בעל בשטח מצאים, זה באזור והקווים המתקים"מ. ק 10-כ של כולל ובאורך 20" של בקוטר'אן ג בית ליישוב והקו אסד אל עין בריכת, אסד אל עין תחת את מקורות מבצעת'אן ג בית חיבור לצורך להלן.   6.29תקציביים, שיויים בתאי וצרכי השוק, שיויים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים שיויים בתוכיות הפיתוח, גורמים כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה  שברשותה כון למועד התשקיף. הערכות ותוכיות אלו עשויות שלא להתממש,ותחזיות החברה, כון למועד התשקיף, ביחס לתוכיות הפיתוח של החברה כמפורט בסעיף זה על בסיס המידע הערכות ותוכיות אלו של החברה הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות   .זה לפרק' א בספח 41.6בסעיף  4514אודות החלטה  פירוטלעיל וכן  6.2.1 סעיףוספים ראו  לפרטיםבפרט. 
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ק"מ של קווים בקטרים של  15ק"מ. הוא כולל  15-מתפרש על פי כומסתיים בחיבור ציר שער הגיא שבהרי ירושלים. תוואי הקטע , יוצא מאזור חולדה 2014הקטע המערבי, אשר הושלם בשת   החמישית לירושלים" מורכבת מקטע מזרחי ומקטע מערבי. מערכת "ההקרובות. הפרויקט היו מורכב מבחיה הדסית כפרויקט המרכזי בראש סדר העדיפויות של החברה לשים וכח חשיבותו הלאומית של הפרויקט, הוא הוגדר על ידי מקורות מרכזי בתכיות האב לפיתוח משק המים בירושלים וסביבותיה. . הפרויקט מהווה חלק 2065החל מהעשור הבא ועד שת היעד ההר, לבית שמש, מודיעין, מעלה אדומים, הרשות הפלסטיית ולאזורי המסופקת לירושלים ולסביבותיה, לרבות מערכת אספקת מים מטרת פרויקט זה לאפשר למקורות להגדיל את קיבולת המים בהתאם לגידול הצפוי בצריכת המים לאור גידול האוכלוסייה,   לירושלים של אספקת המים המערכת החמישית   (יתרה) (במליוי ש"ח) הוצאות משוערות לסיום   (במליוי ש"ח)תקציב כולל   סטטוס (למועד התשקיף)  תקופת הפרויקט  תיאור  שם   :החברה שלמהותיים  והקמהפיתוח  פרויקטי יפורטו להלן . 6.8.17.1 השייה והרביעית איץ', המחברים בין מערכות המים  80עד  ק"מ  13.5-חי כולל מהרה באורך של כירושלים. הקטע המזרויסתיים בעמק מוצא, מקום החיבור למערכת העירוית של הקטע המזרחי יתחיל בחיבור לקטע המערבי בצומת אשתאול   לאספקת חשמל.בריכות אגירה למים, שתי תחות שאיבה מרכזיות ותחת משה צומת אשתאול. לאורך הקטע הוקמו -לירושלים, בציר שער הגיא  (כריה באמצעות מכוה  TBMמ', שתיכרה בשיטת  3.9בקוטר של  ), שתי תחות שאיבה, האחת Tunnel Boring Machine-ייעודית  כוללת הספיקה ה בשלב א' של פעילות התחות בקצה המהרה, מטר, השיה, בקצה  240אלף מק"ש לגובה הרמה של  32של  היה אלף מק"ש לגובה הרמה  32ל המהרה, בספיקה כוללת של השי ש בריכות  2 אלף מק"ש 65-כאשר שלב ב' מתוכן ל מטר, 300של    מ"ק.  50,000ציון. המערכת כוללת שילוב של קווי מים ובריכת מים בפח מבשרת -הר אדר -לחץ בהר בתוואי אבו גושמיוחדת להפרדת אזורי המערכת ללחצים הדרושים בפרוזדור ירושלים מתוכת מערכת בוסף, כדי להתגבר על תוואי השטח, לחסוך בארגיה ולהתאים את   זובלין.חמש קבוצות בילאומיות ולאחר הליך מכרזי מורכב בחרה חברת פורסם מכרז בילאומי לתכון וביצוע המהרה. במכרז התמודדו ישור , וכחודש לאחר הא2013א') אושרה בממשלה באוקטובר  24איץ'. תוכית הקטע המזרחי (תת"ל  100קווים בקוטר של  MVA 43-ו MVA 40תחות משה לאספקת חשמל  2אגירה למים, 
ק"מ ובקוטר  13.5המהרה באורך של  –התוכית בשלבי ביצוע  –קטע מזרחי   . 2014הקטע המערבי הסתיים במהלך שת     2014-2021 באורך מ'. עד היום בוצע מיהור  3.9של  (עבור  1700קטע מזרחי   .500 -קטע מערבי   . וכיתלמרות קשיים והתגדויות לתהמורים בביצוע וקבלן החל בצוע כרם בביצוע, בריכת -ביצוע, בריכת עיןהתחות. בריכת כסלון לקראת סיום  2-ציוד השאיבה ומערכות החשמל לכרם). החלו תהליכי הרכש בעבור -ועיןביצוע של תחות הלחץ הגבוה (כיסלון החל  –תחות שאיבה ק"מ.  8.0-של כ   1250     ).2021לביצוע עד שת הדרושים מתקים 



 

 38-ו

הקו הכחול של  בבקשה להרחיב אתלאור זאת, פתה מקורות לותמ"ל שים שמקורות פעלה מולם.  4במהלך אתא התגדו לתת היתר ביה לקו והועדה המקומית לתכון וביה קרית במקביל לקו הקיים. הרשות המקומית  6ב 34המקורי לקו עוגן בתמ"א סומך לחיפה ולשפרעם. התוואי התקבל אישור רשות המים בעבור קו   מתקדם.מאגר רחלי, שמצא בשלב ביצוע החל ביצוע  2018שלב ב': במהלך שת   איפשר את הפעלת קו סומך. ובוצע קו חדש (קו לרמת יוחן) אשר הושלמו כל מערכות האביזרים על הקו  2017במהלך שת  –למאגר רחלי שלב א': הקמת הקו מהמוביל הארצי     2011-2020  .א'אספקת מים מהמוביל הארצי לגליל המערבי, חיפה והקריות. שלב   חיבור אשכול סומך  (יתרה) (במליוי ש"ח) הוצאות משוערות לסיום   (במליוי ש"ח)תקציב כולל   סטטוס (למועד התשקיף)  תקופת הפרויקט  תיאור  שם     . 2020בשת וצפוי כי הקמתם של הקוים תסתיים תכון מפורט וחלקם התחיל בביצוע בקבלת היתר ביה מקרית אתא. קווי התכית, בפטור מהיתר וללא צורך יתן להיח את קו המים בתחום הדיור ופורסם ברשומות) כך שיהיה (מהלך אושר בקביט  1024תמ"ל 
250  85  

מאגרי מים וספים למי שתייה  4אלמ"ק /יחידות משק; ביית  36-ל 51-גבוהים בגידולי שדה וחממות) ועל כן יתן להקטין ההקצבה מהמוליכות הקיימת ותאפשר קבלת יבולים משופרת פי שתים מרמת שפירים (מדד למוליכות חשמלית של המים. רמת מוליכות זו על ידי מהילה בין מים מליחים למים  EC=1.6דרומית ברמה של מלמ"ק. זאת, תוך אספקת מים מותפלים לחקלאות ערבה  32של  2030מטרת העל של התוכית היה עמידה ביעד צריכה שתי בשת   דרומית שלב מיידיה תוכית ערב החל ביצוע קוים  2017במהלך שת   קוים עיקריים מאילת לתמע בוצעו.  מותפלים מ"מתפיל הסבחה"המערכת מותאמת לקליטת מים אליפז. -האזור מאילת ועד אזור סמר מצאת בביצוע בכל תכית שלב מיידי   2014-2020  ועד למאגר וצה. אלמ"ק כל אחד; והחת קו ראשי טלקסופי מאילת  200בפח של  סיום התחת סוף שת וצפוה צפי לאשר תספק מים ממתפיל הסבחה ציין את בצועה של תחת אילת לתמע   ומתקים וספים.   וספים 2018 .  415   333  
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רות מקידוחים; ישי -וחממות); אספקת מים למטעי תמרים מים במוליכות חשמלית זו יאפשרו קבלת ייבול משופר לגידולי שדה (מדד למוליכות חשמלית של המים.  EC=1.8באיכות ממוצעת של מלמ"ק. זאת, תוך אספקת מים לחקלאות  70של  2030בשת מעה לכמויות המים הדרושות, בשאיפה לעמידה ביעד צריכה שתי   תיכוה שלב מיידיתוכית ערבה   בעקבה שבממלכת ירדן. לצורכי חקלאות שעתיד להיות מוקם מתפיל השלום תוכית לקליטת המים ממתקדם של בצוע מערכת הקשייה מתקן ההתפלה הקיים, וכן בשלב ביצוע הרחקת בורון בסבחה ב' ושדרוג מקורות השלימה את  -בסבחה. סבחהבביצוע, הסתיימו עבודות הרחבה בשלב תכון מפורט. תחת אליפז  -, מאגר וצה2019וצפי להתחלת בצועו בהליכי הכת מכרז  -צופר , מאגר2019בתכון מפורט צפי לסיום הליך מכרז ב  -אישור רשות המים, מאגר יטבתהמאגר אילת שבצועו יידחה עד לקבלת בביצוע,  –תקציבית, מאגר עופרים את אישור רשות המים בגלל חריגה חתימה על הסכם עם קבלן ודרש לקבל מאגרים בערבה: מאגר תמע לקראת   (יתרה) (במליוי ש"ח) הוצאות משוערות לסיום   (במליוי ש"ח)תקציב כולל   סטטוס (למועד התשקיף)  תקופת הפרויקט  תיאור  שם אלמ"ק/יחידות משק; העברת מים  70הקצבת מים תעמוד על  מלמ"ק; העברת מים  10למים מליחים בסדום לתפוקה כוללת של מלמ"ק לשה; הקמת מתפיל מקומי  13מערבה דרומית בכמות של  כיכר סדום;  -מלמ"ק באמצעות קו צפית  8מהמפא"ר בכמות של  יטחון ומהלת מקובלת מול משרד הברשות המים רתמה למציאת חלופה בעיכוב של שלוש שים יחד עם זאת, מהלת קו התפר. הפרויקט מצא המוקשים ומציאת תוואי המקובל על למצא פתרון לבעיית מימון פיוי הביטחון ומהלת קו התפר על מת ושא זה מטופל ומקודם מול משרד התיכוה למערכת המים הארצית. ערבה ומעכב את חיבור הערבה מצא בשטח חשוד במיקוש לאורך חל קו המים מבריכות סדום ועד לעידן   מצריכת המים המתוכת. 90%תיכוה וכיכר סדום אשר תכסה בביצוע תוכית שלב מיידי לערבה   2014-2020  החת קו ראשי מכיכר סדום לערבה דרומית. אגרים וספים למי השקייה; מ 4קדיחת קידוחים חדשים; ביית    350  385  לקראת ביצוע. מאגר עופרים בביצוע ומאגר צופר   הושא קרוב לפתרון.-קו התפר
  95  140מטר.  500במהור תת ימי באורך של כ הירדן בסמוך לתחת דגיה. מדובר דרשת השלמת קטע בתוואי אפיק הושלמה במספר קטעים אך החת הקו   2016–2020  מ'. 27מק"ש /  8000  יחידות שאיבה בתחת דגיה:  4החלפת   .64ק"מ, קוטר " 5.7באורך כ  בר' בית זרע: -החת קו תח' דגיה   לממלכת ירדןאספקת מים 



 

 40-ו

דיזל גרטור כחלק מהיערכות המשק  של התוכית לאספקת והתק  מל"חתוכית פיתוח   מיליון ש"ח 30-זה כהליך המכרזי בשלבי סיום. עלות קטע   (יתרה) (במליוי ש"ח) הוצאות משוערות לסיום   (במליוי ש"ח)תקציב כולל   סטטוס (למועד התשקיף)  תקופת הפרויקט  תיאור  שם ) מפעל אלפי 1תגבור אספקת מים ביו"ש הכולל את המפעלים: (  ביו"ש תגבור אספקת מים   90  133  ביצוע שוים.וישובים רבים אשר מצאים בשלבי התוכית מתפרשת על פי איזורים   בביצוע   2015–2022  .תגבור אספקת מי השקיה לאגודות הדרוזיות בצפון רמת הגולן  בצפון רמת הגולןלאגודות דרוזיות אספקת מים   120  150  בביצוע   2014–2029  .חירוםלשעת  ) מפעל 3השומרון; (-) מפעל אריאל מזרח 2קרי שומרון; (-משה  ) מפעל גוש עציון; וחיבור ישובים מותקים למערכת 4בימין; ( ומצאת  2017התוכית שפטה בשת   2017–2025  .ארצית קו חוצה שומרון וגב  –הציר המרכזי מהפרויקטים בתכון מפורט מתקדם במספר איזורים ביו"ש. חלק בביצוע  . התוכית לטיפול 2003הירקון, לאור החלטת ממשלה מיואר מפעל גאולת הירקון מבוצע במסגרת תכית כללית לשיקום חל   גאולת הירקון  820  950  .2018החל ביצוע בשת  -ההר     1,500  מפורטההולכה והמאגרים אושרו לתכון מפורט. מערכת רשות המים לתכון הפרויקט מצא בשלב קבלת אישור   2020-2029   לתגבור אספקת מי שפד"ן לאיזור הדרום.  לדרום פרויקט השפד"ן   268  318  בביצוע   2018-2021  .2018וביצוע החל בשת  2017במהלך קו מים מאתר אשכול ועד חל ארבל התקבל אישור רשות המים   מיידימים מהכרת שלב צמצום הפחתת   260    320    קידום הפרויקט.תשתיות באיזור, דבר המעכב את של הביה למגורים, לתעשיה ושל היתרי ביה בשל ההתפתחות המסיבית קיים קושי רב לקבלת . חלקי בביצוע  2015–2022  מחברים).הקיימים (באמצעות שדרוג תחת יהוד ותחת מולדת וקווים ירידה בספיקת הקידוחים הגברת אספקת מים מותפלים בגלל לוד. התוכית כוללת קווים, תחות ובריכות. מטרת התוכית היא הרחבת מפעלי אספקת מים שפירים במרחב המרכז ובפרט בשפלת   שפלת לודהרחבת מפעל   120  160  האזרחית לקראת התחלת ביצוע, וההקמה של העבודה בהליך מכרזיהטיפול כשהחלק התהליכי מצא התקבלו ההיתרים לקבלת מתקן בביצוע. מרבית הקווים הוחו. בראשית ותחת שבע תחות). הפרויקט למתקי התהליך (מתקן טיפול יער התקבל אישור משלים של רשות המים   2013–2020  בדיקה מחדש ברשות המים לבחית הצרכים והתכולות.ר בראשית ( מתקן טיפול, תחה, בריכה ) עוברת במים במתקן יע
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רשות המים.  מועצתלאישור  שתית-תלתהוכחיים, חברת מקורות מגישה תוכית פיתוח  הרגולציהעל פי כללי   בפיתוח פרויקטים וביצוע תכון הליך . 6.8.17.2 השיפוט על התכון הכללי פועלת מקורות מקבלים אישור והביצוע, כמפורט מטה. מרגע מתן אישור על ידי ועדת הפרויקטים מוגשים לשיפוט ברשות המים ולאחר מכן מתקבל אישור התכון המפורט ולאחר קביעת תקציב מחייב התכוי היו בפייה לועדת הצורך ברשות המים, בהתאם למוגדר בכללי הרגולציה. מרגע מתן אישור הצורך תהליך הפרויקטים לתעדוף שאושרו על ידי מועצת רשות המים. בפרויקטי הפיתוח אותם יוזמת מקורות, תחילת השתית המוגשת על ידי מקורות מבוססת על היקפי ביצוע בהתאם לצרכי משק המים וזמיות -התכית התלת שור הצורך בתכון הפרויקט שלב הייזום וקבלת איהליך תכון הפרויקטים במקורות מורכב מהשלבים הבאים: א.   שקבעה בכללים. בפועל. יחד עם זאת, מקורות רשאית לקזז בין חריגות בביצוע לבין חסכוות (יחסית לאישור הביצוע), לפי וסחה מכירה למקורות בעלות המוכה מבין השים: סכום אישור הביצוע או העלות  לכללי המים, רשות המים בהתאםסיום הביצוע ומסירת המתקן. כללי המים קבעו מגוים להכרה בהשקעות, דיווחים ומגון לאישורים חריגים. המישורים משלב, סטטוטוריקה והיתרים, תכון מפורט, בחירת קבלן מבצע ועד  ללקדם את ביצוע התוכית בכל תכון המפורט. היתרי הביה היות ותכיות מפורטות מתחילות לעיתים בשלהי התכון הכללי וממשיכות במקביל להתכון הפיזי מהווה חוט מקשר בין התכון הכללי לתכון המפורט,  – תכון פיזילתכון מפורט מרשות המים; ג. סמכות מקומית, תב"ע בסמכות מחוזית וכיו"ב). שלב זה מסתיים בשיפוט התוכית וקבלת אישור ביה, תב"ע בגם דו"ח היתכות סטטוטורי שמגדיר בסופו של דבר את המסלול הסטטוטורי המומלץ עבור החלופה הבחרת (היתר ובשלב התכון המוקדם בחות חלופות שוות לפרויקטים המרכיבים את המערכת. בשלב התכון המוקדם ערך ת לקידום הפרויקט. בשלב הראשון בחות חלופות מערכתיות הממפה את הסיכוים הקיימים בחלופות השוושלב התכון הכללי חלק לשי שלבים: תכון כללי ותכון מוקדם, כאשר בשלב זה משלימים דו"ח היתכות  – תכון כללישלב בו מבוצע תהליך של התחלת תכון וזאת לשם קבלת מירב התוים לפרויקט; ב.  – מרשות המים , הסטטוטוריקה והיתרי כון למועד התשקיף, להערכת החברה, הסיכוים העיקריים הים עיכובים בתחום התכון  . פרויקט לכל העלויות כל על המערכת הממוחשבת ליהול פרויקטים מבצעת בקרה תקציבית כן ועל חריגים לוועדתיתן לפות  לאצוע הבימהותיים ברמה ההדסית או במסגרת התקציבית מחייבים פייה לאישור השיוי בפי ועדת החריגים. במהלך בשלב זה, שיויים   התקציב מתבצעת השוואה לאשור התכון המפורט ברמת התכולה ההדסית וברמת התקציב. תכון יהול ופיקוח ובצ"מ. בשלב סיום הכת  -ת החומרים, עלויות לוות העלויות כוללות את עלות הביצוע, עלויוהתקציב שאושרה באישור לתכון מפורט. בהיתן התכון המפורט מכיה מקורות את העלויות הדרשות לביצוע. התכון המפורט מציב בפי המתכן דרישה של עמידה במסגרת  –תכון מפורט מקודמים בשלב התכון המפורט; ד.  קיים סיכון לאי  לפיכך, במקרה של הקפאת פרויקט כאשר יש התקשרות עם קבלן,להלן.  6.24.3.1לעיל, ראו סעיף לפרטים אודות התיקון לכללי הרגולציה אשר קובע שיוי בהיקפי הביצוע המותרים על ידי שח"מ כמפורט . 67%באותה שה ובלבד שסך כל ההיקף הכספי של עבודות פיתוח במפעלי מים באותה שה ובשה שקדמה לה לא יעלה ף הכספי של עבודות הפיתוח במפעלי מים שבוצעו מסך כל ההיק 70%עבודות פיתוח במפעלי מים לא יעלה בשה על הכספי של הביצוע העצמי של עבודות פיתוח במפעלי מים של החברה והתקשרויותיה עם חברות קשורות לביצוע להלן, קיימת מגבלה על החברה כך שהיקף  6.24.3.1הרכש). עוד יצוין, כי על פי כללי הרגולציה המפורטים בסעיף כדרש), חוסר ודאות לגבי עלויות חומרים בשל כך שהעלות המתוקצבת היה העלות בזמן הכת האומדן ולא במועד ם שלא זכו במכרז, זכיית קבלים שלא יכולים לבצע העבודה סיבות שוות (כגון: חובה לערוך מכרז, תביעות קבליסיום תכון וקבלת היתר לביצוע בפועל וכתוצאה מכך אי עמידה בלוחות הזמים שקבעו על ידי רשות המים בשל ין חריגה בלו"ז הפרויקט יצוין, כי כאשר הביצוע היו על ידי קבלן חיצוי עלול להיות פרק זמן ארוך בין מועד ילע  ט. הזכות לזקוף עלויות מימון בגין תקופת החריגה) וכן חריגה בתקציב הפרויקבמהלך תקופת ההקמה ובמידה ומקורות חורגת מהלו"ז שהוגדר באישור הביצוע מרשות המים, היא מאבדת את בשלב הביצוע, הסיכוים העיקריים הים: חריגה בלו"ז (מקורות מקבלת הכרה בגין עלויות מימון מפעלי המים   הביה. , לא 2018 דצמברב 31חריגה זו אל מול פרויקטים אשר הסתיימו בסכום המוך מתקציבם המאושר. כון ליום החריגה שמעבר לבצ"מ, כאשר בעת בחית ההשקעה המוכרת למקורות על ידי רשות המים, יתן לבצע קיזוז של הכרה ברכיב -החברה חשופה לאימהתקציב המאושר באישור הביצוע. חריגה מעבר לבצ"מ משמע כי  10%של עד המים, בו מוגדרים תקציב ולו"ז הביצוע המאושרים. למקורות מוכר בצ"מ (בלתי צפוי מראש) ורמטיבי בשיעור ין חריגה מתקציב הפרויקט, יצוין כי תאי מקדים לתחילת ביצוע פרויקט היו קבלת אישור הביצוע מרשות ילע  עמידה במגבלה כאמור.  , 2015-ו 2014מיליון ש"ח בגין השקעות במפעלי מים לשת  3.3-ומיליון ש"ח  2-הוכרו לחברה סכומים בסך של כ   , כון למועד התשקיף, טרם התקבל אישור רשות המים. 2016-2017בהתאמה. לעיין השים 
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ם אישור , כאשר העקרוות המחים שצויו הי2016במרץ  1-וכן משרד הארגיה והמים. הצוות הגיש המלצותיו בשל חברת מקורות. לוועדת משה זו הוקם צוות מקצועי אשר בו שותפים מציגים של רשות המים, משרד האוצר ד האוצר וכן מהל רשות המים, אשר מטרתה לבחון את הליך אישור תוכית הפיתוח משרד הארגיה והמים, משר, מיתה מועצת רשות המים ועדת משה, המורכבת מחברי מועצה ממשרד החקלאות, 2015יצוין, כי בחודש דצמבר  הגדרת  ;ומגון לביצוע שיויים בתוכית שתית אחת לשלוש שים, עם מגבלה תקציבית-תוכית פיתוח תלתאת מדייות פיתוח משק המים בכפוף למדייות הממשלה ופישוט תהליכי הרגולציה. עיקרי ההמלצות הים אישור שתית, ביצוע התאמות באופן בו מוגשת תוכית הפיתוח למועצת רשות המים במטרה לאפשר להכווין -תוכית רב מיליון ש"ח בשה או  100תהליכי עבודה בין רשות המים והחברה וקביעת סל פרויקטים קטים בהיקף מצטבר עד  , 2017מיליון ש"ח בשלוש שים אשר עבורם התקציב המחייב ייקבע על בסיס אישור ועדת השיפוט. בשת  300 תוכית (להלן: " 2019-2017שתית לשים -הגישה החברה לרשות המים תכית פיתוח תלת 2016בחודש ספטמבר   תוכית פיתוח רב שתית  . 6.8.17.3  כללי הרגולציה כך שכוללים את המלצות הועדה כאמור.  במסגרת התיקון הכולל, תוקו אוקטובר  בחודשאושרה התוכית על ידי מועצת המים ודירקטוריון חברת מקורות.  2016") ובחודש דצמבר הפיתוח על פי התוכית, ובהתאם לכללי הרגולציה, מגבלת  2018-2019בוצע עידכון בעבור תוכית הפיתוח לשים  2017שת  מיליארד ש"ח (ללא חו"ש, תקורות וריבית בהקמה), ומגבלת  6היקף של התקציב של כלל תוכית הפיתוח היו  , היקף השקעות הפיתוח הדרש לביצוע על ידי 4514זאת, לאור הבצורת ובהתאם להחלטת הממשלה  עםיחד    מהאזורים המותקים למערכת הארצית. ט. חיבור חלק ;ח. הקמת תשתית להזרמת מים מהמערכת הארצית אל הכרת ;אמיות למערכות מי שתייהשיפור איכות המים; ה. תוספת מים שפירים למערכת הארצית; ו. שדרוג המיגון של מערכות המים; ז. שיפור  ומש הקרוב וכח חוסר ממשי במים לצריכה ביתית; ג. תגבור אספקת מים לחקלאות; ד.לחוסר אמיתי או צפוי בחהתאמת המערכת הארצית לקליטת כמויות המים המותפלים; ב. מתן מעה לצרכי אספקת מים דחופים וקריטיים, לאישורים הדרשים לפרויקטי הפיתוח. תוכית הפיתוח כוללת סדרי עדיפויות לביצוע פרויקטים כדלהלן: א. , בכפוף 2018מיליארד ש"ח לביצוע בשת  1-ם עד כמיליארד ש"ח, מתוכ 3היקף ההשקעות בשלוש שים היו עד  מערבי יחובר לכיוון צפון לבריכות כברי מתקן התפלה גליל     גליל מערבי במערכת שילוב מתקן התפלה   1,795  שפירים לערבה דרומית ותיכוה.מערכות משלימות למים מליחים ולצמתי מיהול ואספקת מים במערכת המים של ערבה דרומית ותיכוה כולל ביצוע של (או ממקור מים אחר) מלמ"ש ממתפיל השלום  35קליטת   המים בערבה לאספקת אב תוכית  "ח)מלש( עלות אומדן  תיאור  הפרויקט שם    :2019 שת במהלך המים רשות במועצת 2020-2022 חדשה שתית תלת תוכית במסגרת צפוי ואישורם בשלבי תכוןפרויקטי פיתוח והקמה מהותיים של החברה במסגרת תכית הפיתוח, אשר כון למועד התשקיף, הים להלן יפורטו   .זה לפרק' א לספח 41.6 סעיף ראו, 4514 החלטה על וספים לפרטיםו, לעיל 6.2.1ראו סעיף  2019וספים אודות תוכית הפיתוח בשת  לפרטים .ש"ח מיליארד 1.4-כ היו 2019 בשתהחברה  ולכיוון דרום לבריכות שפרעם בקווים  48בקווים בקוטר " "ש. דרש לבצע את העבודות הבאות: מלמ 150תפוקה של מלמ"ש, זאת בוסף למתקן הקיים (שורק א') בעל  200של הקמת מתקן התפלה וסף באזור שורק (שורק ב') בעל תפוקה לתיגבור אספקת מים מותפלים למערכת הארצית הוחלט על ערכות יעל פי החלטת ממשלה והחיות רשות המים וכחלק מהה      שורק ב'שילוב מתקן התפלה   510  שיקום מאגרי הבשור.והמערכת באזור חלוציות כולל הקמת מאגר חל עוז, מאגר קמה רות ועד קצה מתקים להולכת מי שפד"ן מסיקת תחת ג  והאיגום בשפד"ןמערכת ההולכה    1,071  אלמ"ק. בריכות אגירה וחיבורים למערכות לטרליות. 200. המערכת כוללת הקמת תחת שאיבה, מאגר 80בקוטר " ון בריכות בט 2, להקים שורק בתחת שאיבה יחידות 4 להתקין יותר  מתקדםק"מ. בשלב  3.5/ 80לקו ירקון מזרחי מציורות "קטעים בקו ירקון מערבי מציורות פלדה, לבצע את קו מקביל וספות בתחת חפץ חיים ולהקים את תחמ"ש חפץ חיים, לבצע יחידות שאיבה  2מ"ק כל אחת, להתקין  75,000וספות בפח    433ההתפלה החופיים באמצעות תחות ופרים בראש העין ועודפי מערכת להפיכת כיוון הזרימה במוביל ואספקת מים ממתקי   הארצי ילבמוב צפוהמים יתוב ה  411  להקים את מאגר קולה. יידרש
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תחות שאיבה בראש העין, מצר  3כירת. הפרויקט כולל הקמת קידוחים לסגירת מאזן בגליל מערבי והוספת מים למעלה   "ח)מלש( עלות אומדן  תיאור  הפרויקט שם מרות ובריכת משה בפח חיבור חיפה, הקמת בריכת משו לעיל אין ודאיות ומבוססות על המידע הקיים  כמפורט. הערכות החברה עלויותיהם או תקציביהם, שלהם הזמים לוחות, הפרויקטים למאפייי ביחס לרבות, בופרויקטים המפורטים לכולל מידע צופה פי עתיד ביחס  לעיל המידע  226  שבוצע.וספים לים סוף. המערכת בית כתוצר של סקר סיכוים של ים סוף ומערכת לסילוק מי רכז ממתפיל הסבחה וצרכים מערכת חדשה לקליטת מים ממתקן תפיסה חדש בחוף המזרחי   וסילוק מי רכזים לסבחה -הספקת מי  מ"ק כל אחת. 50,000 ים איו בשליטתה המלאה של . כן יצוין, כי ביצוע חלק מהפרויקטים האמורהתשקיףבידי החברה כון למועד  בפועל עשויים להיות שוים באופן  שלהם, התוצאות והעלויות הזמים לוחותהפרויקטים,  מאפיייהחברה. לפיכך,  בדין  אפשרייםוטוריים ו/או שיויים אטועיכובים בהליכים סט הימשכותמהותי מהערכות החברה, בין היתר לאור  אם  אואו מכשולים גיאולוגיים, /ובעיות איכות סביבה מהותיות שהחברה לא צפתה, או אם תתגלה תקלות וואישורים הדרשים (ככל שדרשים) מבעלי זכויות במקרקעין הרלווטיים לפרויקטים, וכן אם תתגליה חשיפות אי קבלת הסכמות  אואו רגולטורים אחרים, שאין בשליטת החברה, /וממשלה הו/או דרישות עתידיות של  ים לחברה בביצוע עשלישיים שמסיי צדדים -ו/או ותי שירותים  עובדיםיתעוררו קשיים כאלה או אחרים מול  (חו"ח)  תתרחשהאו /ו בטיחות וסיכוי חשיפות יתגלו אם או, שלישיים צדדים מאותם איזה של פירעון חדלות או עסקיים משברים, שביתותאיזה מהפרויקטים (למשל קבלי תכון או ביצוע), לרבות עיכובים בלוחות זמים,  או /ו מהפרויקטים לאיזה הייחודי הציוד רכש בתהליך עיכובים יחולו אם או, מהפרויקטים באיזה בטיחות תקלות פעולה עם , או חוסר הצלחה בתיאום ובשיתוף הפרויקט דרישות את תואם איו שרכש ייחודי שציוד יתברר אם -מיליון ש"ח לתוכית הפיתוח התלת 280-מועצת רשות המים אישרה רשימת סל פרויקטים ראשוית בהיקף של כ פרויקטים  סל . 6.8.17.4 להלן. 6.29החברה בהערכותיה או אם יתקיים אחד או יותר מגורמי הסיכון האמורים בסעיף י ההתפלה בפרויקטים בהם דרש תיאום ושיתוף פעולה כאמור, או תשתיה החות היסוד ששימשו את מתק מיזמים וחלק מהחברות הטמיעו מוצריהן  1,100-חברות לאחר שבחו למעלה מ 45-בוצעו יסויים עם למעלה מבוגרות המפתחות טכולוגיות חדשיות ומקורות מהווה עבורן אתר אלפא, ביתא או הדגמה לטכולוגיות. עד היום רויקטים עם חברות הזק או חברות מתבצעים פ ®WaTechיעיל יותר, חסכוי ובר קיימא. במסגרת פעילות מרכז המים במקורות במדית ישראל, והגדלת יכולת הייצוא של הקבוצה, וכן לסייע לחברה ביהול מערכת המים באופן , המרכז ליזמות ושיתופי פעולה, במטרה לקדם ולפתח את טכולוגיות ®WaTechהקימה החברה את  2004בשת  ופיתוח מחקר .6.8.18   .הפרויקטים למסמיליון ש"ח  60-פרויקטים בהיקף של כ ביצעה שתית. כון למועד התשקיף, מקורות מתפילי המים  לביןפי התקשרויות בין המדיה (ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר)  על מותפלים מים רכישת . 6.8.19.1  ומכשור מדידה, משאבות וכן כימיקלים. חומרי הגלם והתשומות העיקריות המשמשות את החברה בתחום אספקת המים הם: מים, חשמל, צרת מים, ציוד  וספקים גלם חומרי .6.8.19  היחידה מטפלת גם בכל ושא הקיין הרוחי לרבות הרישום ההגה ובחית יכולות המסחור.מוסדות מחקר וחברות טכולוגיות מהארץ ומהעולם, בהתאם לצורכי החברה ובמסגרת תכית עבודה רב שתית. מחקרים יישומיים בשה באופן עצמאי, בשיתוף פעולה עם אקדמיה,  50עד  בפעילות מקורות. כמו כן, מבוצעים מהמתפילים מים  רכשהלהלן, המדיה  (א)6.9.1אשדוד כאמור בסעיף ואשקלון פלמחים  שורק, חדרה, במתקים , כי יובהרים ללקוחותיה השוים. ומסופק הארצית המים אספקת למערכת מועברים, השוים ההתפלה ממתקי מקורות ידי על קלטים. מים אלה בהתאמה, 2018-ו 2017 לשיםש"ח  מיליוי 1,654-וכ 1,504מותפלים בסך של  של המדיה והצעתו של הזכיין הזוכה במכרז זה. מדי שה, גורמי המדיה קובעים מהי כמות המים שעל המתפיל ולמיטב ידיעת החברה תעריף זה קבע על בסיס תאי המכרז  צד לו, האי החברהש, מהמתפילים אחד לכל המדיה שבין ההסכםוהמסחריים לעיין תעריפי המים המותפלים וכמויות ייצור המים קבעים מתוקף  הדסייםההתאים 
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-א חיובים דוהרכישה, המתפיל מוצי הסכמי לתאיבהתאם אשר היא זו שמבצעת בפועל את התשלום למתפילים. בהליך רכישת המים המותפלים מתבטאת בעיקר בכך שרכישת המים על ידי המדיה מתבצעת באמצעות מקורות, של מקורות  מעורבותהלת המערכת הארצית לקלוט את המים המופקים על ידי כל אחד מהמתפילים. אילוצי יכולייצר וכפועל יוצא גם מהי כמות המים שעל מקורות לקות מהמתפיל ולקלוט במערכות ההולכה של החברה, תחת  את החשבוות שהגיש המתפיל, היא מעבירה הוראה למקורות לבצע התשלום  בודקתלאחר שהמדיה וחודשיים  בכללי  45י מקורות למתפילים מוכרים לחברת מקורות בהתאם לסעיף יד ללמתפיל. הסכומים המשולמים ע . לחברה המוכרות העלויות כיסוי ךלצור המים רשות מועצת בעתוועלות זו כללת בתעריפי המים שק הרגולציה י מקורות. עם כיסת כללי הרגולציה לתוקף כמפורט יד לבגין רכישת מים מותפלים ביחס לסכומים ששולמו בפועל עהתשקיף, לא התקבלו דרישות מצד המדיה לקיטון בעלות המוכרת  ועדלמתקלה או מחדל של מקורות. בפועל, למתפילים, למעט מקרים בהם לא תתאפשר קליטת או ייצור מים מותפלים במערכת אספקת המים עקב  שישולמו, כי בתקופת הסכם העלויות, עוגן מגון ההכרה וההתיות, כאשר קבע כי תוכרה למקורות מלוא העלויות יצוין לעיל. כון  ושתואר התאיםלהלן, פעלו הצדדים לגיבוש צו רכישת מים מותפלים אשר יחליף את  6.24.3.1 בסעיף רכישה ממתקן אשקלון, מתקן פלמחים וממתקן ההתפלה בחדרה וטיוטת  םצווי שלושהלמועד התשקיף, התקבלו  ראויים  ודה יהיפקו על יומסגרת הצווים התחייבה מקורות להבטיח כי המים שיסב, בוסףהצווים שטרם חתמו. הדו חודשיים המופקים כאמור לעיל מופקים הן בקשר עם הצווים החתומים והן בקשר עם  החיוביםאשדוד.  ממתפיל, וטרם התקבלה טיוטת צו לרכישת מים 28")צווים" או "צוהתפלה בשורק (להלן יחד: "צו ביחס למתקן ה בריאות העם, החיות משרד הבריאות, הרשות הממשלתית למים וביוב וכל דין  פקודתפי  עללשמש כמי שתייה  כדי להבטיח כי  ההאמצעים שברשות למגד התחייבה המדיה לקוט בכל להלן), כאשר 6.24(ראו לעיין זה, סעיף  הצווים האמורים ו/או אי קיום הוראותיהם  הפרתי ההתפלה יהיו ראויים לשתייה כאמור. קהמים שיסופקו ממת לוט את המים ומסיבה זו או אחרת היא לא תק םקושי או כשל למקורות בקליטת המים המותפלים בהתאם לצוויעמדת החברה היא, כי הסבירות שהוצאות כאמור לא יוכרו היה מוכה. בוסף, קיים סיכון לחברה במקרה בו יהיה כאמור לעיל. לאור כך שהוראות הרכישה מועברות לחברת מקורות על ידי רשות המים,  פי הצווים הלא חתומיםלרכישת מים ממפיק יקבעו בהוראה מפי מהל רשות המים. לפיכך, תיתכן טעה כי אין להכיר ברכישת מקורות על א(ד) לחוק המים קובעים כי התאים 35-לכללי הרגולציה ו 46, סעיף בוסףמהווה עבירה פלילית לפי חוק המים.  , אחראים המפיקים כלפי מקורות הצווים פי עללהלן.  6.24.3.1 סעיף ראו, כאמור בעלויות הכרה אודות וספים לפרטים. הרגולציה כלליעל פי  לחברהבצווים). ככלל, על פי הצווים, התשלומים שתשלם מקורות למפיק מוכרים הרלווטי לאורך תקופת הצו, וכן את התעריפים לרכישת המים (אשר בחלקם צמודים למדדים ובסיסים המפורטים ות לרכוש מהמפיק מקידוחים מסוימים המפורטים בצו. כל צו רכישה מסדיר את כמות המים אותה דרשת מקורלרכוש מים מהמפיקים השוים. כל צו רכישה כאמור חל בפרד ביחס למפיק מסוים ולמים אותם הוא מפיק הממשלתית למים וביוב הוציאה למקורות ולמפיקי מים שוים צווי רכישה, על פיהם מחויבת מקורות  הרשות  ואחריםמקידוחים  מים רכישות . 6.8.19.2  ההתפלה כאמור בוצעו החל מהפעלת כל אחד מהמתקים. ממתקי(*) יצוין, כי רכישות   טרם יתן  טרם יתן  אשדוד  טרם יתן  טרם יתן  שורק  23.8.2032  15.5.2016  חדרה  28.4.2029   28.4.2015  פלמחים  15.5.2027   28.4.2015  אשקלון  סיום תוקף הצו  תחילת תוקף הצו(*)  מתקן ההתפלה לגביו חל הצו     .לצווים בהתאם המותפלים המים כמויות סך אתלשלם למתפילים בהתאם לצווים גם אם לא קלטה  מחוייבתהמותפלים או חלקם, שכן מקורות תהא  המים לא  שאיכות ובמקרה, בצווים המוגדרים וספים איכותיים וסטדרטים לדין בהתאםלאיכות מי הקידוחים,  החברה לבין  בין 1973ביוי  1 מיום, בין היתר, הסכם כוללים אלה הסכמים. החברהלהתפלה במתקי ההתפלה של  המיועדים לחברהגלם  מי יספקו החברות לפיהם, מים מאגרי שבבעלותן שוות חברות עם הסכמים לחברה, בוסף . 2018-ו 2017, בשים"ח שמיליון  81-ו 80-בהיקף כספי בסך של כ הפרטיים מהמפיקים רכשה החברה. יצוין, כי הרלווטי מהמפיק המים קליטת את להפסיקעל פי הוראות הצווים, רשאית מקורות  הדרשתעומדת ברמת האיכות  כמפורט  מיימאליתמים בכמות  הספקלקבל מ מתחייבתלספק למקורות ומקורות  התחייב הגלם מי ספק, ההסכם במסגרת. מקורות ידי עלבוקק -זוהר שפך באזור המלון לבתי מים אספקת לשם") גלם מי ספק(להלן: " גלם מי ספק . עוד אחריותו ועל חשבוו על, ידו על ויוחזק יופעלגלם, הספק מי  בבעלות יישאר המוביל הציורבהסכם וקבע כי   במשרד האוצר.טיוטות הצווים הוכו על ידי הדרג המקצועי ברשות המים והועברו לחתימת הגורמים המוסמכים    28                                                      
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ת מים לפי מכל מקור שהוא ובלבד כי מים אלו יהיו ראויים לאותם מטרות ושימושים שלשמם מובילה מקורוגלם להפיק מים כאמור, תהא למקורות הזכות להוביל מים בציור המוביל הבהסכם. עם זאת, ככל שיחדל ספק מי זה יהיה בר תוקף במשך כל אותה תקופה בה יפיק ספק מי הגלם מים מבארות כפי שקבע  הסכםקבע בהסכם כי  גלם ו/או ביטול הההסכם ובהתאם לתאים שיסוכמו בין הצדדים. יצוין, כי הפסקת אספקת המים מספק מי  התקבלה החלטה אסטרטגית בחברה לרכוש  2008פלדה אך בוסף לכך עשה שימוש בציורות פוליאטילן. בשת חלק מהקווים עובדים במשטרי לחץ גבוהים ועומסים חריגים. עיקר הציורות בהם משתמשת החברה הים ציורות . 108ים במגוון קטרים עד "ק"מ של קווי הולכת מ 13,000-החברה מתחזקת ומתפעלת מערך אספקת מים הכולל כ  מיםציורות  . 6.8.19.3 בוקק.-שפך זוהר לאיזורההסכם עלולים לגרום לפגיעה מהותית ביכולת אספקת המים  מציורות המזרח התיכון בע"מ  80החברה רוכשת ציורות מים בקטרים של ''עד '' – ת המזרח התיכון בע"מציורו  )א(  כון למועד התשקיף רוכשת החברה ציורות פלדה בארץ כמפורט להלן:   בהוצאות והיטלים במל, פיקוח וביטוח. מיידית של צרת במקרים דחופים, שירות ואחריות, הוצאות מימון, ועוד. בוסף למפורט לעיל, הליך היבוא כרוך רת לפרויקטים, מלאי תפעולי ומלאי חירום, פחת, אספקה שיקולים של שטחי אחסה ומערך לוגיסטי, הובלת הצהליך רכש הציורות היו מורכב ומעלה סוגיות מגווות בהיבט הכלכלי, המכרזי, וההדסי, בין היתר, עולים   ווהל אישור ספק צרת לחברה, ואשר עומדים במפרטים הטכיים לייצור ואספקת הצרת.מצאו מתאימים על פי הוראות מהדס ראשי בהתאם לכך, החברה רוכשת את המוצר רק מספקים אשר בדקו ובחציית תשתיות אחרות היה מעשה שבשגרה, עובדה המעצימה את הצורך המהותי בהקטת הסיכוים דלעיל. האחרוות, גדלה משמעותית צפיפות התשתיות והאכלוס האורבאי, התקת קווים ראשיים בסמיכות רבה ואף של העובדה כי בשים בוסף להפרעות ושיבושים משמעותיים באספקת המים הסדירה המהווה פגיעה כשלעצמה. בבסמיכות ומתחת לתשתיות ראשיות אחרות, ומאליו ברור כי כשל בקו ההולכה מהווה סיכון משמעותי. זאת כמובן, ופן שיאפשר קיטת פעולות מתקות טרם החמרת התופעה. יתרה מכך, חלק יכר מהקווים עוברים התהוות כשל באולעמידות הציור ודעת חשיבות רבה שכן מרבית הקווים הים תת קרקעיים ולא יתן לקבל התרעה מוקדמת על שה לכל הפחות. לאיכות  50תשתיות ראשיות של המדיה ובמקומות ציבוריים, ואמורים להיות בעלי עמידות של י הולכה ראשיים במערכת הארצית המותקים מתחת ולאורך אשר ועדו להוות עורק 100לראשוה ציורות " "). ציורות המזרח התיכון רוכשת חומרי גלם ומייצרת את הציור בארץ כולל ציפוי ציורות המזרח התיכון(להלן: " ומצופה בארץ. בשים  העטףציור שחור לארץ מטורקיה כ מיובאים הציורות 20עד " ובקטרים, ועטיפת הצרת של  בארץהספק היחיד של החברה  היהלחברה תלות בציורות המזרח התיכון מכיוון, שכון למועד התשקיף,   מיליון ש"ח, בהתאמה.  137-וכ 90.9-של החברה מציורות המזרח התיכון עמד על כ הזמותההיקף  2018-ו 2017 מערך  לבחית ואישור יצרים וספים בעולם, תוך בחית השיקולים המהותיים בושא זה, כגון הצורך בהקמת), עשתה פעילות 42(בקטרים מעל " אחד בספק התלות ולהפחיתשוצר בתחום. כמו כן, כדי להגדיל את התחרות הציורות תוך בחית מגוים שוים בהליכים המכרזיים המתאימים למצב השוק  ברכש, כי החברה פועלת יצוין  .בגים הפסד לה וייגרם למקורות יוכרו לא אלו חריגה סכומי כי חשש וישו, המים רשות ידי על המאושר לתקציב מעבר בעלויות חריגה תיגרםיורות עקב החלפת ספק, במקרה של התייקרות הצשל ציורות), אחסת הצרת, הקמת מערך לוגיסטי לשיוע ציורות, דרישות טכיות והדסיות וכדומה. יצוין, כי מטי צ ציפויאו בעקיפין) לאור, בין היתר, הצורך בהיערכות לוגיסטית ותפעולית לייבוא (לרבות בשל הקושי ליבוא אף לגרור עלויות לחברה (במישרין  לעיכובים מהותיים בלוחות הזמים של פרויקטי הפיתוח של החברה ולעיתים. החלפת הספק כאמור, לרבות, בין היתר, עקב קשיים תפעוליים או כלכליים של הספק, עשויה לגרום החברה של הכללים וההזמות הרכש לתאי בהתאם הים ציורות עם ההתקשרות תאי. 80'' עד 42''ציורות בקטרים  מלאי ואספקה, שרות ואחריות, דרישות  וגמישותלוגיסטי לשיוע לישראל ואחסון, שיקולים כלכליים, זמיות  . הארץידיעת החברה, משרד הכלכלה מקדם יוזמה לשיוי בתקות העדפת תוצרת  למיטבמיליון ש"ח, בהתאמה.  17.4-מיליון ש"ח וכ 7.4-הוזמה צרת מספק ציורות א' בהיקף של כ 2018-ו 2017וציפויים הפימי בלבד. בשים כי כון למועד התשקיף, ספק ציורות א' מייבא את עיקר ציורותיו מחו"ל ובארץ מבוצעת עטיפתם החיצוית . יצוין, 40") ציורות בקטרים עד "ספק ציורות א'החברה רוכשת מספק ציורות וסף (להלן: " –ספק ציורות א'   )ב(  פוליטיים ועוד. -טחוייםיטכיות, הדסיות ותפעוליות, סיכוים ב  .24"-ו 20" בצרת התחרות את יותר עוד שיקטין באופן, חדשים ליזמים לשוק כיסה חסם להוות גם עשוי ויהשי. התיכון המזרח בציורות להתחרות, בארץ במפעלו מים להולכת בצרת שימוש לעשות המאפשרים והביטון העיטוף תהליכי וביצוע"ל מחו הפלדה ציור יבוא על השען, הקיים הספק על להקשות עשוי התקות שיוי
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עמד על  2018-ו 2017באמצעות מכרזים בילאומיים בהשתתפות ספקים שוים. סך הזמות הצרת כאמור בשים ובקטרים או עוביי דופן חריגים  100בוסף לאמור לעיל, רוכשת החברה צרת בקוטר " – ספקי ציורות וספים  )ג( וולטאית וכו'. -חשמל פרטי (כמפורט מטה) במחיר מופחת ממחיר חברת החשמל, שימוש בארגיה סולארית פוטויעיל, יהול מיטבי של מערכות תפעול המים, אספקת חשמל עצמית מיצול עודפי לחץ מים, רכישת חשמל מיצרן חידוש ציוד שאיבה לא  "),חח"י" או "חברת חשמלהסדרים תפעוליים עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "בהתאמה. יצוין, כי החברה פועלת להקטת תשומות הארגיה באמצעות: ביצוע פרויקטים חוסכי הוצאות ארגיה, מיליון ש"ח,  669-מיליון ש"ח וכ 728-עמד על סך של כ 2018-ו 2017רכישות החשמל בחברה בשים  היקף עלויות החשמל בתחום ספקים . 6.8.19.4 מיליון ש"ח, בהתאמה.  6.9-מיליון ש"ח וכ 12.9-סכום של כ תעריפים לפי עומס המערכת וזמן הצריכה  מבוצע בהתאם לקבוע באמת המידה ובהוראות רשות החשמל. באמצעותובעקבותיהם שיויים במחירי החשמל, עלולים להשפיע על מחיר הפקת המים ואספקתם. התשלום לחברת החשמל שיויים במחירי תשומות הגלם, המשמשות לייצור חשמל על ידי חברת החשמל (בין היתר גז טבעי ודלקים אחרים) החברה.  מסך הרכש של -10%כון למועד התשקיף, לחברה רכישות מחברת חשמל המהוות יותר מ –חברת חשמל   )א(   המהותיים של החברה:מעה לשיויים בתעריפים אלו על ידי עדכון העלויות המוכרות לחברה בהתאם. להלן פירוט אודות ספקי החשמל ים בוסחת הארגיה שקבעה בכללי הרגולציה, באופן בו יתן תעריפי החשמל, שקבעים על ידי רשות החשמל, כלל להיקף צריכת חשמל מוגבל, במחיר מופחת ממחיר חברת  פרטי חשמל יצרן עם, 2010 בדצמבר 9 ביום שתוקן כפי, חשמל אספקת בהסכם התקשרה החברה, 2010 באפריל 28 ביום – ")חשמל ספקיצרן חשמל פרטי (להלן: "  )ב(  בהתאמה.מיליון ש"ח,  370-מיליון ש"ח וכ 371-עמד על כ 2018-ו 2017"י בשים מחחהיקף הרכישות של החברה  לחברה תלות בחברת חשמל. ") וכן תעריפי החשמל הכללי, למתקים שאים מחויבים לפי התעו"ז. יצוין, כי כון למועד התשקיף, תעו"ז(להלן: " להסכם רכישת החשמל, הספק מחויב להעמיד לחברה  בהתאם"ז. לתעו בהתאם חשמל הצורכים, בממוצע חוזים 500-כ כוללת החשמל מספק החשמל אספקתלמועד התשקיף,  כון"). החשמל רכישת הסכםהחשמל (להלן: " מגוואט בשעות הפסגה והגבע, כאשר לחברה הזכות להגדיל או להקטין  110זמיות לאספקת חשמל בהספק של  רכישת החשמל היו רב  הסכםתאים מסוימים הקבועים בהסכם רכישת החשמל. הספק זה בכפוף להתקיימות  ) 2014 במאי 19בפועל ביום  שחלהממועד ההפעלה המסחרית ( שים 12 ועד 2010 אפרילשתי, שתוקפו החל מחודש  תחזיות צריכה מפורטות ברמה שבועית  החשמל ספקכמפורט מטה, החברה דרשת להעביר ל – הצריכה מתכית סטיות) 1מכיל מספר סיכוים שאם יתממשו עלולים לפגוע בחיסכון הפוטציאלי: ( החשמל רכישת הסכם. הבלעדי דעתם שיקול פי על וזאת, וספות שים 4-ב ההסכם תקופת את להאריך אופציה הצדדים לשי מקה החשמל רכישת הסכם, בהסכם המפורטים מסוימים תאים בהתקיימות). שפל ביקוש שעות במקבצי לרבות, בחברה החשמל צריכת מכלל 40%-50%-כ על מדובר התשקיף למועד(כון  לעת מעת החברה שתעדכן כפי, החברה ממתקי קחל עבור החברה של החשמל צריכת את החשמל ספק מספק במסגרתו), המוקדם(לפי  2025 במאי 31 ליום עד או , על הצדדים לערוך קלדארית שה כל בתום כי, יצוין עוד. בהסכם המפורטות המידה לאמות בהתאם החשמל לספק לשלם תידרששעתית עבור כל יממה. במקרה ומקורות סוטה מהכמות המתוכת היא  -וכן ברמה יומית חצי "ש, אשר לקווט' אג 5.40 היה 2015 לשת המערכתיים התעריפים של הממוצעת העלות. ועוד אדמייסטרטיביות עלויות, מערכת לאיזון שירותים, גיבוי, המערכת יהול כגון בעלויות ושאת אשר, חשמל חברת ידי לע המסופקים שירותים בגין החשמל במשקהשתת תעריפים מערכתיים  בדבררשות החשמל החלטה  פרסמה 2015אוגוסט  בחודש – מערכתיות עלויות) 2. (החשמל ספקמגון שתי של בדיקת הכדאיות הכלכלית לחברה בהתקשרות מול לחריגות מתוכיות הצריכה, ויחול מגון זיכוי. כמו כן, ההסכם כולל  התחשבות ביחס לכלל התשלומים הוגעים למקטע הייצור. הוסכם בין הצדדים כי ככל שבעתיד  המשוייכותעל מקורות כאמור. ביחס לעלויות המערכתיות מקטע כאמור בעלויות המערכתיות, הוסכם מי מהצדדים ושא בתשלום, והחל מאיזה מועד תחול חובת התשלום למקטע הייצור. ביחס לכל  המשוייכותות מערכתיות למקטע ההולכה, עלויות מערכתיות אדמייסטרטיביות, ועלוי המשוייכותהחלוקה בין מקורות לבין ספק החשמל ביחס לתעריף יהול המערכת, לפי חלוקה של עלויות מערכתיות חתם תיקון להסכם בין החברה לספק החשמל, שבו קבעה, בין היתר,  2018צפויה להתעדכן מדי שה. בחודש מאי  תאלץ  והחברהוכל לספק חשמל ילא  החשמל ספקשל מחסור בגז טבעי או עיכוב בהולכת גז טבעי,  במקרה -טבעי גזב מחסור) 3החשמל סכום חד פעמי שהוסכם בין הצדדים בגין התחשבויות על תקופה טרום התיקון להסכם. (מקורות בשיעור גבוה יותר של עלויות מערכתיות אלה. כמו כן, במסגרת התיקון ההסכם שילמה מקורות לספק על שיעור הקוב בהסכם, תישא  להעיות אלה לבין תעריף רכיב הייצור המשוקלל היחס שבין עלויות מערכתי (מאידך, עלייה ברכיב הייצור משמעה גידול בהחה לה זכאית  זכאית החברה תהיה לה ההחה של שחיקה אף משמעה הייצור ברכיב ירידה, התעריפילעלויות על פי האישור  הייצור רכיבהפער בין  על מבוססים החשמל לספק החברה ידי על המשולמת התמורה גויממ וחלק הואיל. הייצור רכיב תעריף את, זאת ובכלל לעת מעת התעריפים את מעדכת החשמל רשות -הייצור רכיב של שחיקה) 4. (מההסכם הובעלצרוך חשמל מחח"י ולאבד את החיסכון  שעות ביקוש  במתקימייצר חשמל  ואי החשמל וספק הואילכון להיום, -שפל"ב במש חשמל אספקת) 5החברה). (
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בעבורו היו בהתאם  והתשלוםשפל, החשמל המסופק למקורות במקבצי שעות ביקוש שפל מיוצר על ידי חח"י  , על הצדדים לדון במציאת הסדר הולם למימון החשמל ספקשפל, יהיה גבוה מהתמורה שתתקבל על ידי  ביקוש שעות תקיהחשמל לשלם לחח"י בגין אספקת חשמל למקורות במ ספקדרש יבו התשלום אותו י במקרה"ז. לתעו ל החלו הזכות לבטל את הסכם. הרכישות מספק החשמ החשמל ספקההפרש וככל שלא יגיעו להסכמות, תעמוד ל ") ספק וסף א'חתם הסכם בין מקורות לבין ספק וסף א' (להלן: " 2006בשת  – הסכם עם ספק וסף א' )1 :באשקלון המותפלים המים שאיבת לתחת  )ג(  . החברההופעלה על ידי  כאמור מערכתא' של  שלב, התשקיף למועד כון. הפרטי לספק המועברות הצריכה תכיות של ואופטימיזציה לסימולציה מידע מערכת של ותחזוקה הקמה ידי על חשמל רכישת וביצוע ליהול ממוחשבות מערכות למימוש התקשרות של בעיצומה החברה כי, יצוין. מיליון ש"ח 298-כ על 2018 ובשת "חשמיליון  356-כ על 2017 בשתועמדו  2014בשת  סמוך למתקן ההתפלה באשקלון, אותו הקים ספק וסף בדבר אספקה ומכירה של עודפי חשמל מתחת הכח  רה זכות באספקת כמות מיימאלית של חשמל מצד ספק וסף א', כאשר אי עמידה במחויבות זו מקה לחבמותית ברכישת כמות מיימאלית של חשמל מצד החברה, שבהעדרה תיקטן ההחה. ההסכם גם מותה א' יעיק לחברה את התעריף המוך ביותר, פרט לזכיין של מתקן ההתפלה. ההחה שיתת בהסכם לחברה  לספק בתעריף מוזל, ובמקרה של סירוב תיתן לחברה זכות ביטול. וסף על האמור, קבע בהסכם כי ספק וסףהחברה הצעה אחרת לרכישת חשמל בתעריף מוזל מהתעריף בהסכם, תיתן לספק וסף א' זכות סירוב ראשוה ו לא יקבעו תעריפים שוים לצרכים גדולים כמו מקורות. במקרה שתתקבל אצל בעתיד לתעריף דיפרציאלי אכהחה על תעריפי חברת החשמל, על פי המפורט בהסכם, ובהחה שתעריף חברת החשמל לתעשייה לא יהפוך הכח, שיוותרו לאחר אספקתם למתקן ההתפלה. מחיר החשמל שיספק ספק וסף א' למתקי מקורות יהיה החברה תקבל עדיפות ביחס לאספקת כל עודפי החשמל של תחת  "). בהתאם להסכם,מתקי מקורות(להלן: "משאבות, מתקי טיפול במים ומתקים אחרים שהוקמו ושיוקמו על ידי מקורות בצמוד למתקן ההתפלה "). על פי ההסכם, ספק וסף א' יספק למקורות את החשמל הדרוש למאגר מים, תחת הכחא' (להלן: " להלן. עלות שתית ממוצעת  )2את ההסכם במקרה שבו בוטל ההסכם המקורי עם ספק וסף ב' כמפורט בסעיף תפעיל את מתקיה בקשר עם רכישת המים המותפלים ותחת הכח תופעל באופן מסחרי. החברה רשאית לבטל וכל עוד מקורות  2028לפיצוי כספי או לביטול במקרה של אי תשלום הפיצוי הכספי. ההסכם בתוקף עד שת  ספק וסף בעבר החברה צרכה חשמל באמצעות תשתיות של ספק וסף ב' (להלן: " – הסכם עם ספק וסף ב' )2 מיליון ש"ח.  16-מוערכת בכ "). ההסכם ההסכם המקורי(להלן: " 2001בפברואר  18הסכם שחתם בין מקורות לבין ספק וסף ב' ביום ") עבור מאגר המים, המשמש לאגירת מים המיועדים להתפלה במתקן ההתפלה עם ספק ב' וסף במסגרת ב' כון למועד תקופת החכירה תוארך ורשות מקרקעי ישראל תיתן הסכמתה להאריך את ההרשאה למקורות. , למעט אם 2017רץ במ 25המקורי מסתיים בתום תקופת החכירה של הקרקע על ידי ספק וסף ב', הייו ביום  מקורות שילמה לספק החשמל עבור "תקופת  התשקיף הצדדים ממשיכים להתהל בהתאם להסכם המקורי. באוגוסט  31בין החברה לבין ספק וסף א' בעבור מתקי מקורות שבשטח ספק וסף ב' כמפורט לעיל, ביום ת הסכם לרכישת חשמל בעקבות חתימ .2020במרץ  25ההרשאה המוארכת", כהגדרתה בהסכם, עד לתאריך  (להלן:  1996-על ידי ספק וסף ב' איה כרוכה ברישיון על פי הוראות חוק משק החשמל, התש"והתשתיות התעריף המשולם לספק וסף ב'. בהסכם המקורי אישרו ספק וסף ב' והחברה כי לפי מיטב ידיעתם העמדת כי לו הייתה החברה פותחת חיבור ישירות מול חח"י, התעריף שהיה משולם לחח"י היה גבוה יותר מאשר על סכום שישולם עבור אספקת חשמל מחח"י לבין הסכום הקבוע. יש לציין  5%שיהיה, בין תקורה בשיעור של דרשת החברה לשלם לספק וסף ב' גם במהלך תקופת ההתקשרות עם ספק וסף א', וכן הפרש חיובי, ככל לספק וסף ב' תשלומים שתיים עבור העמדת התשתיות. תשלום קבוע כאמור (צמוד למדד המחירים לצרכן) פעמי. ככל שיוארך ההסכם המקורי, תידרש החברה לשלם התשתיות שילמה החברה לספק וסף ב' תשלום חד בהתאם להוראות ההסכם המקורי, מה שיאפשר לה להמשיך ולהפעיל את תחת השאיבה. בתמורה להעמדת על פי ההסכם עם ספק וסף א', החברה תוכל לקבל את אספקת החשמל החוצה לה באמצעות ספק וסף ב' כל סיבה שהיא לא תוכל מקורות לצרוך חשמל מקורות שירותי תשתית לאספקת חשמל, כך שבכל מקרה בו מ"). בתיקון הוסכם כי ספק וסף ב' ימשיך להעמיד לרשות התיקוןחתם תיקון להסכם המקורי (להלן: " 2008 ההסכם, יבטלו או לא יעמוד בהתחייבויותיו מכוח ההסכם המקורי, על תיקויו, מקורות תתקשה לתפעל את לעיל, והחברה תפה לספק וסף ב' לספק חשמל על פי ההסכם המקורי, על תיקויו, וספק וסף ב' יפר את  זה וסף א' לא יספק את החשמל בהתאם להסכם המתואר בסעיףבקשת החברה ובהתאם לצורכיה. ככל שספק וסף ב' הספק פוי וזמין מעבר להספק הדרש להפעלת תחת השאיבה, ספק וסף ב' יהיה מחויב לספקו לפי קיים סיכון כלכלי לחברה ולפיו היא תידרש לפעול להסדרת תשתיות חשמל חלופיות. במידה שיהיה לספק ימוש בתשתיות החשמל של ספק וסף ב', וסף ב' איו מחזיק ברישיון. בוסף, ככל שלא יתן יהיה לעשות ש, ואולם כון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, ספק 3משק החשמל, המחייבת רישיון בהתאם לסעיף ששילמה עבור העמדת התשתיות. למיטב ידיעת החברה, העמדת התשתיות מהווה פעילות חלוקה על פי חוק לכל החזר מהתשלום  לא תהיה לחברה כל טעה, לספק וסף ב' לא תהיה כל אחריות, והחברה לא תהיה זכאית") והוסכם כי במקרה בו ייקבע שספק וסף ב' דרש להחזיק ברישיון אולם לא יוכל לקבלו, חוק משק החשמל"
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כן לא תעמוד בהתחייבות לקליטת המים המותפלים באזור זה בהתאם לצווים  מתקיה באזור זה ועל שות החשמל את מדידת צריכת החשמל של מקורות מהתחמ"ש. יש לציין כי ההיקף הכספי השתי של רכיהמחייבת קבלת רישיון, ובלבד שמקורות תפה בעיין זה לחברת חשמל בבקשה כי יותקו לה מוים שיאפשרו מכתב המאשר כי אספקת החשמל למקורות מתחמ"ש א' איה פעילות במשק החשמל  2015באפריל  29יום בהולכה במתח עליון באמצעות תחמ"ש פרטית המצאת בבעלותם המשותפת". במקביל, רשות החשמל הוציאה ל"קביעת תאים למתן הרשאה לביצוע עבודות והקמת מתקים לחיבורים של שי צרכים או יותר למערכת פרסם מיהל החשמל שבמשרד הארגיה והל  2014ביולי  10מל באמצעות תחמ"ש א'. ביום לאספקת החשבהתאם לגודל החיבור הדרש. במקביל פעלה החברה מול מיהל החשמל ורשות החשמל להסדרת אישור ") תחמ"ש א'מקורות באופן יחסי את עלות ההקמה של תחת ההשאה הפרטית של מתקן התפלה א' (להלן: "לצורך הסדרת אספקת החשמל לתחת השאיבה של החברה במתקן התפלה א', מימה  – מתקן שאיבה א' )1  : השוים יםהמתק אודות תיאור להלן  , כי לחברה אין תלות בספקים אלו. יצויןמספק מים למפעל קולחים מושבים. ה מתקן גם קיים. המתפיל בשטח והוקמה ההתפלה למתקן השייכת(תחמ"ש)  השאה מתחת כיום מתבצעת"ל ה השאיבה בתחות החשמל הזתהוקמו תחות שאיבה.  פרטיים התפלה ממתקי מותפלים מים של וסיקה קליטה לצורך   :התפלה במתקי חשמל הזת  )ד( לעיל.  6.8.19.1המפורטים בסעיף  ם למפעיל מדי שה לתפעל ולתחזק את מתקן התפלה ב' וחצריו. בעבור שירותים אלה מקורות מחויבת לשלטיוטה וספת שאיה חתומה בין מקורות לבין מפעיל מתקן ב', הקובעת כי על המפעיל  ,כון למועד התשקיף ,מיליון ש"ח. בוסף לטיוטה המתוארת, קיימת 13-השתי של רכישות החשמל במסגרת מתקן זה היו כ הכספיהושא ועמידה בדרישות רשות החשמל. כון למועד התשקיף, טרם התקבל מעה בושא. יש לציין כי ההיקף עשתה פייה למתקן התפלה ב' לשם קידום  2015במאי  3מתקן ב' בהתאם לגודל החיבור הדרש. כמו כן, ביום מימה מקורות באופן יחסי את עלות ההקמה של תחת ההשאה הפרטית של שהתקבל במתקן א' גם כאן, קיימת טיוטת הסכם לרכישת חשמל ממתקן ההתפלה ב' שאיה חתומה, במתווה הדומה לזה  – מתקן ב' )2 התקת המוים כאמור במכתב של רשות החשמל. מיליון ש"ח. החברה פועלת בשיתוף עם חברת חשמל ועם מתקן ההתפלה להסדרת  9-במסגרת מתקן זה היו כ יחידות שאיבה, כאשר אספקת החשמל לשתיים מהן עשית באמצעות אגודת  7-מתקן ג' מורכב מ – מתקן ג' )3 ולעבור להיות צרכית של חברת חשמל דרך התחמ"ש. על מת להעביר את קריאת המוים לחברת חשמללמתקן ההתפלה מחויבות לספק למקורות חשמל, ללא קשר להפעלת תחת הכוח, בימים אלה פועלת מקורות צפוי לעבור לרכוש חשמל ישירות מתחת כוח (שאיה בבעלות מתקן ההתפלה) המוקמת בסמוך למתקן. אף כי ' (חשמל שמקורו בחח"י). מתקן ההתפלה ב' וכון לעכשיו היא מתבצעת באמצעות תחמ"ש מתקן ההתפלה בעבור עבודות ביצוע ספציפיות. בהתאם להסכם הזיכיון, דרש מתקן ההתפלה ב' לאפשר אספקת חשמל למתקן בספטמבר תשלום שתי קבוע (בסכום לא מהותי למקורות), זאת בוסף לסכומים וספים אשר ישולמו  1ביום  מיליון ש"ח. למיטב  1.1-1.5-יחידות אלה היא בהיקף שתי כספי של כ 2החשמל עבור  מים שיתופית. רכישת אשר משמש לחיטוי מי השתיה  תספק לחברה גז כלור אדמה") לפיו אדמהשמה לאדמה מכתשים בע"מ) (להלן: "חתם מסמך הבות עם חברת מכתשים מפעלים כימיים בע"מ (אשר שיתה  2007בשת  – מאדמה מכתשים בע"  )א( להלן פירוט אודות ההתקשרויות עם ספקי החומרים הכימיים בהם קיימת לחברה תלות כון למועד התשקיף:   – החברה של עיקריים כימיים חומרים ספקי . 6.8.19.5 חשמל חדש בתחה הוכחית. כת תחת שאיבה חדשה אשר תחליף ותייתר את מתקן ג', החברה החליטה שלא לפעול להקמת חיבור ומתוהגרטור, לרבות הקמת מבה והחלפת לוחות החשמל, וכן הוצאות שוטפות לאספקת סולר ותחזוקה. מאחר לפיכך, קיים סיכון לחברה ולפיו החברה תידרש להפעיל גרטור דיזל בעלות גבוהה שתכלול השקעה ברכישת יויים מהותיים בתחת השאיבה, אשר שטח התחה איו מאפשר אותם בשל גודלו. החשמל לישראל דורשת שבתחת השאיבה כאמור תידרשה למצוא מקור חלופי לאספקת חשמל. הגדלת חיבור החשמל של חברת חשמל. ככל שייקבע כי אגודת המים השיתופית איה רשאית להמשיך ולספק חשמל למקורות, שתי היחידות יתופית איה מחזיקה כון למועד התשקיף ברישיון הספקה או חלוקה של ידיעת החברה, אגודת המים הש עד הוארך ההסכם לשבע שים וספות  2017. במהלך חודש מרץ וכמחמצן מקדים בתהליכים לפי סיון המים . יצוין, כלורי גז לאספקת באדמה תלות ולחברה, ובטיחות שיוע מבחית מוגבלת היא כלור גז של היבוא אפשרות כי יצוין. היה הספק היחיד של החברה של גז כלור אדמה. יודגש כי, כון למועד התשקיף, 2024לחודש אוגוסט  לא הוגדר  ויצרכי כון למועד התשקיף, למרות מהותיותו של הגז הכלורי והיותו מוצר הכרחי לאספקת המים 
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, אי חידושה או בכל מקרה אחר של הפסקת מכירת אדמהברגולציה כמפעל חיוי. במקרה של ביטול ההתקשרות עם  ר מעבר להיפוכלוריט יחייב השקעות בהסבה של המתקים של החברה. היקף הזמות הכלור ייצור כלור ממלח, כאשכמחמצן מקדים בתהליך הסיון). יצוין, כי כון למועד התשקיף, לא קיים תחליף לגז הכלורי מלבד היפוכלוריט או של מים המופקים מהכירת ותפגע בתהליך הסיון (הכלור משמש כחומר גלם ליצור כלור דיאוקסיד המשמש הפסקת אספקת הכלור הגזי תפגע ביכולת החיטוי  עלולה להיפגע פעילות החברה. אדמההגז הכלורי לחברה על ידי  רישוי, סטטוטוריקה והסדרים שוים בקשר  לרבות מים מפעלי תכון בתחום שוים ספקים עם התקשרויותלחברה   תכון .6.8.20 מיליון ש"ח, בהתאמה.  3.4-מיליון ש"ח וכ 0.5-עמד על כ 2018-ו 2017בשים  מאדמהשל החברה  ומפרט, הכת  תכון, הדסיים שירותים תקבל מקורות פיוהסכם עם מספר חברות תכון, לב התקשרה החברה 2015 במרץ 29 ביום"). תה"ל(להלן: " לישראל המים תכוןהעיקרי מבייהם היו חברת  הספק כאשר, כאמורעם מפעלים  , הבלעדי דעתה שיקול ולפי לעת מעת הזמות מקורות תוציא מכוחו אשר מסגרת הסכם מהווה זה הסכם. בהסכם כמפורט, דרך אבי, קריטריוים, תעריפים לטבלאות בהתאם סכומים לתשלום בתמורה סוגיהם על וקולחים מים מתקיאו /ו מים מפעלי של אזוריות תוכיות והכת מקרקעין הסדרי, סטטוטורי וירישבין ועיר,  תוכיות היקף התכון המבוצע מ 29%-כ, התשקיף מועדל כון. יצוין, כי כאמור הזמות של מזערי לסך התחייבות ללא ולפיכך להערכת החברה קיימת תלות מסוימת בספק זה מבחית גודלו,  בחברה מבוצע בהתאם להסכם עם תה"ל "ל. הסכומים שהזמיה מקורות תה עם החברה התקשרה בהן, עבודות להזמותמקצועיותו והיקף ההתקשרויות  ") מבצעת עבור החברה לפידותחברת מחפשי פט לישראל בע"מ (להלן:"קפיטל בע"מ פידות ל – ביצוע קידוחים  )א( קידוחים . 6.8.20.1  מיליוי ש"ח, בהתאמה.  27-וכ 24.2-עמדו על כ 2018-ו 2017במסגרת הסכם תה"ל בשים  כספק יחיד בקידוחים אשר שח"מ לא יכלה  משמשתלפידות  התשקיף למועד כוןקידוחים (בוסף לשח"מ), כאשר  בביצוע ותוספת עלויות עקב החלפת וספים בחו״ל, הרי שישם חסמי כיסה העלולים להביא לעיכובים, קשיים יש תלות בשח"מ לעיין שיקום קידוחים. תלות זו ובעת מהעובדה שהגם שישו ספק וסף בארץ ואולי גם ספקים כון למועד התשקיף, שיקום הקידוחים מבוצע על ידי שח"מ, כאשר כון למועד התשקיף, לחברה  – קידוחיםשיקום   )ב(   .הקרוב בעשור קידוחים לביצוע תקציבי מתווה לקביעת המים רשות מול פועלת וכן, שים פי על הביצוע ופריסת הקרובות בשים לבצע שיידרש הקידוחים מספר לקביעת עבודה תוכית אלה בימים מגבשת החברה"ל. מחו קבלים באמצעות לרבות, מקורות עבור הקידוחים ביצוע בתחום להשתלב המעוייים גורמים מספר לחברה פו האחרוה בתקופהלבצע עבור החברה.  חתם הסכם בין מקורות לבין חברת הידרוקום  2009בשת  – הידרוקום מערכות שליטה ובקרה בע"מ (קוטאל)  )ב( 29של מקורות. ERPלמערכת  כהרחבהאותה  ולממשלתהליך החלפה של המערכת  2019התשתיות הפיזיות של החברה. בכוות החברה להיכס במהלך שת מערכת של החברה המבצעת את כל חיובי המים של מקורות, וכן מבצעת את יהול  – Main Frameמערכת   )א(  מיחשוב ומערכות מיחשוב שירותימהותיים בתחום  ספקים . 6.8.20.2  מיליון ש"ח, בהתאמה. 2.2-מיליון ש"ח וכ 3.265-עמד על כ 2018-ו 2017עבור שיקום הקידוחים בשים יקוי מכי, החדרת כימיקלים, טיפול במים ושאיבות דיגום בהמשך לשיקום. היקף התשלומים של החברה לשח"מ שיקומי קידוחים. שיקום הקידוחים כולל פעולות שוות, כגון  22ספק. יצוין, כי בשלוש השים האחרוות בוצעו  , בחודש זה חתם הסכם 2016"), אשר היה בתוקף עד לחודש יולי הידרוקוםמערכות שליטה ובקרה בע"מ (להלן: " מרכזי פיקוד ובקרה ומקימה  9. מקורות מפעילה 2021פיתוח ותחזוקה חדש לחמש שים וספות עד לחודש יולי  בושא אספקת מים, איכות  תויםימים בשבוע. מרכזי הבקרה קולטים מידי יום ביומו מאות אלפי  7שעות ביממה,  24מתקי מים בפריסה ארצית,  3,000-הקמתו של מרכז פיקוד ובקרה ארצי, השולטים בזמן אמת על כבימים אלה   "ח.ש מיליון 45-כ היה בפרויקט המוערכת ההשקעה                                                           29ובעים, במישרין או בעקיפין, ממעשיה או מחדליה של הידרוקום, עובדיה או מי מטעמה.בעקיפין, למקורות, לעובדיה, למי מטעמה ולכל צד שלישי או לכל רכוש של כל אחד מאלה, ככל שאלה קשורים או ם תהא אחראית על כל זק, אבדן, פגיעה והפסד שייגרמו במישרין או של החברה לעיין זה. על פי ההסכם, הידרוקוהתחזוקה והפיתוח של המערכת יתים לביצוע רק על ידי הידרוקום, המהווה ספק יחיד בסיבות מיוחדות ודירות עבור מקורות בהתאם לאפיון הצרכים הפוקציואליים של החברה באמצעות הידרוקום מקבוצת קוטאל. הידרוסקאדה. מערכת זו מפותחת מים, התפלה וביטחון. התוים שמרים בבסיס התוים של המערכת התפעולית, 
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לשתף פעולה עם מקורות וליישם את  מחוייבתטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, הידרוקום של סיום או בי במקרה על  והכל, להידרוקוםסיום כאמור על התמורה המגיעה  אומכל סיבה שהיא, כמו גם את המשמעויות של הפסקה התהליכים והאמצעים שייקטו במקרה של סיום או הפסקת ההסכם בין הצדדים  את המגדירהתכית ההפרדות  ההסכם הוסכם,  במסגרת. שהיא סיבה מכל ההסכם סיום עם בקשר, לרבות מקורותטעות כלשהן כגד  לה ויהיו במקרה גם זה בסעיף מורלפעול בהתאם לא תחייבה, כי הידרוקום היצויןבפעילות מקורות, המערכת והתוכה.  ןמיעת זק או תקלות כלשה תוךלגורם שתבחר מקורות באופן מסודר,  מהידרוקוםשירותים המת לאפשר העברת  שירותי תמיכה, הדרכה  מתןבקשר עם  השל העדר שיתוף פעולה מצד הידרוקום או מצד עובדי במקרהעם זאת,  יחד  במערכת, בין היתר, בקוד המקור של המערכת. למקורות רישיון שימוש בלתי הדיר, כלל עולמי, ללא הגבלה בזמן וללא תמורה, בקיין הרוחי  מעיקהכי הידרוקום  הביא לפגיעה , דבר אשר עלול למשה למעלה אף ויארך, יכול המקור קוד הפעלת לרבותחלופיים,  תמיכה שירותי וקבלתלהיתקל בקשיים בתפעול המערכת והליך איתור  עשויההדרשים בעת סיום ההסכם, מקורות  ותחזוקה מיליון ש"ח  3.7-עמד על כ 2018-ו 2017בשים  מהידרוקוםבתפעול השוטף של המערכת. היקף הרכישות של החברה  חתם הסכם בין החברה לבין מוטורולה תקשורת ישראל  2014בובמבר  24ביום  – מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ  )ג(  "ח, בהתאמה. ש מיליון 3.3-וכ בשדה  אספקת המים. לחברה תלות במוטורולה מאחר והיא הספק הבלעדי ליחידות התקשורת החדשות שמותקותמתקי  -3,000תוים בכהאו פיקוד על כלל \והתקשורת הם לב מערכת הבקרה במקורות תפקידם לאפשר העברה "), המשמשת כספק יחיד עם מערכת קייית ופרוטוקול תקשורת ייחודי וקייי. בקרי מוטורולהבע"מ (להלן: " )ACE ה הספקית היחידה המסוגלת לספק חלקי חילוףוסף, מוטורולה היות. בומתקשרות עם היחידות היש ( ים  ממוטורולההיקף הרכישות של החברה  .2019בדצמבר  30למערכת. הסכם זה הוארך כך שתוקפו עד ליוםמיליון ש"ח בהתאמה.  2-וכ ח"ש מיליון 2.5-עמד על כ 2018-ו 2017בש  )ולוגיות מדידה בע"מ  )דולוגיות מדידה  2015לאפריל  20ביום  – ארד טכחתם הסכם בין החברה לבין חברת ארד טכ , מערכת לקריאה AMR-") לפיו על ארד לספק, להתקין, להטמיע, להפעיל ולתחזק את מערכת ה ארדבע"מ (להלן: " תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה היה  ובתחזוקת התוכה של שרת התקשורת ולכן לחברה קיימת תלות בארד.מהשדה מועברת לשרת הקייי בפרוטוקול ייחודי, כך שארד בלבד יכולה לתת מעה לחלקי החילוף של המערכת פרוטוקול תקשורת ייחודי, אשר מיוצר על ידי ארד בלבד. התקשורת  מרחוק של מדי מים. המערכת היא קייית עם לרבות בשל כשלים  להלן, 6.9.8.1מתקן ההתפלה באשדוד לא הושלם בהתאם לדרישות החוזיות כמפורט בסעיף  לעיל. (ב)6.2.3.1הייזום והחלטות ממשלה בדבר השקעות וספות של מקורות ראו סעיף להלן. לפרטים אודות השקעות מקורות בחברת  (ב)ראו סעיף מלאה וחלקן בשותפות עם חברות אחרות, לפרטים ובחו"ל מבוצעים, באמצעות חברות בות ייעודיות שהוקמו למטרות ביצוע הפרויקטים כאמור, שחלקן בבעלות רשתות מים עירויות בישראל ובחו"ל וכן מעיקה שירותי ייעוץ. הפרויקטים העיקריים של חברת הייזום בארץ כים, טיפול במים ויהול הבילאומית של מקורות ובתוך כך לתפעל ולהקים פרויקטים של התפלה, טיפול בשפ, במטרה להוות את הזרוע העסקית 2008על ידי המדיה). חברת הייזום החלה את פעילותה העסקית בשת מהון המיות המופק של חברת הייזום (יתר המיות מוחזקות  99.71%-החברה מחזיקה כון למועד התשקיף בכ כללי  )א( הפעילות תחום על כללי מידע . 6.9.1  הייזום חברת .6.9  "ח, בהתאמה.ש מיליון 3-וכש"ח  מיליון 2.5-עמד על כ 2018-ו 2017בשים  מארדהיקף הרכישות של החברה  . AMRבושא  חדש מכרזבלצאת  חברהה , כאשר בכוות2020ביואר  1עד ליום  מיליון  366הפסד של  2016ופגמים במתקן. כתוצאה ממצב מתקן ההתפלה באשדוד, רשם בספרי החברה בדוחות  בהליכי הכסת שותף  המממים ועם המדיה בוגע להמשך תפעול מתקן ההתפלה באשדוד, ולאחר שחל עיכוב גופיםהייזום, ולאור השתלשלות העייים עם ה של המזומים תזרים קשיים שצפו בתחזית , בשל2017במהלך שת   . ש"ח המאזי. העמידה במבחים בחה תחת  והן על פי המבחן התזרימי הן על פי המבחן סולבטית (בת פירעון), , מעריכה כי הייזום תוכל להיות2018ההלת הייזום, בהתבסס על בדיקת יועציה כאמור, אשר עודכה במאי   ").אי סולבטיות": להלןרעון" (פי ל"חדלות כסת איה שהיא לוודא מת על הייזום, של כושר הפירעון בפרויקט זה, בחה ההלת הייזום בעזרת יועציה את המיוף הגדלת לגבי הוודאות מוסא, וכן בשל אי בפרויקט בי
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הכסת  )2מן של חברות אשדוד התפלה ואשדוד תפעול כעסק חי; () קיו1התקיימות ההחות שעיקריהן להלן: ( ראו  הזיכיון הסכם ביטולשותף חלקי או מלא בפרויקט בי מוסא, או לחילופין, גיבוש הסדר מימון. לפרטים אודות  ) הקטת מסגרות האשראי מול 4מכירת פרויקט אשדוד; ( ) הכסת שותף אסטרטגי בייזום ו/או3; (6.9.8.4סעיף  ) אי מימוש התחייבויות חוץ בקאיות לחברות אשדוד התפלה ואשדוד תפעול. 5הבקים בהתאם למתווה המוסכם; ( החליט דירקטוריון חברת הייזום לפעול  2017באוגוסט  7יצוין כי, כמפורט להלן, בישיבת הדירקטוריון מיום   איה מצויה בסביבת חדלות פירעון, וזאת בעיין מתקן התפלה אשדוד והשלמת ההסדר ביחס לחובות החברה.מובהק כי החברה רעון, וזאת עד להשלמת מהלכים מהותיים, שיבטיחו באופן יחברה המצויה בסביבת חדלות פדירקטוריון חברת הייזום החה את ההלת חברת הייזום להוג במדייות שמרית ולפעול תחת החיות וכללים של   משות מרבית מההחות לעיל אין בשליטת חברת הייזום, קיימת אי וודאות לגבי מימושן. הואיל והתמ אשר כון למועד  הפסדיםלהלן, המשך הפעלת מתקן ההתפלה באשדוד מייצר  6.9.8.1יצוין, כי כמפורט בסעיף  לדרדר את חברת הייזום ולפגוע ביכולת הפירעון שלה.להלן. כמו כן, ככל שהליכי חדלות פירעון ייקטו על ידי ושי חברת הייזום, עלול הדבר  6.9.24המפורטים בסעיף הצלחת מימוש כסים לרבות הסכום שייבו והמועד בו יתרחשו ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון רגולטוריות, להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים החלטות הערכות ותחזיות חברת הייזום, כון למועד התשקיף. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ם הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על ההערכות בדבר הסולבטיות של חברת הייזו  למכירת המתקן. (ב) -; וחסר ייצור עקב להיגרם יכולה אשר בהכסות פגיעה עקב וכן המתקן של התפעולי מצבו עקב החריגות השוטפות התפעול הוצאות(א) -מ יםהמורכב בכל חודש בממוצעמיליון ש"ח  2-בסך של כ כיםהתשקיף מוער לאישור יו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים אודות ערבויות מקורות  פיםכפו התשלום ומועדי גובה כאשר, באשדוד ההתפלה מתקן הפעלת להמשך 2019 לשת"ח ש ליוןימ 15 עד של הזרמות תקציב מקורות אישרה 2018 דצמבר בחודש התזרימי כאמור וכן את היכולת המימוית לכיסוי עלויות וספות אם וככל שידרשו לתיקון ליקויים במתקן.מים וזאת מכיוון שלחברת הייזום ולחברת אשדוד התפלה תפעול בע"מ אין היכולת המימוית לכסות את הפער על ידי מקורות  כספים הזרמתבאמצעות  ממומן ,חודש בכל בממוצע"ח ש מיליון 1.25-בכ מוערך ואשר, השוטפות התפעול מהוצאות הובעהתזרימי  גירעון. הממברות והחלפת כבדהלתחזוקה  המיועדות חשבואיותהפרשות  הלת הייזום לפעול לגיבוש תוכית הבראה בהתאם באשדוד, החה דירקטוריון הייזום את ה ההתפלה מתקן לטובת למעט מקורות מים איה יכולה להשקיע כספים וספים בייזום, הממשלה, לאור העובדה כי בהתאם להחלטות  להלן.  6.9.21.1מים במסגרת מתווה העקרוות ראו סעיף  מימוש כסים. ההלת הייזום, בסיוע יועציה, פועלת ליישום החלטות אלה. כמו כן, ו להחות שעיקריהן פורטו לעיל הבקים המממים, הציגה את תוכיות הפעולה וביקשה שישמרו על מסגרות האשראי  לכלל פתהחברת הייזום,  התקבלה החלטת ממשלה מספר  2019 בפברואר 24 ביוםבשים לב למצבה הפיסי של חברת הייזום כמפורט לעיל,  .פשר את מימוש התוכיות שצויו לעילהקיימות על מת לא של חברת  ודעתהלרשום ה ,מכרזי בהליך תפעול ובאשדוד התפלה באשדוד הייזום חברת ידי על המוחזקות המיות כל את למכור 2019בפברואר  21מיום  הייזום חברת דירקטוריוןהחלטת  אשרל הוחלט, היתר בין, לפיה, 4514 לבטל את הסכם הזיכיון להקמה ותפעול המתקן לטיהור שפכים באגן האוג, בי מוסא  "ימבטהייזום על החלטת  מיות מ 100%ייזום בדרך של מכירת ה חברתלהפרטת  החלטה הצעת הפרטה לעייי השרים ועדת לאישור הביאלו . לפרטים וספים אודות החלטת הממשלה האמורה ראו סעיף בתאים המפורטים בהחלטת הממשלה הייזום חברת ים, אך גם בתחום -במספר מתקים שרובם עוסקים בהתפלת מי BOT-חברת הייזום פועלת בתחום פרויקטי ה ("הקם, הפעל, העבר") BOT Build Operate Transfer פרויקטי )1  כאמור. חברת הייזום עוסקת בתחום המים והביוב בעיקר בושאי התפלת מים, טיפול בשפכים ויעוץ ותכון בושאים  בו החלים ושיויים הפעילות תחום מבה  )ב( .זה לפרק' א לספח 41.6   טיהור מי שפכים. 
 ון, הקמה (באמצעות התקשרות עם  - בתחום ההתפלה ישראלה זיכיון למימון, תכים, באמצעות שתי חברות בת ייעודיות לפרויקט (חברת -קבלן הקמה), תפעול ותחזוקה של מתקן התפלת מיחברת הייזום קיבלה מהמדי
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"). המתקן ממוקם באזור מתקן ההתפלה באשדוד", או "המתקןלהלן) (להלן: " 6.9.8.1וספים בסעיף שדוד התפלה בע"מ ואשדוד התפלה תפעול בע"מ), אשר הין בבעלות מלאה של חברת הייזום (ראו פרטים א ק"מ מקו החוף. בהתאם להסכם הזיכיון התחייבה חברת הייזום  2.7התעשייה הצפוי של אשדוד, מרחק של  החלה ההפעלה המסחרית של חלק זה.  2015באוקטובר  30, וביום 2015באוקטובר  3מיליון מ"ק) החלו ביום  50). הפעלת המתקן עשתה בשי שלבים: מבחי ההשלמה של החלק הראשון של המתקן (WDA )Water Desalination Administration-תוכית הייצור השתית המתעדכת מדי שה שתאושר על ידי הלו שה מדי המים רשות ידי על שתיקבע בפועל כמותמותפלים בשה בהתאם ל מיליון מ"ק מים 100הספקה של  ליכולת , 2015באוקטובר  28מיליון מ"ק וספים) החלו ביום  50מבחי ההשלמה של החלק השי של המתקן ( . על פי החייה שהתקבלה מרשות 2015בדצמבר  26פעלה המסחרית המלאה של החלק השי החלה ביום והה חברת הייזום מתפעלת מתקן לטיפול בשפכים אשר הקימה (בשותפות עם גורם וסף),  - בתחום השפכים . למועד התשקיף, מתקן ההתפלה באשדוד עומד בדרישה זו וסיפק עד כה את מלוא הכמות הדרשתמיליון מ"ק מים מותפלים למדית ישראל. כון  100דרש מתקן ההתפלה באשדוד לספק  2018המים, בשת  בבי מוסא מול מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ, לפרטים וספים ראו סעיף  BOTבמסגרת הסכם     להלן. 6.9.8.4
 חברת הייזום בשותפות עם גורם מקומי,  חו"לLtd. Netcom " :טקום(להלן תהקמת מתקן  2013") השלימה בש מיליון מ"ק בשה מים מותפלים למערכת האספקה של קפריסין בהתאם  40-עם טקום במצטבר בסה"כ עד כטקום) לשדרוג מתקן התפלה בעיר לרקה. לאחר השלמת שי הפרויקטים ה"ל, מספקת חברת הייזום ביחד פרויקט וסף (גם כן בשותפות עם  2015בוסף, חברת הייזום השלימה בשת לרשת האספקה הממשלתית. ים במפרץ אפיסקופי ליד העיר לימסול. הפרויקט כולל גם מערכת הולכת המים המותפלים -להתפלת מי להשבתת המתקים בהתאם לצרכים המשתים של  WDD-ובהתאם לזכויות המוקות ל WDD ("(Water Desalination Department)יצור שקבעות על ידי רשות המים הקפריסאית (להלן:"לתוכיות י . לפרטים 2318ממשלה של מקורות מים בשותפות הועברו לחברת הייזום על ידי מקורות מים בהתאם להחלטת מי אשקלון. הפעילות וכן חלקה  –אשקלון", שותפות של חברת הייזום ביחד עם תאגיד המים של העיר אשקלון חברת הייזום מתפעלת את המתקן לטיפול בשפכים של העיר אשקלון עבור שותפות "מכון לטיפול בשפכי  תפעול הקמה פרויקטי )2 להלן. 6.9.8.2קפריסין. לפרטים וספים ראו סעיפים  שותפות כרמיאל (המורכבת בוסף, מתפעלת חברת הייזום את מתקן הטיפול בשפכים של כרמיאל עבור   להלן.  6.9.8.5ראו סעיף  , דרשה 2318כקבלן של השותפות. בהתאם להחלטת ממשלה ערים אזור כרמיאל)  ממקורות מים ואיגוד . ווהתקות שהותקו מכוח 1992-תש"בה, חוק חובת המכרזים, 1985-"ההתשמ, התקציב יסודות חוק להוראות בהתאם מוגבלת הייזום חברת פעילות, בוסף. זה פרקוספח א' ל הלןל 6.24לפרטים ראו סעיף  הממשלתיות החברות רשות של וחוזרים להחיות וכןוהתקות לפיו  הממשלתיות החברות חוק להוראות כפופה ומשכך 1975-בהתאם להגדרות הקבועות בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה ממשלתיתבת  חברה היה הייזום חברת . 6.9.2.1  הייזום פעילות תחום על החלים ופיקוח מגבלות . 6.9.2  שאיו מהותי לפעילות החברה. חברת הייזום חתמה על הסכמי שיתוף פעולה ומתן פעילות ייעוץ ושירותים בתחום אספקת מים בחו"ל בהיקף  פרויקטים במסגרת שירותי ייעוץ  )3  להלן. 6.9.8.6מקורות מים להעביר את פעילותה זו לחברת הייזום. לפרטים ראו סעיף   י חברת הייזוםוסף, במסגרת תפעול מתקוספת של חוקים ובכללם:ב חוק  דרשת חברת הייזום לעמוד ברשימה -בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקי מי שתייה), התשע"ג תקות זה ובכלל מכוחה שהותקו והתקות 1940, העם בריאות פקודתלעיל), לרבות  6.24.2.1, והתקות מכוחו (ראו סעיף 1959-תשי"טההמים,  , 2012-חובת דיווח ומרשם) התשע"ב-), חוק הגת הסביבה (פליטות והעברות לסביבהלהלן 6.24.2.9(ראו סעיף  2013 , וסילוקה בבוצה שימוש, המים זיהום מיעת, המים תקות, 1998-"חהתש, מים למקורות תמלחות הזרמת איסור , תקות 1962-"בהתשכ(ביוב),  המקומיות הרשויות חוק, 1955-"והתשט, מים למדידת החוק, 2004-"דהתשס חובות דיווח  –חוק הגת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה , 2010-תש"עהבריאות העם (תקי איכות מי קולחים),  (ראו  מפעל לכל היתים עסק רישיון ותאי, ומכוח שהוצאו והתקות עסקים רישוי חוק, 2012-תשע"בה ומרשם), חוק תאגידי מים ו, 1988-"חהתשמ העסקיים ההגבלים, חוק 1977-"זהתשל, העושין חוק), לעיל 6.12.1.2 סעיף   להלן. 6.24 סעיף ראו לפרטים .2001-תשס"אהוביוב, 
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, 335, 864, 2318, 4341, 2306, היתר ביןפעילות חברת הייזום מוגבלת ומוסדרת במסגרת החלטות ממשלה בעייה,  . 6.9.2.3  הדיים הרלווטים לפעילות חברת הייזום. פעילות חברת הייזום לפיתוח עסקי בחו"ל דרשת חברת הייזום לבחית הדין הזר במדית היעד בין יתר  במסגרת . 6.9.2.2 , מגבלה היתר בין"). בהתאם להחלטות הממשלה קיימת, הממשלה החלטות(להלן: " 4514, 2433, 733, 3744, 836 אודות החלטות  לפרטים. ל"בחו המותרות ההשקעות היקף על מגבלות; בארץ לפעול הייזום לחברת המותר וההיקף הפעילות תחומי; מהחברה הייזום חברת של השירותים רכישת היקף; ובטוחות ערבויות מתן של דרך על, זה ובכלל, הייזום בחברת החברה של ההשקעות להיקף ביחס, לרבות, הייזום חברת לבין החברה בין הגומלין יחסיעל  ות עלתה צריכת המים במגזר הביתי, לצד בביקושים הובע מגידול אוכלוסין ועלייה ברמת החיים. בשים האחרומשק המים בישראל מתאפיין בתאי אקלים מדבריים כאשר היצע המים הטבעיים הולך ופוחת במקביל לגידול   המים העולמי מאפשרות לחברה בעלת אופי פעילות כמו חברת הייזום להרחיב הפעילות בעולם. . התפתחויות אלו במשק לחלק גדול ממדיות אלו, חסרים המשאבים המימויים ליזום ולקדם פרויקטים מסוג זההמים, לשפר את איכות המים, לטפל ולמחזר שפכים, ולהגדיל את היצע המים באמצעות התפלה ומחזור קולחים. ם. לחלק מהמדיות המתפתחות יש את המוטיבציה והמודעות להשקיע כספים על מת לשפר את תשתיות האקליעירויים, קיטון ביכולת אגירה טבעית של מי גשמים, ובאזורים מסוימים וספה לכך גם ההשפעה של תאי ומאידך קטן היצע המים הטבעיים עקב זיהום תעשייתי של מקורות המים, הזחת הטיפול והמחזור של שפכים ההתפתחות התעשייתית והעירוית, גידול באוכלוסיה וגידול ברמת החיים, בעשור האחרון בשיעורים גבוהים עקב בביקושים למים מאידך. המחסור במים גבוה במיוחד במדיות המתפתחות, כגון הודו וסין, בהן הביקוש למים גדל כון למועד התשקיף, ממשיכה בעולם המגמה של מחסור במים הובעת מהתחממות הגלובלית מחד ומהגידול   בשווקים וההתפתחויות בתחום הפעילות בהיקףשיויים  . 6.9.3 . זה פרקל 'א ספחב ראו, הממשלה החלטות פי על. יצוין, כי לעיין סך ההשקעה המותר בחברת הייזום זה פרקל' א ספחהממשלה כאמור ראו  להתמודדות עם  3866 , התקבלה החלטת ממשלה2018וי בי 10שזיהו את הפוטציאל העסקי, וכסו לשוק. ביום וטיהור השפכים, דרשת קבוצת מקורות להתמודד, בשים האחרוות, עם מתחרים פרטיים מקומיים ובילאומיים, במקביל לקשיים הסטטוטוריים לאתר ולאשר שטחים אלו. עם פתיחת שוק המים לתחרות, בעיקר בתחום ההתפלה לכים וקטים וזאת ים הו-כמו כן, השטחים הפוטציאלים הזמיים ברמה התכוית להקמת מתקי התפלת מי  ההתפלה של המים המליחים.המתמעטות לגידול בצריכה היו הודות למתקי ההתפלה אשר הוקמו לאורך חוף הים התיכון ובוסף מתקי זאת עקב רצף לא צפוי של שות בצורת. המעה לפער בין כמויות המשקעים הטבעיים לביקוש למים הולך וגדל וובאקוויפרים. לאור זאת, רשות המים פועלת להעלאת המודעות הצרכית לחיסכון במים. הפער בין היצע המים שהובילה לירידת מפלסים משמעותית בכרת ) 2018(למעט עות החורף של שת כמות משקעים מוכה מהממוצע  בשה לטובת אספקת המים בערבה. יצוין כי כון למועד התשקיף, אין ודאות לגבי הקמתו של  מלמ"ק 35-לרכוש כובשורק. כמו כן, ישה היתכות כי יחל פרויקט הקמת מתקן ההתפלה בעקבה, שממתקן זה אמורה מדית ישראל . על פי ההחלטה, בין היתר, יוקמו שי מתקי התפלה בגליל המערבי 2018-2030תקופת בצורת במשק המים בשים  . למיטב ידיעת 2010-ע"שפכים), התש לטיהור וכללים קולחין מי איכות (תקי העם בריאות ועדת עבר, תקותבתחום טיהור השפכים, להערכת חברת הייזום, עיקר פוטציאל הצמיחה מצוי בשדרוג המתקים בהתאם לתקות   המתקן.  , וכן עקב בחית סיום פעילות חברת הייזום כמפורט חברת הייזום, מרבית המתקים כבר שודרגו בהתאם לדרישות מותפלים בישראל יעמוד על לא פחות קבעה כי היקף מים  2008ביוי  1מיום  3533יצוין, כי החלטת ממשלה מס'  עקב מגבלות הובעות מאי יכולתה להשקיע בפרויקטים כאלה לאור מצבה הפיסי.. להערכת חברת הייזום, כון למועד זה לא יצבות בפיה הזדמויות בישראל לפרק זה 'א ספחל 41.1ראו סעיף  2318ות בהחלטה . לפרטים בדבר המגבלות הקבוע2318וספים בכפוף למגבלת ההיקף הקיימת בהחלטת ממשלה שודרגו ובביצוע עבודות וספות לרבות, שדרוגים וספים, הרחבות וכיסה לתפעול ותחזוקה של מתקים קיימים עצמה מתמודדת ראויה לביצוע העבודות במתקים שטרם  ראתה. יחד עם זאת, חברת הייזום עילל (א)6.9.1בסעיף  מלמ"ק בשה.  1,100יעמוד על  2030ים מותפלים בשת -כולל של מיהקיים באמצעות מתקי התפלה, כך שההיקף הלהתמודד ולעצור את התדרדרות מקורות המים הטבעיים. לפי ההחלטה, יש להיערך להגדלת כושר ייצור המים , שמטרתה 3866התקבלה החלטת ממשלה מספר  2018ביוי  10. ביום 2020מלמ"ק בשה לא יאוחר משת  750-מ מלמ"ק בשה או יותר,  1,200להיקף של  2030הירוקים, כהגדרתם על ידי רשות המים, יוגדל יעד ההתפלה לשת לא יגיעו מפלסי המים בכל מקורות המים הטבעיים אל הקווים  2023במרץ  31ההחלטה גם קובעת שככל שביום  מלמ"ק לשה לכושר ההתפלה הוכחי,  300-, סך שלא יפחת מ2024ההתפלה, כך שיתווסף בטווח המיידי, עד לשת , יש לפעול באופן מיידי להגדלת כושר הייצור המלא של מתקי 3866ורך. בהתאם להחלטת ממשלה לפי הצ
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, כמות המים השתית באמצעות הקמת שי מתקי התפלה וספים, בגליל המערבי ובשורק. כון למועד התשקיף סיום פעילותה של חברת הייזום, כמפורט בסעיף  וכן עקב בחית הרגולטוריות בתחום זה ויכולותיה הפיסיותלהערכת חברת הייזום. כון למועד זה לא יצבות בפי חברת הייזום הזדמויות בישראל עקב המגבלות מלמ"ק, כך שהיקף ההתרחבות בתחום זה כון למועד זה היו מוגבל  600-במתקי ההתפלה הקיימים, היה כ . כון למועד והותאמה במסגרת תוכית ההבראה למצבה ויכולתה שלחברת הייזום והיהולית של חברת הייזוםמהווים גורם קריטי להצלחת חברת הייזום. יצוין, כי בשים האחרוות צומצמה מהותית התשתית הארגוית התשתיות היהוליות, המקצועיות והארגויות של חברת הייזום,  השלמת הקמת - תשתית יהולית ואירגוית  )ג(  והיסיון הצבר בחברת מקורות מים. בהתאם לרציול שעמד בבסיס הקמתה מתבססת חברת הייזום בעיקר על הידע  - ידע ויסיון של חברת האם  )ב(  לעיל.  6.9.2לפרטים אודות הרגולציה החלה על חברת הייזום ראו סעיף מתחרותיה מהמגזר הפרטי, ואשר יוצרים מגבלות אשר העדרם היו גורם מהותי להצלחות חברות בתחום זה. מעצם היותה חברה בת ממשלתית, כפופה חברת הייזום לכללי רגולציה ובקרה שאים קיימים אצל  - רגולציה  )א(  גורמי ההצלחה הקריטיים . 6.9.4  .לעיל (א)6.9.1 "ל המכ .סמכ"ל פיתוח עסקי וסמכ"ל הדסה"ל כספים, סמכ מכ"ל, כהים בחברת הייזוםהתשקיף, לא מ לפרטים אודות גורמי  .כתב מיוי חתום התקבל טרםאך , את המיוי מיויים לבדיקת הוועדהאישרה  2019במאי  23ביום . הייזום חברת של בפועל"ל כמכ, רז אלון של למיוי האיתור ועדת המלצת את הייזום חברת דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 19 ביום, כי יצוין. 2019וסמכ"ל הכספים סיימו את כהותם בחברת הייזום בחודש יואר  מעבר לדרש על  ל חברת הייזוםלעיל, אין בשלב זה תכון להקים ולהרחיב את התשתיות היהוליות והארגויות ש (א)6.9.1פעילותה של חברת הייזום, כמפורט בסעיף  לגבי 4514 החלטה(ו) להלן. בשל 6.9.24סיכון בושא ראו סעיף  לעיל, איו ברשותה, או ערבויות מטעם  (א)6.9.1פעילותה של חברת הייזום, כמפורט בסעיף  לגבי 4514 החלטההדרישות. לצורך גיוס הון וסף דרש ככלל הון עצמי, אשר לאור מצבה של חברת הייזום כון למועד זה ולאור הצלחה קריטי להמשך פיתוח פרויקטים על ידי חברת הייזום, היא יכולת מימון הפרויקטים על מכלול  לפיכך, גורםהפרויקט. בהתאם, דרשת חברת הייזום לגיוס הון זר, העמדת הון חוזר, השקעת הון עצמי והעמדת ערבויות. פעילות חברת הייזום בתחום ההקמה והתפעול מצריך השקעות בהיקפים גדולים בשים לב לשווי  - השקעת הון  )ד(  .מת לקיים פעילות חברה אותה לעיל מגבילה את מקורות מים מלהעמידן. לפרטים  6.2.3.1מקורות מים, אשר החלטת הממשלה כמפורט בסעיף  בתחום להוביל פרויקטים  והן על ידי התעדכות שוטפת בהתפתחויות טכולוגיות בתחום. ידע זה מאפשר לפועליםבהמשך לסעיף ב' לעיל, הגופים הפועלים בתחום זה דרשים להציג ידע רחב הן על סמך לימוד ויסיון העבר  -ידע   )ג( הגופים הפועלים בתחום זה דרשים להציג יסיון מוכח קודם כתאי לקבלת העבודה. -וכח יסיון מ  )ב(  להלן.  6.9.17הפרויקט, לפרטים ראו סעיף תחום הפעילות מאופיין בהשקעות בהיקפים גדולים. בהתאם, מחסום כיסה מרכזי היו יכולת המימון של  -מימון   )א( :כיסה מחסומי . 6.9.5.1 בהם החלים ושיויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכיסה מחסומי . 6.9.5  למחיר המוצע בהתאם לחובות המוטלות על חברת הייזום בחוק, ועמידתו בתאי ההסכם.על יכולות מוכחות, ידע ויסיון, בשים לב  קריטי להצלחה, הוא בחירת הקבלן המתאים לביצוע העבודה בהתבסספעילות חברת הייזום בתחום ההקמה סמך ברובו על קבלי משה בעלי סיווג מתאים. בהתאם, תאי  - קבלים  )ו(  משמעותית את יכולת ההתמודדות של חברת הייזום על פרויקטים חדשים. צורך הוכחת עמידה בתאי הסף, ועל כן מצמצם יוצרות מצב של חוסר יכולת הסתמכות על יסיון החברות בקבוצה לביכולת הוכחת יסיון קודם רלווטי בהתאם לדרישות המזמין. המגבלות החלות בין החברות בקבוצה, לעיתים יכולת ההתמודדות של חברת הייזום לזכייה בפרויקטים חדשים תלויה  - יסיון מוכח של חברת הייזום כתאי סף  )ה(  הלן.ל א)(6.9.24.3אודות גורם סיכון ראו סעיף    חדשים ולהתמודד עם מורכבויות בביצוע הפרויקטים.
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כאמור לעיל, חברת הייזום מעיקה שירותי הקמה, תפעול  -שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של מט"שים בישראל   )ב(   ולמגבלות ההסכמיות.  השתית של מתקי ההתפלה, בכפוף למגבלות החלות על הרגולטורשל ייצור מים מותפלים במתקי התפלה אחרים, כחלק מקביעת תוכית הייצור  הייזום בקפריסין, יש חלופה חלקיתלמים המותפלים המופקים ממתקן ההתפלה באשדוד של חברת הייזום, כמו גם ביחס למתקי ההתפלה של חברת    אסטרטגיה.ההיצע. קיימת גם האפשרות לייבוא כחלופה, וזאת בכפוף לשיקולים שוים, כגון כדאיות כלכלית, לוגיסטיקה, לים בהפקה מקומית במגבלות תחליף למים מותפלים הים מים שפירים ומים מליחים מותפ -מים מותפלים   )א( תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם . 6.9.6  מערכת ההתקשרויות עם המזמין ועם הגורמים המממים. מחסום היציאה העיקרי מתחום הפעילות היו מרכיב ההתחייבויות ארוכות הטווח בקשר עם הפרויקטים במסגרת  :יציאה מחסום . 6.9.5.2 , בין , לפיה2008בדצמבר  18מיום  4341הממשלה מס' קבע בהחלטת מתקן ההתפלה באשדוד המתווה להקמת   באשדוד התפלה מתקן פרויקט . 6.9.8.1  להלן הפרויקטים המהותיים בביצוע חברת הייזום:  ושירותים מוצרים . 6.9.8  להלן.  (ב)6.9.1היעד וכן חברות מבוססות טכולוגיה המציעות פתרוות ממוקדים בתחומי ישה, לפרטים ראו סעיף המים והן חברות מקומיות שהרחיבו פעילותן לתחום המים והין בעלות יתרוות בהקמת פרויקטי תשתית במדית לכיסה לתחום זה, הן חברות בילאומיות שכסו לתחום בעולם לצמיחה מואצת בתחום זה הביאו חברות רבות חברת הייזום פועלת בשווקים עם מאפייי תחרות גבוהים. המיקוד העולמי בעשור האחרון בתחום המים והצפי  בו החלים והשיויים בתחום התחרות מבה . 6.9.7  . בשוק הישראלי כיום, יש קבלים רבים העוסקים בתחום זה וותים שירותים מקבילים. ותחזוקה למט"שים אשדוד התפלה בע"מ (להלן:  – של חברת הייזום באמצעות חברה בת ייעודית בבעלות מלאהמתבצע  הפרויקט   .BOT-בוצע בשיטת היהפרויקט  היתר, בין מדית ישראל  -BOTחתם הסכם ה 2011באוגוסט  8. ביום 2009אשר הוקמה בסוף שת "), אשדוד התפלה" אשדוד התפלה  2011בדצמבר  6. ביום 2011בחודש דצמבר  , במסגרת הסגירה הפיסית,ואשדוד התפלה, אשר תוקן להלן.  (ד)6.9.20.1חתמה על הסכמי מימון עם הבקים המלווים ועל הסכם עם חברת התפעול, לפרטים ראו סעיף  , שבחרה ")IVMשותפות בשם איי.וי.אם מרב סדית (להלן: "), EPCהקמת הפרויקט בוצעה על ידי קבלן הקמה ( ומחברת  שותפותמה 67% להצעתה במכרז, מחזיקה IVMאשר על פי הסכם השותפות שצורף על ידי ת, הספרדי Sociedad Anonima Depuraciony Tratamientos (SADYT)מחברת מורכבת  IVMבמכרז בילאומי.  עלות ה"). קבלן ההקמה" או "הקבלן(להלן: " שותפותמה 33%מרב הדסה ובין בע"מ הישראלית המחזיקה  על ידי  Project Finance. מימון הפרויקט עשה בשיטת ובכפוף להוראות השיוי שחתמו כאמור בהסכם המפורטות להצמדות, כפוף בתוספת מע"מ "חשמיליארד  1.43-היתה בהיקף של כבמסגרת ההסכם עם הקבלן  ") ולצידו גופי מימון ישראלים אחרים. הבקקוסורציום מממים ישראלים בהובלת בק הפועלים בע"מ (להלן: " ") העמיד המממים" וביחד עם הבק "ות האירופאיבק ההשקע) (להלן: "EIBבוסף, בק ההשקעות האירופאי ( על ידי חברה בת ייעודית בבעלות מלאה של חברת  מבוצעמההלוואה לפרויקט. תפעול המתקן  חלקלבק הפועלים כ אישור לתחילת ביצוע עבודות המדיה אישרה ביצוע עבודות מוקדמות להקמת הפרויקט.  2011באוקטובר  6 ביום  . 2011ביוי  14"), אשר הוקמה ביום חברת התפעולהייזום, אשדוד התפלה תפעול בע"מ (להלן: " )Notice To Proceed ה ביוםתת שלב . בפועל, חלו עיכובים מהותיים בהקמה2012בפברואר  9) התקבל מהמדי .I ותת שלב  2013ספטמבר  15אמור להסתיים ביום , היה של הפרויקטII  תת שלב . בפועל, 2013דצמבר ב 15ביוםI  ואילו תת שלב  2015החל בפעילות המסחרית שלו בסוף חודש אוקטוברII  יצוין, כי,  .2015חודש דצמבר בסוף ההקמה לא הושלמו,  עבודותהחל בפעילות מסחרית, ההתפלה שמתקן  להלן, גם לאחר 6.9.8.1רט בסעיף וכמפ   התגלו בו ליקויים רבים, והוא לא עמד בביצועים המובטחים שקבעו בהסכם ההקמה.
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פועל תחת אישור הפעלה זמי מותה אשר מוארך על ידי המדיה מעת לעת. כון  , המתקןכון למועד התשקיף ללא תאים היתר הפעלה מתן  .2019 דצמברב 31היו בתוקף עד ליום המותה  הזמילמועד זה, אישור ההפעלה  )PTO (דרשות על ידי הכפוף, בין היתר, להשלמות ה-WDA ח מאשדוד התפלה. ככל שמתקן ההתפלה לא יצלי לקביעת כמויות המים המיועדות  לוהלהכמויות שתספק אשדוד התפלה תיקבעה בהתאם הקבועות בהסכם. להסכם הזיכיון המדיה היא זו שקובעת את כמויות המים המיועדות לרכישה מהמתקן בכפוף למגבלות  בהתאם   את הסכם הזיכיון. לבטלאת היתר ההפעלה הזמי המותה ואף  להאריך שלא הזכות למדיה קיימתאזי וכן בגין הפרות וספות שטעו או עלולות להטען על ידי המדיה, לספק מים באיכות ובכמות הדרשת,  , 2015בספטמבר  10ביום הממשלתית למים וביוב  שאושר בידי מועצת הרשות בכל שה ההתפלהלרכישה ממתקי  מכמות  25%-הקבלן לא הצליח להפעיל את המתקן כדרש והייצור במתקן עמד על כ 2017לאחר שבחודש מאי   .דין וכל הזיכיון הסכם לפי המדיה מסמכויות לגרוע כדי בוהל אין וכן, לעת מעת הוהל את ולעדכן לשות רשאית הרשות מועצת. אירועי הגשם וכו', כאשר היקף ההתפלה ייקבע באופן שייתן מעה לצרכים של משק המיםוזר של האקוויפרים השוים, הפריסה הצפויה של מקצועיות של רשות המים לגבי התחזית העותית, המילוי החהיתר, הן על שיקולים כלכליים וחתירה לעלות מיימאלית למשק המים והן על היבטי תפעול משקי, קרי הערכות בין מתקי ההתפלה השוים. עקרוות אלה מתבססים, בין כמות ההתפלה השתית הכוללת ולהקצאתה  לקביעת ובק הפועלים  החברהאשדוד התפלה יחד עם חברת הייזום,  חתמו ,יצוריהמים המותפלים הדרשת על פי תכית ה במסגרתו של  כאשר, המתקן לשיקום במתווה לדוןעל מזכר הבות  2017 במאי 24ביום (הציג הבכיר של המלווים)  דרשת מהכמות ה 100% המתקן מייצר 2017שאפשרו הגדלה מדורגת של ייצור המים, כך שהחל מחודש ספטמבר לאחר סילוק הקבלן, החלה אשדוד תפעול לבצע פעולות . ההקמה הסכם ביטול בדבר לקבלן הודעה הגישה התפלה אשדוד 2017 במאי 24 ביוםמזכר ההבות, כאשר כל צד שומר על זכויותיו וטעותיו.  יבוטל, ימים 90 בתוך בעקבותיו מפורטים הסכמים ייחתמו שלא ככל וכי, המדיה עם ביחד המתקן לתיקון מתווה לסכם מת על ומתן משא יהלו הצדדים כי קבע ההבות במזכר כי יצויןמול הקבלן.  ההקמהמזכר הבות זה הסכימו המלווים לביטול הסכם  ועלות תיקון הליקויים,  סיכוים עתירת היה הפעלתו ובמערכותיו במתקן הקיימים הרבים הליקויים בשל כי יצוין  התאם לתכית הייצור שאושרה על ידי הדירקטוריון והמדיה.במתקן, בלצמצם את הסיכוים ואת ההפסד ולמוע זק כלכלי כבד וסף. חברת אשדוד תפעול פועלת להמשך ייצור המים החליט דירקטוריון חברת הייזום לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה  2017באוגוסט  7בישיבת הדירקטוריון מיום   .למכתבו בהמשך, כלשהם וספים בצעדים לקוט מתעתד האירופאי ההשקעות בק האם להעריך החברה ביכולת ואין כאמור המכתב בעקבות התפלה אשדוד כלפי זכויותיו לאכיפת וסף צעד כל האירופאי ההשקעות בק קט לא, כאמור המכתב שליחת מלבד, זה למועד כון. התפלה אשדוד לבין וביו הבק לבין ביו ההסכמים של הפרה מהווה אישורו קבלת ללא ההקמה קבלן עם ההסכם ביטול וכי, ההקמה קבלן עם ההסכם לביטול אישורו התקבל לא כי 2017 ביוי 7 מיום מכתבים באמצעות ולבק התפלה לאשדוד הודיע) לעיל(כהגדרתו  האירופי ההשקעות בק כי, יצוין לעיל. 6.9.8.1הליקויים במתקן הפעלתו גורמת להפסדים. לפרטים וספים ראו סעיף  בשל אך, היצורבהתאם לתכית  תכיות לצמצום  3גיבשה אשדוד התפלה  ,רגולציה ועמידה בדרישות החוקסיכוי בטיחות, תפעול ותחזוקה, סיכוי בדרישות ובתקות שוות שעלולות להשפיע על פעילות חברות הבת (אשדוד התפלה ואשדוד תפעול), אשר כוללים, סיכוים בתפעול המתקן ועמידתו לאור . מהותיים סכומיםעל  מודעעל בסיס הערכות יועצי חברת הייזום, עלולה ל , 2018) תכית חירום שאושרה לביצוע על ידי המדיה והמממים של המתקן ביואר 1הסיכוים כמפורט להלן: ( לצמצם . תכית החירום ועדה לאפשר ובטיחות רכש כמות מוגבלת של חלקי חילוף, הסרת חשיפותבשעיקרה עוסק  , אך בפועל, ככל שיתאפשר קצרהן , תוך כווה לסיימה בזמ2018התפלה החלה בביצוע תוכית החירום בתחילת שת המממים והמדיה, אך היא איה מתמקדת בשימור מצבו התפעולי של המתקן עד להשלמת המכירה. אשדוד שהשאיר אחריו קבלן ההקמה. התכית, אושרה על ידי  תפעולייםהו בטיחותייםה, את הסיכוים הרגולטורים (שתה  ההתפלה ומהלת המממים מטעם תקציביים ואישורים התקשרות הליכי בקיום תלוי התכית יישום ) תכית בטיחות על מת להתמודד עם בעיות 2; (בשלבי ביצוע תמצאו הושלמה טרם התוכית, ולפיכך אישורה) . התכית הוצגה למדיה ולמממים ההקמה בכשלי שמקורןבטיחות  מפעריבטיחות הקיימות במתקן כתוצאה  המדיה  גורמי. הועברו טרם בחלקן אשרהבהרות בוגע לתכית,  התפלה מאשדוד. המדיה ביקשה 2018בחודש יולי  לים והוראות עבודה) הבטיחות, רידוד הסיכוים הקיים במתקן מתבסס על אמצעי בקרה מהלתי מוגבל (כגון העד לאישור ולביצוע עבודות . האפשרי בהקדם לפועל התכית את להוציא מת על מגעים מקיימות והמדיה הייזום חברת. יובהר, כי מיליון ש"ח 17לבצע את חלק זה של התוכית בסכום של עד  התפלה לאשדוד אישרו יםמוהממ קביל שועד לאפשר המשך ייצור עד ליישום רידוד הסיכוים המלא בהתאם לסקר הסיכוים המקיף לרמת סיכון  עד    .מיליון ש"ח 40-עומד על כה תקציב כולל שיוקצה לשלוש התוכיות ה"ל קבע העקרוות מסמךהביצועים או ביצוע חלקי של התכית, פוטציאל הכשל והזקים הכרוכים בכך מוגדלים משמעותית. במסגרת י ללא ביצוע התכית לשימור להשלמת המכירה והעברתו לרוכש החדש. התכית הוצגה למדיה ולמממים. יובהר, כ) חברת התפעול גיבשה תכית שימור ייצור, על מת לצמצם ככל שיתן, את סיכוי התפעול במפעל עד 3(-שבוצע; ו
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אשדוד התפלה ואשדוד תפעול פועלות להסדרת ותקף  4תעודת גמר וטופס  ההתפלה למתקן אין, התשקיף למועד כוןיצוין כי,  .2019באוגוסט  30עד ליום  קףותזמי ב עסק רישיוןלמתקן ההתפלה , התשקיף למועדכון  ,כי יצוין בדרך של מכירת מלוא אחזקות וזכויות חברת הייזום  שיאפשר את מכירת המתקן בהליך תחרותי העקרוות מתווה עלהמדיה והמממים  חברת התפעול, אשדוד התפלה,חברת הייזום,  ,חתמו החברה 2019 בפברואר 24 ביום .כאמור, הדרשיםההיתרים  . לשם כך הוקם צוות עבודה בראשות פרויקטור חיצוי ")העקרוות מתווה(להלן: " אשדוד תפעולבאשדוד התפלה ו אשדוד  חברת דירקטוריוי סמכויותדירקטוריון חברת הייזום את  לאחריותו טל, 2018 בובמבר 22 ביום כי יצוין  להלן. 6.9.21.1, ראו סעיף העקרוות מתווה בעיין וספים לפרטיםלמכירת המתקן.  בתפעול המתקן כגון רכישת חומר יקוי  מהותית פגיעהללגרום  עלול, אותם המספקים הגורמים עם התקשרות הפסקת כאשרומערכות שוות,  מסוימים חומריםהתקשרויות לגבי  קיימותההתפלה,  קןמת תפעול לצורך, כי יצוין  .התפעול וחברתהתפלה  למימון, תכון, הקמה  BOTזכתה, ביחד עם חברת טקום הקפריסאית במכרז חברת הייזום  2009בחודש יולי    לימסולמתקן התפלה ב פרויקט . 6.9.8.2  להלן. 6.9.21.2טים בדבר הליך הבוררות בין אשדוד התפלה והקבלן ראו סעיף לפר  להלן. 6.9.21.1לפרטים בדבר הליך הבוררות בין אשדוד התפלה והמדיה ראו סעיף   להלן. (ב)6.9.20.1לפרטים אודות הסכמי ההקמה של מתקן ההתפלה, הסכמי המימון והסכמי התפעול והיהול ראו סעיפים    .GEכימי מחברת  , כי המתקן יהיה במצב WDD-. עם השלמת הקמת המתקן הודיעה ה2012ביוי  30הקמת המתקן הסתיימה ביום   "). שותפות הקמה(להלן: " M.N EPC Water Coצעות שותפות ההקמה: ") ובאמחברת הפרויקט(להלן: " M.N Limassol Water Co Limitedשווים פרויקט מתקן ההתפלה בלימסול מבוצע באמצעות שי תאגידים המוחזקים על ידי חברת הייזום וטקום בחלקים   . -WDDחתם ההסכם עם ממשלת קפריסין, באמצעות משרד החקלאות וה 2009באוגוסט  7סמה ממשלת קפריסין. ביום מיליון מ"ק מים לשה שפר 15-ים בהיקף של כ-ותפעול של מתקן להתפלת מי למשך תקופה של שה, אשר הוארכה לתקופה  2012ביולי  1-) החל מיום הstand by modeשל זמיות לאספקת מים ( למשך תקופה  Stand by Mode-על העמדת המתקן בלימסול ב WDD-ולאור החורף הגשום, הודיעה ה 2015באפריל  8. ביום 2014על הפעלת המתקן במחצית התפוקה החל מאפריל  WDD-הודיעה ה 2014וספת. בפברואר  של שה הורתה ממשלת קפריסין להפעיל את המתקן במחצית התפוקה, והחל מחודש דצמבר  2015וספת. בחודש אוקטובר  -שוב על העמדת המתקן בלימסול ב WDD-הודיעה ה 2016באפריל  8הורתה על הפעלתו באופן מלא. ביום  2015 Stand by Mode ובמבר ב המתקן העמדת ועל 2019 במרץ 8 מיום החל התפוקה במחצית המתקן הפעלת על קפריסין ממשלת הורתה, 2019 בפברואר 28 ביוםעל הפעלתו של המתקן באופן מלא. הורתה ממשלת קפריסין  2016. החל מחודש-Stand by Mode  חיה התקבלה 2019 לאפריל 5 ביום .2019ביולי  1ועד ליום  2019באפריל  8החל מיוםוספת  ההמ-WDD ייה רשמית מממשלת קפריסין לקבל הצעה להגדלת היקף תפוקת  2018במהלך חודש מאי   .50% של בתפוקה המתקן את להפעילקיבלה חברת הפרויקט פ והשותף הקפריסאי מקדמים תכון חלופה במטרה להגיש לממשלת קפריסין הצעה חברת הייזום . 50%-המפעל בכ שפרסמה ממשלת קפריסין, לתכון ומימון שדרוג, ותפעול  BOTזכתה, ביחד עם חברת טקום, במכרז ת הייזום חבר  לרקה ב התפלה מתקןפרויקט  . 6.9.8.3   מתאימה. חזר המתקן לממשלת קפריסין שה שבסיומן יו 25והרחבתו במשך שתיים, במקביל להמשך תפעולו השוטף במשך מיליון מ"ק מים לשה. הפרויקט כולל שדרוג המתקן  22-ים בעיר לרקה בהיקף של כ-של מתקן להתפלת מי ובו הודעת שיוי לחוזה לפיה יש להעביר את מתקן ההתפלה  WDD-התקבל מכתב מה 2012באוגוסט  2ביום   . 2012, והחלה בעבודות ביוי 2012ביואר  26חתמה על הסכם הזיכיון ביום חברת הייזום ללא תמורה.  להסדיר את  WDD-. במכתב ביקש הBOT-, בהתאם להליך יישום חילוקי הדעות המפורט בהסכם ה2014ביוי  11ביום  WDD-) למשך תקופה של שתיים. מכתב וסף התקבל מהShut Down Modeבלרקה למצב הדממה (



 

 58-ו

-ההחלה לקזז קסות בגין איחור לטעתם בלוחות הזמים להשלמת הפרויקט. לטעת  WDD-ה 2016בחודש יוי   או לחילופין בירור התביעות לפי ההליך שקבע בהסכם הזיכיון. הפיצוי הדרש עקב הוראת השיוי והדממת המתקן וכן עקב דרישתם להשקעות וספות שלא כללו בחוזה המקורי, רו, בגין מיליון אי 18-בסך של כ WDD-הוגשה תביעה של חברת הפרויקט ל 2015שהושקע בו. בחודש ובמבר בספיקה מלאה. החברה המשותפת של הפרויקט בלרקה פועלת לגיוס הלוואה למימון הפרויקט כחלף להון העצמי מתקן לרקה עבר בהצלחה את מבחי ההשלמה, והחל את תקופת ההפעלה ומכירת המים  2015ביולי  4ביום   ), ולפיכך הסכסוך יתברר בהתאם להליך פתרון המחלוקות הקבוע בהסכם הזיכיון.KEAAהבימשרדית (לוחות הזמים של הפרויקט. הצדדים הגיעו להסדר פשרה, אך ההסדר לא אושר על ידי הועדה הממשלתית בקשר עם  WDD-דממת המתקן, וכן להסדיר את התביעות הגדיות שהגיש הבשל ה WDD-דרישות המיזם מה WDD תו לקזז סך כולל של כים. חברת הפרויקט דחתה  10-מיליון אירו מהתשלום הקבוע במשך כ 3.8-בכוותה בכתב בדרישה מיידית להפסקת ביצוע הקיזוז והשבת הסכומים שקוזזו. ביום רבעוה ופ2016באוגוסט  23את הטע , מימון, לתכון, BOT ") על הסכם מרבלאחר שזכתה במכרז חתמה מרב אחזקות בע"מ (להלן " 2008במרץ  2ביום   פרויקט אגן האוג (בי מוסא) . 6.9.8.4   .הבוררות להסדר קפריסין מממשלת כתוב אישור קיבלה טרם החברה לקות הדיון יועבר מיידית לבוררות הבילאומית עם בורר בילאומי בלתי תלוי.הסדר פשרה או ייוותרו סוגיות במחהצדדים לבירור התביעות וביסיון להגיע להסדר פשרה כולל או הסכמה על סוגיות שאין במחלוקת. ככל שלא יושג הוסכם על קיום מו"מ ישיר בין  ןקפריסין בושא ובהמשך התקיימו פגישות עם ראשי מהלת המים והממשלה בהסול. חברת הפרויקט פתה לממשלת הפרויקט על זק שגרם לה בידי ממשלת קפריסין בעת הקמת מתקן לימ, קיבלה חברת הפרויקט חוות דעת משפטית שמצאה בסיס משפטי משמעותי לטעות חברת 2018בחודש יוי   ושא הקסות בגין איחור לכאורה בהשלמת המתקן הועבר להליך הבוררות בין הצדדים.קוזז הושב לחברת הפרויקט במלואו. על השבת הקס שקוזז בתשלום הרבעוי העוקב, הקס ש WDD-השיבה ה חודשים, אשר בסיומה יועבר  11-שים ו 24הקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכים באתר בי מוסא לתקופה של  ") שהיה חברת בת של "הגיחון", המזמין" או "מבט"יהמתקן לבעלות מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן: " שים וספות  7-שים ולאחר מכן ל 7לזמן קצר. בסיום ההקמה תומר ההלוואה לזמן קצר להלוואה לזמן ארוך בת חתמה שותפות בי מוסא על הסכם מימון עם בק לאומי. המימון להקמה יועמד כאשראי  2011יואר ב 13ביום    ").שותפות בי מוסא"לפרויקט, חתמה תוספת להסכם הזיכיון וחברת הייזום הפכה להיות שותפה שווה של מרב בפרויקט. (להלן: לכיסתה של חברת הייזום  2010בובמבר  1-מיליון מ"ק שפכים בשה. לאחר אישור ממשלת ישראל מיום ה 7-המזמין לכמות שפכים מיימלית שלא תקטן מתאגיד המים העירוי של ירושלים. ההסכם כולל התחייבות של  סכמי ההלוואה. במסגרת הסכם שים וספות, בכפוף לעמידת שותפות בי מוסא בהתחייבויותיה בפרויקט ובה 6-ול התקבלה ממבט"י תעודת השלמה למתקן. המתקן עבר  2014במרץ  9בכפוף לקיומם של מספר תאים מתלים. ביום שותפים בפרויקט הסכם להעברת חלקה של מרב אחזקות לחברת הייזום חתם בין ה 2012בספטמבר  27ביום  לזמן ארוך והאשראי שהועמד להקמה מועמד לחברה כמסגרת מתגלגלת המתחדשת מדי חודש.בפוליסות הביטוח בפרויקט. לאור מצבה הפיסי של החברה, לאחר סיום ההקמה לא הועמדה לחברה הלוואה בקשר עם הפרויקט, על כל התקבולים בפרויקט וזכויות השותפים  הזיכיון וכל הסכם אחר שיחתם עם המזמיןוההתחייבויות בגין הפרויקט, וכן יתן שיעבוד קבוע ראשון בדרגה לבק לאומי על כל זכויות השותפים על פי הסכם לכל שותף מסך החובות  50%עד  ‒המימון יתו לבק ערבויות מוגבלות בסכום בחתימת הבעלים בשותפות  חתמה  2016עובד במתכות של תפעול קבוע. ביואר  2014בספטמבר  1-בהצלחה את תקופת ההרצה והחל מיום ה , לאחר 2016באוגוסט  15את חלקה של "מרב אחזקות בע"מ" בשותפות בי מוסא ולפרק את השותפות. ביום ) ועייה אישור לחברת מקורות פיתוח וייזום לרכוש 35(חכ/ 1479פרה תוקף של החלטת ממשלה שמס 2016ביוי  2, התקבלה החלטת ועדת שרים לעייי חברה וכלכלה (קביט חברתי כלכלי) שקיבלה ביום 2016במאי  16ביום   והוסדרה הארכת משך תקופת הזיכיון בשה. הסכם הזיכיון, שם, בין היתר אישר המזמין את יציאת מרב מהפרויקט והוסדרה סיום תקופת ההרצה תוספת ל , ובכללם אישור הממשלה והמזמין 2012בספטמבר  27שהתקיימו כל התאים המתלים בהסכם בין השותפים מיום    זיכיון. ה הסכם לביטולל פי הסכמי הזיכיון, למזמין זכות עאפשרויות למכירת אחזקותיה בשותפות בי מוסא בהתאם להסכם הזיכיון, למזמין או לצדדים שלישיים. יצוין כי , חברת הייזום בוחת חברת הייזוםיצוין, כי על פי החיית דירקטוריון חברת הייזום, ולאור מצבה הפיסי של   מרב מהשותפות, התקבל אישור המממים ליציאת מרב מהשותפות.ליציאת 
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אשר  שווישבוצעה על ידי מעריך  פעילותעל בסיס הערכת שווי , הזיכיוןמבט"י, בהתאם לפיצוי מוסכם, עקב סיום  ידי עלזיכיון בי מוסא  הסכם לביטולאישר דירקטוריון חברת הייזום עקרוות הסכם  2018בדצמבר  18ביום  ליום לפיו בוצעה  כון(אשר כוללת גם החזר הלוואות לבקים המממים) מיליון ש"ח  74-בסך של כהסכמה, מוה ב הפרויקט  שלההקמה  קבלן ביןמלוא זכויות הזכיין בהסכם הזיכיון ו/או בפרויקט (למעט בוררויות המתהלות הוסכמה בין הצדדים בגין ביטול הסכם הזיכיון והעברת התמורה ש. וביטול הסכם הזיכיון שיתבצעו במועד הקובעורה לזכיין (חברת הייזום ושותפות בי מוסא) על הפסקת העבודות לצמיתות מ "ימבטבשליטת המזמין, לפיו, (ביטול הזיכיון במהלך תקופת התפעול), שלא כתוצאה מהפרת הסכם על ידי הזכיין ושלא כתוצאה מגורמים שאים הסכם הזיכיון  לביטול הסכם חתם 2019 בפברואר 11 ביום, כאמור הייזום חברת דירקטוריון לאישור בהתאם   ).2018 ביוי 30(הערכת השווי  זה כפוף להתאמות שוות בגין תמורות בגין הפעלת  "ח. יצוין, כי סכוםשמיליון  32וכן תשלום לזכיין של מזומן בסך  השיעבודיםשל כל החובות הפיסיים של השותפות לבק לאומי בגין מימון הפרויקט והסרת  ןרעויוהיא כוללת פ "ח,ש מיליון 72-כ של בסך, בהסכמה מוה אשר, בלתי תלוי שווי מעריך ידי על שבוצעה השווי תעל בסיס ההערכ ערכהציוד שבמט"ש, ה העברת כן) והכספיים לדוחות 9ראו ביאור  םוספי לפרטים, ההקמה קבלן של משה וקבלן , 1997לפברואר  27טיפול בשפכי אשקלון, שהוקמה באמצעות התקשרות של מקורות עם עיריית אשקלון, ביום , הועבר חלקה של מקורות בשותפות מכון 2009בפברואר  12לחברת הייזום, מיום  מקורותבהתאם להסכם בין   מט"ש אשקלון . 6.9.8.5  לדוחות הכספיים השתיים.  9לפרטים וספים אודות פרויקט בי מוסא, ראו ביאור   , הושלמה העסקה. 2019במרץ  31 ביום"י ותשלום לספקים, עד למועד הקובע. ממבטהפרויקט שיתקבלו  קה בהסכם שותפות להקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכי העיר אשקלון. לימים העבירה עיריית אשקלון את חל מימה מחצית מההשקעות מקורות "). מי אשקלון"מי אשקלון" (להלן: " –לתאגיד המים והביוב של העיר אשקלון  לאחר שדרוג שלישוי שבוצע למתקן  במתקן ולאחר העברת חלקה לייזום, הייזום אחראית לתפעולו של המתקן. חתמה חברת  2016בספטמבר  14, ביום אשר כלל, בין היתר, קירוי המט"ש למיעת מטרדי ריח ועבודות וספות שכוות החדשות בעיר אשקלון. הרחבת המט"ש ממומת על ידי מי הצפוי בספיקת השפכים וההיערכות להרחבת ה, השותפות אישרה ביצוע הרחבת המט"ש בהתאם לדרישת הרשויות עקב הגידול 2018במהלך הרבעון השי לשת   .2019להשלים ולתקן את העבודות. הפרויקט צפוי להסתיים במהלך שת איו עובד כדרש. השותפות הגיעה להסכמות עם קבלן ההקמה אשר דרש  ובשלב זה מתקן הטיפול השלישויהושלמה הרחבה ושדרוג מכון הטיהור שבוצעה על ידי קבלן חיצוי. הצורך בהשלמות ה"ל משליך על תפעול המתקן , סבל המתקן ממספר קשיים שבעו מכך שטרם 2017הייזום על עדכון הסכם התפעול במט"ש אשקלון. במהלך שת  , חתמה 2017בובמבר  21כרמיאל וסביבותיה. כמו כן, מקורות מים שימשה כקבלן תפעול של השותפות וביום שותפות של מקורות מים עם איגוד ערים כרמיאל הוקמה לצורך הקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכי העיר   מט"ש כרמיאל . 6.9.8.6  אשקלון.  . לפרטים וספים בקשר לבעלות מקורות מים במט"ש כרמיאל 2017והושלמו במהלך חודש דצמבר  2017ביואר  1יצוין כי ההליכים להעברת האחריות המלאה על התפעול של מט"ש כרמיאל ממקורות מים לייזום החלו ביום שתיוותר על כה).  לעיין סוגיית פריסת חוב של התאגיד למקורות מים ולמעט חלקה של מקורות מים בשותפותכרמיאל ממקורות מים לחברת הייזום, כך שחברת הייזום תבוא בעליה של מקורות מים לכל דבר ועיין (למעט ) להסבת והמחאת הסכם התפעול של מט"ש 2017ביואר  1על הסכם עם מקורות מים (בתוקף מיום חברת הייזום  בשל הדיוים על המשך  וין כי,, היקפם איו מהותי לחברה. יצהועוד, בישראל ומחוצה לה, אשר כון למועד תשקיף זבוסף, לחברת הייזום פרויקטים וספים של מתקים לטיפולי שפכים, תכון וייעוץ בתחום המים, מתקי סיון   להלן.   6.25.11ראו סעיף  לעיל, חברת הייזום איה מקדמת, בשלב זה, פיתוח פרוייקטים  (א)6.9.1פעילותה של חברת הייזום, כמפורט בסעיף       .חדשים
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+), ולפיכך Aבבעלות המגזר העירוי. מדית ישראל היה בעלת דירוג גבוה יחסית ויציב (תאגידי המים והביוב ש –באשדוד. בוסף, היציבות הפיסית של מדית ישראל עשויה להשפיע על לקוחות וספים של חברת הייזום בישראל הלקוח העיקרי של חברת הייזום, באמצעות תאגיד מוחזק, היו מדית ישראל, אשר רוכשת מים בפרויקט ההתפלה  לקוחות .6.9.10  100% 11,146 100%  )1,470(  סה"כ 95% 10,576 116% )1,705(  שירותי תפעול  -  -  -  -  שירותי הקמה 5% 570 %(16) 235  שירותי ייעוץ        רווח (הפסד) גולמי   100% 212,114 100%  160,988  סה"כ 99% 208,390 99.6%  160,400  שירותי תפעול - - -  -  שירותי הקמה 1% 3,724  0.4% 588  שירותי ייעוץ          הכסות  %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח    2018  2017    , התפלגו הכסות פעילות חברת הייזום כדלקמן:2018-ו 2017בשים   ורווחיות הכסות פילוח . 6.9.9 וכן תאגיד  ירושלים (באמצעות תאגיד מוחזק), תאגידי המים השותפים באיגוד כרמיאל ותאגיד המים של אשקלוןתאגיד המים של העיר  –ים בישראל לקוחות עיקריים וספים של חברת הייזום הם בעיקר תאגידי מים וביוב עירוי  לאי, ולפיכך הסיכון בתלות חברת הייזום במדיה מוגדר ביוי. בגוש האירו בכלל וביוון בפרט. מגד, קפריסין שעת כמקור המים על שי מתקי ההתפלה המספקים שירות חיוי ן עשויה להיות מושפעת מהמשבר ). קפריסי2018מחודש ספטמבר סטדרד & פורס מעלות בע״מ (על פי דירוג  -BBBהרוכשת מים בפרויקטי ההתפלה בלימסול ולרקה. כון למועד התשקיף, קפריסין היה בעלת דירוג אשראי של לקוחה מהותית וספת של חברת הייזום, באמצעות תאגידים מוחזקים בשליטה משותפת, היא ממשלת קפריסין   הסיכון בתלות חברת הייזום במדיה מוגדר מוך.  , זכייה במכרזים פומביים בילאומיים המפורסמים ולהם הוגשה הצעה על ידי חברת הייזום. השי. G2Gהסכמי  באמצעות, ישראל של הלאומית המים חברת של תב חברהחברת הייזום  של היותה מכוח פרויקטים קידום, האחד  מישורים: בשלב זה, פיתוח פרוייקטים חדשים. טרם תחילת הדיוים כאמור, פעילות השיווק של חברת הייזום התמקדה בשי לעיל, חברת הייזום איה מקדמת,  (א)6.9.1בשל הדיוים על המשך פעילותה של חברת הייזום, כמפורט בסעיף    והפצה שיווק .6.9.11  .בהודו מהרשטרהמים השייך לממשלת    חברת הייזום התבסס על היותה חברת הבת של חברת המים הלאומית של ישראל. משתפת פעולה עם חלק מהגורמים המשלימים את יכולות חברת הייזום בפרויקטים. חלק ממעמדה התחרותי של ות והן גופים מקומיים. חברת הייזום פועלת בתאי תחרות משוכללת מול הגופים ה"ל ובמסגרת הפעילויות השוטכולוגיים מעיקי ערך מוסף. קיימים בעולם גופים רבים הפעילים בתחום המים והשפכים, הן גופים בילאומיים יים מאופיית במגמת מיזוגים והתרחבות, רגולציה מתחזקת ויישומים ישה. התחרות בשווקים הבילאומיתרוות בהקמת פרויקטי תשתית במדית היעד, וחברות מבוססות טכולוגיה המציעות פתרוות ממוקדים בתחומי המים, הן חברות תשתית (חלקן בתחום הביצוע וחלקן בתחום המים), ומקומיות שהרחיבו פעילותן לתחום בעלות הן חברות בילאומיות שכסו לתחום  בעולם לצמיחה מואצת בתחום זה הביאו חברות רבות לכיסה לתחום זה,חברת הייזום פועלת בשווקים עם מאפייי תחרות גבוהים. המיקוד העולמי בעשור האחרון בתחום המים והצפי  תחרות .6.9.12  חברת הייזום.  של עסקיה קידום לצורך יעד במדית גורם עם התקשרות ידי על ואם לחברהאו מתווך שפה  סוכן ידי על לחברה עסקית הזדמות של הצעה מכוח אםאו מתווכים,  סוכים באמצעותחברת הייזום בוצעה וקודמה  של מהפעילות חלק
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ן (מלבד אשדוד): מתקן התפלה באשקלו גדולים ים מי תמתקי התפל 4, בישראל פועלים הכון למועד תשקיף ז מופעל ), מתקן התפלה בפלמחים ורידיסטכולוגיות בע"מ וחברת  IDE(אשר מופעל על ידי קבוצה בבעלות חברת  , מתקן התפלה בחדרה (אשר מופעל על ידי קבוצה בבעלות תש"י קרןכיום על ידי חברת דרך הים התפלה בבעלות  דן קפיטל תשתיות והשקעות  טכולוגיות בע"מ) ומתקן התפלה בשורק (אשר ומופעל על ידי IDE-שיכון וביוי בע"מ ו מיליון  100בהתאם להסכם הזיכיון, הכמות שתיוצר במתקן ההתפלה באשדוד היה עד  -מתקן ההתפלה באשדוד   )א(  להלן פירוט אודות כושר הייצור הפוטציאלי והמקסימאלי של המתקים המהותיים של חברת הייזום: ייצור כושר .6.9.14 לעיל. 6.9.8.2צמצום של ממשלת קפריסין את רכישות המים ממתקן ההתפלה בלימסול, ראו סעיף צמצום הרווחים ממכירות מים, אולם, לרוב, איה גורמת לחברה הפסדים מהותיים בפרויקטים. לפרטים בדבר ), כך שחשיפת חברת הייזום לעותיות אמם משפיעה על Take or Pay"(" ההשקעה וההוצאות הקבועות במתקיםהתחייב לשלם תשלום קבוע גם אם יחליט לצמצם את תפוקת המים במתקים. תשלום זה צפוי לכסות את החזר של הלקוח לצמצם את תפוקת המים המותפלים בעיקר בחודשי החורף. יצוין, כי בכלל הסכמי הזיכיון הלקוח תיות ומצב מזג האוויר ועקב החלטה אפשרית התפלת מי הים באשדוד, לימסול ולרקה, שעשויות להשתות עקב עולהערכת חברת הייזום, התוצאות הכספיות של חברת הייזום תלויות בין השאר בהיקף מכירות המים במתקי  עותיות .6.9.13  מקורות ותאגידי מים וביוב.כים קיימים מתקים רבים במדית ישראל המופעלים על ידי גורמים שוים, לרבות בתחום מתקי טיפול בשפ  .בפאפוסבוסף, ממשלת קפריסין קיימה מכרז להקמת מתקן התפלה  .40%-ידי חברות מקומיות, כאשר סך הייצור של מתקי לרקה ולימסול מסך כלל אספקת המים בקפריסין היו כמתקי התפלה מרכזיים וספים, המוחזקים על  2יף, מלבד לימסול ולרקה קיימים בקפריסין כון למועד התשק  מכמות המים של כלל מתקי ההתפלה כאמור. 16.5%-השתית באשדוד מהווה כ). למיטב ידיעת חברת הייזום, בהתבסס על תוים המפורסמים על ידי רשות המים, כמות המים פיסיות בע"מ כושר הייצור המקסימאלי של מתקן לרקה וכושר הייצור בפועל (במצב של פעילות מלאה) של  -מתקן לרקה   )ב( קוב שתי.  מיליון קוב שתי, כאשר כושר הייצור הפוטציאלי  15-כושר הייצור של מתקן לימסול היו כ -מתקן לימסול   )ג( מיליון קוב שתי.  22-המתקן היו כ מיליון קוב שתי. למתקן כושר  7-בהתאם להסכם הזיכיון, הכמות שתטופל במתקן היה לא פחות מ -בי מוסא   )ד( מיליון קוב שתי. 18.2-כהמקסימאלי היו  הים כסים פיסיים בגין  2018 דצמברב 31וליום  2017בדצמבר  31עיקר כסי חברת הייזום המאוחדים כון ליום  ומקרקעין קבוע רכוש .6.9.15 מיליון קוב שתי. 9-טיפול של עד כ אלפי  11,854חלויות שוטפות של כסים אלו). בוסף, לקבוצה כסים בלתי מוחשיים בגין הפרויקטים ה"ל בסך של אלפי ש"ח, בהתאמה (כולל  1,123,050-אלפי ש"ח וכ 1,133,810פרויקטי אשדוד ובי מוסא המסתכמים בסך של  י . חברת הייזום שוכרת את משרדיה הראשיים בתל אביב וכן שוכרת את צ2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  970-ו 2018 דצמברב 31אלפי ש"ח ביום  771ורכוש קבוע טו בסך של  2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  86,892-וכ 2018 דצמברב 31אלפי ש"ח ליום  94,041-שקעות בעסקאות משותפות בסך של כאלפי ש"ח בהתאמה, וכן ה 0-ש"ח ו   התקות אלקטרו מכיות, קבלי שירות, יועצים, סוכים ועוד. כימיקלים, קבלים לעבודות אזרחיות, קבלי החת צרת, קבלי עבודות חשמל, קבלי ובקרה, ציוד חשמל, מתקי התפלה, מתקי טיפול במים, מתקי טיפול בשפכים וכיו"ב, וכוללים ספקי תכון, ציוד מכי, צרת, מכשור ספקי חברת הייזום והתאגידים המוחזקים כוללים בעיקר ספקי ציוד ותשתיות הקשורים במערכות אספקת מים,  ספקים .6.9.16 הרכבים המשמש את עובדי חברת הייזום.
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, מספר ימי אשראי הלקוחות הממוצע 60, מספר ימי האשראי הממוצע מול הספקים היו 2018 דצמברב 31כון ליום   מימון .6.9.17  מחו"ל וחלקם ספקים וקבלים ישראלים. ם ציוד, עבודות ושירותים בתחומים שוים. חלק מספקים וקבלים אלו הם , המספקיובהודו בקפריסין ,בישראלספקים גדולים אחרים של חברת הייזום והתאגידים המוחזקים קיימים בפרויקטים האחרים בביצוע ובתפעול  , השוטפת הפעילות מימון  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה  ערבויות/פיסיות מידה לאמות התחייבויות עיקרי  הצמדה  שתית ריבית  אחרוןפירעון ומועד  רעוןיפמועדי ההלוואה,  תקופת  * "ח)ש(באלפי  התשקיף למועד בסמוך יתרה  * "ח)ש(באלפי  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה  אירו /"ח שאשראי באלפי  מסגרת  ההלוואה מטרת  המסגרתהעמדת /ההלוואה טילת מועד :2018 בדצמבר 31בע"מ כון ליום  ייזוםה חברת לששראי בר דיווח תוי א ריכוזלהלן   "ח.ש מיליון 62-בסך של כ 2018בדצמבר  31 קול וערבויות) אשר הסתכמו ליום-אוןמפעילה חברת הייזום, ובאמצעות מסגרות אשראי לטווח קצר. לחברה מסגרות אשראי כוללות (לרבות הלוואות פעילויותיה באמצעות הלוואות לזמן ארוך שהבטוחה בגין הים הפרויקטים אותה חברת הייזום מממת את   .79 היו   בקפריסין משותפים מיזמים של ההתפלה ומתקי מוסא בי שפכים טיהור מתקן הקמת מימון וכן
/משכון  שעבוד לבצע אין: שלישי לצד שעבוד. 1  צמוד לא  2.75% מתחדש חודשי אוקול  1,628  1,626 1,626   .בחברה השליטה מאמצעי 75%-מ יפחת לא האחזקות שיעור עת שבכל כך, בחברה המדיה של באחזקותיה שיוי יחול לא כי התחייבות. 3  .החברה במבה שיוי יחול לא כי התחייבות. 2  .הבק לטובת בתאיו זההמשכון /שעבוד לבצע מבלי שלישי צד מממן לטובת

  : 2018 דצמברב 31, פרויקט בי מוסא (מיזם מאוחד) כון ליום מרב-ייזום מקורות לשותפות דיווח בר אשראי תוי ריכוזלהלן   .משוערכת*יתרה   המים חברת מקורות של בערבות מגובה  צמוד לא  2.3%  חודשים 3 כל מתחדשת הלוואה  9,990  10,012  9,990  באשדוד ההתפלה מתקן בהקמת איחור בגדין תביעתה בגין המדיה עם מסוכמים פיצויים הסדר במסגרת שהתקבלה הלוואה  קצר לזמן בקאי מתאגיד שקלית הלוואה  אירו  2.19% מתחדש חודשי אוקול  2,376  2,498  אירו אלפי 582  קצר לזמן בקאי מתאגיד באירו הלוואה  צמוד לא  6.5% מתחדש חודשי אוקול  4,087  4,082  4,077  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה  צמוד          "חש אלפי 8,500: ערבות מסגרת צמוד לא  2.75% מתחדש חודשי אוקול  1,060  1,060  1,060  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה             אלפי ש"ח  20,000ערבות: מסגרת  צמוד לא  2.3% חודשים 3 כל מתחדשת הלוואה  6,804  6,763  6,753  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה  צמוד לא  3.65% מתחדש חודשי אוקול  10,601  10,603  10,598  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה  צמוד לא  3.65% חודשים 4 - חודש כל מתחדש חודשי אוקול  6,540  6,541  6,522  לזמן קצר מתאגיד בקאי שקלית  הלוואה
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, ההלוואה תקופת  "ח)ש(באלפי התשקיף למועד בסמוך  יתרה  "ח)ש(באלפי  2018 בדצמבר 31ליום  יתרה  "חש באלפי  ההלוואה סכום  ההלוואה מטרת  המסגרתהעמדת /ההלוואה טילת מועד , ההלוואה תקופת  "ח)ש(באלפי התשקיף למועד בסמוך  יתרה  "ח)ש(באלפי  2018 בדצמבר 31ליום  יתרה  "חש באלפי אשראי מסגרת  ההלוואה מטרת  המסגרתהעמדת /ההלוואה טילת מועד  : 2018 דצמברב 31תוי אשראי בר דיווח לחברת אשדוד התפלה תפעול בע"מ (חברה מאוחדת) כון ליום  ריכוזלהלן   .הערבויות והוחזרו ההלוואה פרעה 2019 במרץ 31 ביום, להלן 6.9.8.4 בסעיף כמפורט, הזיכיון ביטול להסכם*בהתאם   * למדד צמוד"ח ש אלפי 2,000"ס ע ערבות  צמוד לא  3.9%  .הסילוקין ללוח בהתאם חודשי רעוןיפ  )2(  40,734    50,685  מוסא בי שפכים טיהור מתקן הקמת מימון  המימון להסכם בהתאם  2011  ערבויות/פיסיות מידה לאמות התחייבויות עיקרי  הצמדה  שתית ריבית  אחרון פירעון ומועד רעוןיפ מועדי על סך  ערבות  צמוד לא  3.65%  מתחדש חודשי אוקול  30,500 30,515  30,500  השוטפת הפעילות מימון  קצר לזמן בקאי מתאגיד שקלית הלוואה  ערבויות/פיסיות מידה לאמות התחייבויות עיקרי  הצמדה  שתית ריבית  אחרון פירעון ומועד רעוןיפ מועדי , ההלוואה תקופת  "ח)ש(באלפי התשקיף למועד בסמוך  יתרה  "ח)ש(באלפי  2018בדצמבר  31 ליום יתרה  אירו"ח/שבאלפי ההלוואה/המסגרת  סכום  ההלוואה מטרת  המסגרתהעמדת /ההלוואה טילת מועד  : 2018 דצמברב 31תוי אשראי בר דיווח לחברת אשדוד התפלה בע"מ (חברה מאוחדת) כון ליום  ריכוזלהלן   "חש אלפי 11,434 -היו כ 31.12.2018יחס כיסוי מחושב ל . 1.05-מ גבוה (Historic Debt Service Cover Ratio) ההיסטורי החוב שירותא) יחס כיסוי   ללא  4.5% 20/06/2037 -אחרון רעון יפ מועד  653,330 661,377  707,061  אשדוד התפלה מתקן הקמת מימון  (*) המימון להסכם בהתאם  שקלית הלוואה  2011  ערבויות/פיסיות מידה לאמות התחייבויות עיקרי  הצמדה  שתית ריבית  אחרון פירעון ומועד רעוןיפ מועדי -היו כ 31.12.2018כיסוי מחושב ל . יחס 1.1-מ גבוה (Loan Life Cover Ratio)ההלוואה ב) יחס כיסוי חיי   1.26 -היו כ 31.12.2018יחס כיסוי מחושב ל . 0.9-מ גבוה )Fixed Price to Fixed Cost Cover Ratio(קבוע לעלות קבועה ג) יחס כיסוי מחיר   .1.18 , התפלה אשדוד של הכספיים בדוחות פירוט ראו, האירו ריבית הריבית למגון בוגע להרחבה 3.129% 20/06/2036 -אחרון פירעון  מועד  419,267  445,737  114,130  (*) המימון להסכם בהתאם  באירו הלוואה  2011  (**) .0.98 ,ה 10 ביאור להלן, כלל יתרת האשראי מתאגידים בקאיים בגין פרויקט (*) לאור אי הוודאות באשר לעמידה בהתיות הפיסיות כמתואר   ).2( הים בהתאם להסכמי המימון, כאשר היחסים ואופן חישובם מוגדרים בהסכם  לעיליחסי הכיסוי המופיעים בטבלה (**)   אשדוד מוצגת בסיווג לזמן קצר. לתקופה (סך  בפועל) תזרים המזומים הפוי 1מחושב כיחס בין ( –החוב ההיסטורי  שירות DSCRהמימון: (א) יחס כיסוי  צאות מימון שאין קשורות ההכסות ביכוי סך ההוצאות מותרות (כגון הוצאות תפעוליות, הוצאות הויות, הוצאות מס והו ) הערך הוכחי של תזרימי המזומים הפויים החזויים מהפרויקט מיום החתך ועד תום תקופת הפרויקט, 1מחושב כיחס בין ( – LLCR(סך תשלומי הקרן והריבית בשקל ויורו); (ב) יחס כיסוי חיי ההלוואה  לתקופה החוב שירות סכום) 2(-ולהחזר החוב)  ) יתרת החוב (שקלי ויורו) כון לתאריך החתך; (ג) יחס כיסוי מחיר קבוע לעלות 2(-הריבית המשוקלל של החוב ומהוון בשיעור  -) רכיב ההכסה הקבועה שהתקבלה בפועל כון לשה אחורה ממועד החתך ו1יחס זה מחושב כחלוקה בין ( –FPFC קבועה  ך, אשר כוללת את התשלום הקבוע לחברת התפעול, את שירות ) סך ההוצאה הקבועה ששולמה כון לשה אחורה ממועד החת2(  להלן. 6.9.17.5לפרטים בדבר התחייבות חברת הייזום להזרמת הון ולהעמיד ערבויות לאשדוד התפלה ראו סעיף   החוב והוצאות קבועות אחרות שהיו לזכיין במהלך התקופה.
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אחרות על פי הסכמי המימון עם התחייבויות חברת הבת אשדוד התפלה מחויבת לעמידה בהתיות פיסיות ו  התחייבויות לעמידה באמות מידה פיסיות . 6.9.17.1 , הסכימו המממים 2016המדיה בוגע לתשלום הפיצויים המוסכמים בחודש יואר לאור החתימה על הסכם עם  בחים אחת לרבעון.  יחסי הכיסויהמממים.  . 2017והרבעון הראשון של  2016לדחיית העמידה בהתיה בקשר ליחס כיסוי שירות החוב ההיסטורי לגבי שת  עלויות  כללבוסף אשדוד התפלה מחויבת לעמידה בהיקפי הון עצמי או הלוואות בעלים בשיעור מיימאלי ביחס ל חוק דרישות ההפרויקט, העמדת פוליסות ביטוח, עמידה בהמימון והסכמי , וכן לעמידה בהסכמי הפרויקט וכיו"ב כמקובל בפרויקטים מסוג זה. בוסף ועל פי דרישת  , מצגים, התחייבויות, ערבויותתקות, דרישות דיווחהו אשדוד  ,התשקיף למועד כוןביחס כיסוי שירות החוב ההיסטורי,  בהתייה עמידהה תדחיילמעט האמור לעיל בדבר   ירוג לחוב בפרויקט. דב דרשת לקבל ולהחזיקהמממים והסכמי המימון, אשדוד התפלה  בבחיה, ולאחר מכן  הדירוג הצבת .ההקמה וקבלן המדיה מול אל והתביעות המחלוקות להיקף בוגע ודאות בפרויקט ואי הצפויים המזומים תזרימי בקשר עם מידע העדר בשל אשדוד התפלה של הבכיר החוב דירוג הפסקת על , הודיעה חברת מידרוג2017במאי  4מ. ביום "בע התפלה אשדוד שגייסה A3.il הבכיר החוב דירוג את שליליות השלכות עם (CREDIT REVIEW) בחיה תחת כי היא מציבה , הודיעה חברת מידרוג2017באפריל  24ביום   עדכן בהתאם.תבחן אחת לשה את הדירוג ותפיסי. הדירוג משקלל את כלל הסיכוים הקיימים בפרויקט בתחומים השוים. חברת מידרוג -והמצב המימויבמסגרת הליך הדירוג, בחו כלל הפרמטרים הקשורים לפרויקט ובייהם המצב התפעולי שלו, המצב המשפטי באופק יציב.  A3.ilוג) את דירוג הפרויקט על התקבל דוח דירוג, בו קבעה חברת הדירוג (מידר 2016בובמבר  3ביום   .מממיםהתפלה עומדת באמות המידה הפיסיות הדרשות במסגרת הסכמי המימון מול ה תמכור את שליטתה  החברהבפרויקט אשדוד קיימת התיה של המממים לפיה במידה ו במסגרת הסכם המימון   .שיידרש ככול הדירוג, את הפרויקט ותעדכן סטאטוס ואת החלופות את תבחן תעביר את החומרים למידרוג אשר אשדוד התפלה ככל שיהיה שיוי ו/או התקדמות בהליכים מול הקבלן והמדיה, .והמדיה ההקמה קבלן מול אל המחלוקות הסדרת ואי )100%צור חוזית של י(יכולת ילאה מה המסחרית הפעלתו בהשלמת הקמתו, ושים חוזרים היתר, עיכובים בין כולל, אשר הפרויקט סטאטוס בעקבות היה בהפסקה, על יכולתה של אשדוד התפלה להשלים את הקמת הפרויקט  מהותית בחברת הייזום, כך שהעברת השליטה תשפיע , הפרויקט הסכמי או המימון הסכמי לפי) בהתחייבויותיה לעמוד הייזום חברת יכולת(או בהתחייבויותיה או לעמוד  יהווה  –, ובמידה ויתבצע ללא אישור כאמור אזי אירוע זה של העברת השליטה ידרוש את אישור הבקים המממים . וסח התיה זו אושר )המימון בהסכמי זה מוח(כהגדרת  מותר לעבר ביחס למעט אך, הפרה של הסכם המימון האשראי של אשדוד תפעול, הבק . לאור קבלת ערבות מקורות מים על מסגרת 2016הבק המממן עד לסוף שת וגעות בעיקר לעמידה בהיקף הון עצמי (כולל הלוואת בעלים) מיימלי. עמידה באמות מידה אלו דרשה על ידי רת אשדוד תפעול התחייבות לעמידה באמות מידה פיסיות כלפי הבק שהעמיד לרשותה מסגרות אשראי, והן לחב  על ידי המדיה במסגרת אישורה להסכמי המימון.  גם לאור העובדה שעל פי התוצאות הכספיות של דוחות  המממן הסכים לא להעמיד את האשראי לפירעון מיידי קבלת ערבות מקורות מים  ולאור, התשקיף למועד כון. , אשדוד תפעול לא עמדה באמות המידה הדרשות2016 וזרמו החברת הייזום מחויבת לבק המלווה בעמידה בהיקפי הון עצמי מיימאליים שבפרויקטי לימסול ובי מוסא   פיסיות. המידה האמות בעומדת  איה תפעול אשדודש העובדה לאור גם וזאת מיידיהעמידו את האשראי לפירעון  לא המממיםכמפורט לעיל,     לעיל. 6.9.17.1בסעיף  כמפורט, במסגרת הסכם המימון בפרויקט אשדוד קיימת התיה של הבקים המממים  ימים בממוצע.  79אלפי ש"ח, תקופת ימי האשראי עומדת על  50,185היו  2018 בדצמבר 31אשראי הלקוחות ליום   לקוחות אשראי . 6.9.17.3  ימים בממוצע.  60אלפי ש"ח, תקופת ימי האשראי עומדת על  63,732היו  2018 דצמברב 31אשראי הספקים ליום    ספקים אשראי . 6.9.17.2  לפרויקט. 
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ולמועד  2018 דצמברב 31מיליון ש"ח. כון ליום  61.5-לחברת הייזום מסגרות אשראי שוטפות המסתכמות בכ אשראי מסגרות . 6.9.17.4  לפרויקט.בפרויקטי לימסול ובי מוסא חברת הייזום מחויבת לבק המלווה בעמידה בהיקפי הון עצמי מיימאליים שיוזרמו  ת וביצוע מכרזים ופרויקטים בסך , חברת הייזום העמידה ערבויות בקאיות לצורך הגש2018 דצמברב 31כון ליום  ערבויות . 6.9.17.5 מיליון ש"ח בערבויות. 28.5-מיליון ש"ח במזומן בהתאמה ו 33-וכ 33-התשקיף, וצלו מתוכן כ מיליון ש"ח, לאחר שבחודש  90דוד התפלה, ולטובת מדית ישראל, בסך ערבויות אלו כוללות את הערבות עבור אשייעודיות שהוקמו למטרות ביצוע הפרויקטים כאמור, שחלקן בבעלות מלאה וחלקן בשותפות עם חברות אחרות. להבטחת התחייבויותיהן של חברות בת והמדיה מיליון ש"ח, כולל ערבויות לטובת הבקים המממים  299-של כ להלן, במקרה של חילוט הערבות  (ג)6.9.20.1אשדוד התפלה והמדיה, כמפורט בסעיף החברה, חברת הייזום, בין  יצוין, כי בהתאם להסדר הבייים. ש"חמיליון  100מיליון ש"ח מהערבות, אשר במקור עמדה על  10חולטו  2017מאי  כך יהיה להגדיל את הערבות  דרש, מיליון ש"ח 60בסכום מצטבר העולה על  מוסכמיםהפיצויים הלצורך גביית  מיליון ש"ח בגין גביית הפיצויים  40יקף מצטבר של מילוי שלא יעלה על , אך עד להש"חמיליון  40על  שתמשיך לעמוד עוד יצוין, כי כמפורט בסעיף  .ש"חמיליון  10-כ של ערבות חברה בסךו להלן (ג)6.9.20.1כמפורט בסעיף  התפלה אשדוד של המממים לטובת"ח, שמיליון  28.5ערבויות בקאיות בסכום מצטבר של בוסף, חברת הייזום העמידה   לעיל.  6.9.21.1לפרטים וספים ראו סעיף . המקורית הערבות סכום לפעמיים השווה לסכום עד, כאמור מימוש של במקרה, בפרד, מהן אחת כל לחדש החובה ולעיין מימושן לעיין כללים קובע אשר, הזיכיון כםהס להוראות בהתאם, הפעלה ערבותוהקמה  כערבותהערבות  ממעמד לגרוע כדי באמור אין. לפעמיים סכום הערבות), וזאת מבלי לגרוע מחובת המילוי מחדש של הערבות לפי הסכם הזיכיון (היכולה להגיע לסכום השווה המוסכמים הסכם על פי אשדוד התפלה  להבטחת התחייבויותיה כגדערבות בקאית , חברת התפעול העמידה (ד)6.9.20.1 בתוקף עד ליום היו  אשרמיליון ש"ח  227-ערבויות מקבלן ההקמה בסך של כ היוכמו כן, בידי חברת אשדוד התפלה   . בוסף חברת הייזום, כחברת האם של המפעיל, ערבה לקיום התחייבויות המפעיל מכוח הסכם התפעול  . להלן 6.21.9שיתו בקשר לחלק מהערבויות כאמור ראו סעיף  החברה לפרטים אודות ערבויות מיליון ש"ח. 11.5-אשר כון למועד התשקיף עומדת על סך של כ התפעול , עמלות בתוספת, למדד צמוד"ח ש מיליון 10 של לסכום מוגבלת זו ערבות. המימון הסכם לפי הדרשים הסכומים מופקדים יהיו חוב לשירות הרזרבה שבחשבוות לכך ערבה הייזום חברת וכן, המימון הסכם לפי הדרשים הכיסוי ביחסי עמידה אי עקב המימון הסכם של בהפרה תהא לא התפלה שאשדוד לכך ערבה זוםיהי חברת, בוסף  . הזיכיון הסכם להוראות בהתאם, מימוש של במקרה הערבויות חידוש לרבות, הזיכיון הסכם לפי כדרש הבקאיות הערבויות את למדיה מעמידה התפלה שאשדוד לכך אחראית הייזום חברת, בוסף  לעיל.  6.9.21.2לפרטים וספים ראו סעיף  .בוטלולהלן  6.9.21.2ובהמשך להסכם הפשרה, כמפורט בסעיף  2019 מרץב 31 מתפעול מתקן ההתפלה והצורך בהזרמת מימון ראו סעיף  כתוצאהבדבר הצורך לכסות את הפער התזרימי  לפרטים .6.9.18  להלן (ג)6.9.20.1לפרטים בדבר הסכמי המימון בקשר עם פרויקט אשדוד התפלה ראו סעיף   . בישראל לטובת בק "חשמיליון  54הייזום ערבות בעלים לאשדוד תפעול בסך של  לחברת  .ואילך המתקן להשלמת החוזי מהמועד חודשים 6 מתום החל התקופה בגין וזאת התפלה מאשדוד למדיה המגיעים המוסכמים הפיצויים לתשלום ערבה הייזום חברת, הבייים הסדר מכוח, בוסף  . שיחולו ועלויות ריביות, הוצאות   . הלןל (ג)6.9.20.1
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זום, מגמה זו צפויה להימשך ואף והאכיפה מצד הרשויות השוות בקשר עם דרישות אלה. להערכת חברת הייבשים האחרוות יתן לזהות מגמה של החמרה בדרישות הסביבתיות החלות על חברת הייזום, ובמידת הפיקוח   בתחום הגת הסביבה ביחס להיבטים של פעילותה בישראל. ריח. בהתאם לכך, כפופה חברת הייזום לרגולציה מקיפה שימוש בחומרים מסוכים ויצירת מטרדים, כגון מטרדי פעילויות חברת הייזום במתקי ההתפלה והמט"שים חשופות לסיכוים סביבתיים שוים ובהם הזרמות לסביבה,  כללי -סביבתית  ורגולציה סביבתיים סיכוים .6.9.19 -כים, התש"ג"), חוק החומרים המסוחוק הגת הסביבה(להלן: " 2012-חובת דיווח ומרשם) התשע"ב -לסביבה הדין העיקריות הוגעות לפעילות חברת הייזום מעוגות בחוקים הבאים: חוק הגת הסביבה (פליטות והעברות לעיל. הוראות  6.9.2הוראות הדין העיקריות הוגעות לפעילות חברת הייזום כחברה ממשלתית מתוארות בסעיף   להתגבר בשים הבאות. חוק (להלן: " 2000-") ותקותיו, חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"דחוק החומרים המסוכים(להלן: " 1993 חוק מיעת (להלן: " 1988-"), חוק למיעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"חשמירת הסביבה החופית י איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), ") ותקותיו, תקות בריאות העם (תקזיהום ים ממקורות יבשתיים ותקותיה, חוק הגת הסביבה (המזהם  1940"), פקודת בריאות העם, תקות הקולחים(להלן: " 2010-התש"ע , 2013פעילותה. חברת הייזום פועלת באופן מתמיד לצמצום השפעותיה הסביבתיות. יצוין, כי החל מחודש דצמבר ם ככל היתן של הסיכוים הסביבתיים העלולים להתרחש במהלך ובהוצאות שוטפות, ופועלת למיעה ולצמצולאור זאת, משקיעה חברת הייזום משאבים להבטחת מילוי הוראות הדין החלות עליה, בהשקעות קבועות   ולאחריות אזרחית ופלילית, וכן לגרום לפגיעה במויטין.ום, לחשוף אותה ואת ושאי המשרה בה לסקציות מהליות (לרבות הטלת קסות ועיצומים) של חברת הייזהדין עשויים לפגוע בפעילותה התקיה של חברת הייזום, לגרום לזקים בפש וברכוש, לפגוע בתוצאותיה הכספיות ועובדי חברת הייזום בפרט, לסיכוים ומפגעים סביבתיים. התרחשותם של מפגעים סביבתיים ואי עמידה בהוראות , לרבות מיעה וצמצום חשיפה של הציבור בכללותו, ככלל, הוראות אלו ועדו לצמצם פגיעה אפשרית בסביבה ותקותיו. 1984-, חוק שמירת יקיון, התשמ"ד2008-משלם) (תיקוי חקיקה), התשס"ח ים במקרים -השוטף. חברת הייזום התקיה ומפעילה מגוי הגה ובקרים על מת להבטיח השבתה של שאיבת מירק זמן משמעותי, במסגרת שלבי ביית המל החדש ואף בשלב תפעולו וביה בהיקף יכר אשר צפויות להימשך פסביבתי למי הים. בוסף, בסמוך לקודת השאיבה עשות עבודות פיתוח של המל הקיים וכן החלו עבודות פיתוח מתקיימות באופן שוטף פעילויות ימיות, כגון פריקת פט ותזקיקיו ממיכליות שהין בעלות פוטציאל לגרימת זק ימי של חברת החשמל בו לאיכות מי הים בקודת השאיבה, בין היתר, סמוך לקודת השאיבה מצוי המקשר המתקן ההתפלה ממוקמת באזור עתיר שימושים ימיים ויבשתיים שהים בעלי פוטציאל לגרימת זק משמעותי איכות מי הים בקודת השאיבה היה בעלת חשיבות קריטית לפעילות מתקן ההתפלה. קודת שאיבת מי הים של   )א( מתקן התפלה אשדוד - ים-מי התפלת .  6.9.19.1יהול סביבתי.  ISO14001לחברת הייזום תעודת הסמכה לתקן  יצוין, ממשיכה לפעול בהתאם להליה להבטחת איכות המים השאבים.  התפעול וחברתכתוצאה מהעבודות במל להלי עבודה על מת לוודא כי כשיש עכירות במים פסקת השאיבה. כון למועד התשקיף, לא גרמו קשיים  בהתאם הייזום חברתכך פועלת  לצורךבהם מי הים לא יעמדו באיכות הדרשת, וזאת כדי למוע זק למתקן ההתפלה.  תיתכן השפעה מהותית על מתקן  ים באיכות הדרשת-כי לפרק הזמן בו יימשך מצב בו לא יתן יהיה להזרים מי  על מת למוע זילה, שכן כשל בציור יכול לגרום להמלחת האקוויפר, העלולה לגרום להפסקת פעילות המתקן.במספר קודות לאורך הצרת,  ,קודתי והן רציף הן, מבצעת יטור ,המש קבלי באמצעות, התפעול חברת ההתפלה.למתקן ההתפלה באשדוד צרת תשתית תת קרקעית מעל אקוויפר של מי תהום, בה מוזרמים מי הים למתקן   )ב( רגילה רק לאחר קבלת תוצאות דיגום תקיות. בוצעו פעולות להבטחה כי לא תהיה פגיעה בממברות.בציור הימי ובבית המשאבות ולחזור לפעילות  השאיבה, לשאוב (שאיבה והזרמה ישירות לרכז) עד להחלפת המיםדרשה על ידי המשרד להגת הסביבה, להפעיל את המשאבות בתחת  התפעול תהחשמל. בעקבות האירוע, חברהעם. הדליפה הסתיימה על פי הודעת המשרד להגת הסביבה יום לאחר שאירעה. הציור שדלף היו בבעלות חברת תקות בריאות שלקחו הראו כי אין חריגה פורמלית מ דגימותלמיעת זיהום שמן מהים והופסקה עבודת המפעל. המשרד להגת הסביבה על דליפת שמן בקרבת ראשי הייקה של המפעל. הופעל והל חירום  הודיע 2017 ביואר ההתפלה ועל תוצאותיה ומצבה הכספי של אשדוד התפלה. 
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"). במסגרת היתר ההזרמה, קבעים תאים שוים ובכלל זה היתר ההזרמה(להלן: " 2020בדצמבר  31עד ליום כון למועד התשקיף, לחברת אשדוד התפלה היתר להזרמת רכז התפלה לים עבור מתקן ההתפלה באשדוד, שתוקפו   )ב(  .התשקיף למועד כון בה מכהים אשר הייזום חברת עובדי שם על ההיתרים העברת להסדרת פועלת הייזום חברת, התשקיף למועד כון. הייזום בחברת וספים תפקידים לושאי וכן, 2019 יואר בחודש כהותו את שסיים הייזום חברת"ל למכ הועקו זו ובמסגרת, שמית יתו באשדוד ההתפלה למתקן שיתו ההזרמה היתריאמור. חוק מיעת זיהום ים ממקורות יבשתיים ותקותיו ומוזרמים לים בהתאם להיתרים כרכז התפלה, מי שטיפות של המסים) מטופלים כדרש במסגרת היתרי הזרמה שיתים מעת לעת למתקן מכוח כחלק בלתי פרד מתפעול מתקן ההתפלה באשדוד, וצרים שפכים אותם יש לסלק מהמתקן. השפכים (שעיקרם   )א( : לים הזרמה היתר . 6.9.19.2 אשדוד תפעול להציג תכית  תדרשהקלות בתאים, בדגש על מתקן הטיפול במי שטיפות (לעת חידוש היתר ההזרמה, הוכחי של מתקן ההתפלה באשדוד יתו  בהיתרפועלת לעמידה בתאי ההיתר ולחידושו בתום תוקפו.  התפלה אשדודיטור ובקרה לבחית ההשפעות הסביבתיות של ההזרמה לים.  אמות מידה להזרמה לים ודרישה לאמצעי אישור להמשיך ולהזרים, בכפוף לביצוע  התפלה אשדודהליקויים במתקן, קיבלה  לאורלמועד התשקיף,  כון  )ג( ).הממחושבתובמערכת הבקרה ולוחות זמים לתיקון הליקויים שיש במתקן ההתפלה, לרבות תיקון הליקויים במתקן הטיפול במי שטיפות עבודה  . לאחר בתוקף רעלים היתר, למפעל התפלה אשדוד התשקיף למועד כון. המסוכים החומרים חוק מכוח הדרשים רעלים היתרי במסגרת עשים המסוכים החומרים ואחסת שימוש, אחזקה. בשפכיםהמים וטיפול  באיכות וטיפול חיטוי לצורך לרבות, מסוכים בחומרים שימוש התפלה אשדוד עושה, התפלה אשדוד של מפעילותה הכרחי כחלק  מסוכים חומרים  . 6.9.19.3 .ההזרמה והיתר הרגולציה לדרישות בכפוף, המכירה לאחר ואף המתקן למכירת עד וספות פעולות בביצוע צורך שיהיה ייתכן כי יצוין. כאמור הפעולות את ביצעה התפלה אשדוד. הסביבה להגת המשרד עם שסוכמופעולות  ית, ולצורך ביצוע טיפול כאמור השלמת עבודות לשדרוג מט"ש אשקלון לטיפול בשפכים באיכות שלישו דרש התפלה אשדוד קיימים פערים מסוימים בקשר לדרישות  במתקן. שוטף באופן, ולחידושםשבהחזקתה  בהיתרים הקבועים התאים לקיום. חברת הייזום פועלת ופועלת להשגת הייזום וחברתמט"ש אשקלון בהיתר רעלים  דבר הגורם לעיתים להצפה במי גשמים  המאצרותובע מאי השלמת קירוי  שעיקרםהובעות מכשלי הקמת המתקן  , 2318ת הייזום בהתאם להחלטת ממשלה , כאשר חלקה של החברה מכר לחבר1997המתקן הוקם בשת לתקופה בלתי מוגבלת, וכן התקשרה חברת הייזום בהסכם קבלות מול השותפות לתפעול ואחזקה של המתקן. ") התקשרה חברת הייזום בהסכם שותפות עם מי אשקלון המתקןלצורך הקמת מט"ש אשקלון (להלן: " )2 מטרדי ריח.  גרוםכים, עלולים למתקי טיהור השפ )1 ריח  )א(  לאוויר ופליטות ריח . 6.9.19.4  .עד למכירת המתקן תעשה הקירוי השלמת. האיחסוןודרש טיפול במים השאבים מאזורי  . כון למועד התשקיף, אין 39אלו. פרויקט הקירוי ויטרול הריחות דרש לצורך עמידה בדרישות תמ"א השדרוג, ההרחבה והקירוי בוצעו במימון תאגיד מי אשקלון, כאשר השותפות ושאת באחריות לביצוע עבודות מכון. כון למועד התשקיף, העבודות טרם הסתיימו. עבודות קירוי המכון על מת להפחית את מטרדי הריח מהביצעה שדרוג והרחבת המתקן כך שיספק קולחים ברמת איכות שלישוית התואמת את תקות הקולחין ואת . השותפות 2001-וחלקה של העירייה הועבר לתאגיד מי אשקלון, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א . יחד עם זאת, 2008-חברת הייזום איה מפעילה מקורות פליטה טעוי היתר כהגדרתם בחוק אוויר קי, התשס"ח לאוויר פליטה היתר  )ב( וג וסף של מתקן הטיפול, והשותפות צפויה לחתום על הסכם לביצוע ההרחבה במימון התאגיד.ושדרהרחבת ושדרוג המתקן כאמור. כון למועד התשקיף, תאגיד מי אשקלון פה לשותפות לצורך ביצוע הרחבה חתמה חברת הייזום על הסכם תפעול מוגדל למתקן בעקבות המעבר לטיפול שלישוי לאחר  2016בספטמבר  14יזום להעריך את מלוא היקף הפחתת הריחות מהמכון עקב ביצוע הפרויקט. ביום ביכולתה של חברת הי לצורת בעירה בלפיד בבעירה סגורה מהמשרד להגת הסביבה, קבע כי, על מט"ש אשקלון לשות את שיטת הפליטה בעירה של גז הפלט מהתהליך בלפיד. בתאים הוספים לרישיון העסק שהתקבלו  הליךבמט"ש אשקלון מתבצע  במקום הלפיד, שעם הפעלתו יהיה המתקן  ביוגרטורבשלבים להתקת  מצאתאו ללפיד ביוגז. חברת הייזום 
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בהתאם לחוק הגת  שתיים. חברת הייזום מגישה דיווחים ידידותי יותר לסביבה וכן יחסוך בעלויות החשמל בוסף, מבצעים פקחי רשות הטבע והגים יטור וסף על איכות  ולדווח על תוצאות היטור בדו"ח שתי מסכם.מחייב את מפעילי מכוי הטיהור, באמצעות תאי רישיון העסק, לטר את איכות הקולחים אחת לחודש  המשרד עסק בעיין. המוגדרים וההוראות המפורטות בתקות אלו ובהתאם לתאים הוספים ברישיוות ההקולחין, הקובעות את איכות מי הקולחים המוזרמים מן המטש"ים. חברת הייזום פועלת לעמידה בערכים תקות  חלותפעילותה של חברת הייזום כוללת תפעול מט"ש כרמיאל, מט"ש אשקלון ומט"ש בי מוסא, עליהם   ובוצה קולחים . 6.9.19.5 .על הפליטות מהלפיד הסביבה "ש אשקלון מועברים לאגודות השיתופיות ממט הקולחים"שים מופים להשקיה חקלאית. הקולחים המופקים במט .הקולחים המוזרמת מהמט"שים לסביבה יוי בוצה המכילה חומר מסוכן, לפי תקות רישוי , לרבות פ2004-זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"דבוצה הוצרת עקב תהליך הטיפול בשפכים במט"שים מסולקת על ידי חברת הייזום בהתאם לתקות המים (מיעת   "א ויצים.מיש –המהלות את המים  ובכמות  ים באשדוד ולספק מים מותפלים באיכות-התפלה לתכן, לממן, להקים, לתחזק ולתפעל מתקן התפלת מיבין מדית ישראל ואשדוד התפלה, במסגרתו התחייבה חברת אשדוד  זיכיוןחתם הסכם ה 2011באוגוסט  8ביום   הסכם הזיכיון    )א( באשדוד ההתפלה מתקן . 6.9.20.1 מהותיים הסכמים .6.9.20  ון המכילה מוצקים למטמה.לסלק את העכירות ולשלוח לים זרם על פי דרישות ההיתר ולפות את עוגת סיעבור חברת התפעול, המגדיר את הדרישות והתאים להזרמת התמלחת לים. בהיתר זה המפעל דרש  לים להזרמה היתרים למתן מהוועדהההתפלה קיים זרם של תמלחת החוזר לים. לאשדוד התפלה בע"מ קיים היתר הזרמה לים  במתקןייצור הכאמור לעיל, חברת הייזום מתפעלת את מתקן ההתפלה באשדוד באמצעות חברת התפעול. בתהליך   . 1990-עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכים), התש"א הסכם , לרבות תיקויו, יקרא להלן: "BOT-(הסכם הבמסגרת הסגירה הפיסית של הפרויקט  2011בדצמבר  6), תמורת מחיר מוסכם מראש. הסכם זה תוקן ביום לכמויות המים שיידרשו על ידי המדיההדרשת (בהתאם  מ"ק מים מותפלים, וכושר  16,000-על פי הסכם הזיכיון, מתקן ההתפלה יהיה בעל כושר ייצור שעתי שלא יפחת מ  תקופת הסכם הזיכיון תעביר אשדוד התפלה למדיה את הפרויקט ללא תמורה. , וזאת ככל שהסכם הזיכיון לא בוטל קודם לכן. בסוף 2038בדצמבר  8"). תקופת הסכם הזיכיון היא עד הזיכיון בשי שלבים,  מבחי ההשלמה של המתקן בוצעומיליון מ"ק מים מותפלים בשה.  100-ייצור שתי שלא יפחת מ בכפוף  קבע מגון לפיו המדיה רשאית לשות את כמויות המים שעל אשדוד התפלה לספק בכל עתבהסכם הזיכיון   לעיל. )1(ב)6.9.1כמפורט בסעיף  , ואילו התשלום המשתה ן במהלך התקופהבתלות בזמיות המתק הקבוע משולם ביחס לכל תקופה דו חודשיתהתשלום לאשדוד התפלה בתמורה לאספקת המים המותפלים חלק לתשלום קבוע ותשלום משתה. התשלום   . לתאים שקבעו בהסכם הזיכיון ו באיכות הפחותה מהאיכות במידה שאשדוד התפלה תספק למדיה כמויות מים בהיקף מוך מהדרש ו/א  בהסכם הזיכיון. הסכם הזיכיון קובע גם את מגון ההצמדה של מחיר המים.מורכב ממספר רכיבים ומחושב לפי וסחה הקבועה ו התקופה במהלך שסופקה בפועל הכמות בסיס על משולם אשדוד התפלה תהא עשויה להידרש לשלם למדיה  ואףהמיימאלית המובטחת, אזי עשויה להיות פגיעה בהכסות  בהתאם , בין היתר, באיכות המים ובכמות המים שיסופקו על ידי אשדוד התפלה, התלוייםפיצויים מוסכמים,  פיצויים  למדיהכם הזיכיון כי על אשדוד התפלה לשלם עוד קבע בהס להוראות הקבועות בהסכם הזיכיון.   מוסכמים בגין עיכובים בלוחות הזמים להשלמת הפרויקט בהתאם לתאי ההסכם.
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-לאחר תום מועד התקופה הדו מיםי 45-חודשי אשר מורכב מרכיב קבוע ורכיב משתה. סכום זה, מתקבל כ-דובהתאם להסכם הזיכיון עם המדיה, זכאי הזכיין (אשדוד התפלה) לקבל מהמדיה עבור ייצור המים רכיב הכסות   לי לקבל את אישור המדיה בכתב ומראש. למימון הפרויקט, מבלהסב או ליצור בטוחה כלשהי על מיותיה (והזכויות הובעות מהן) באשדוד התפלה, מלבד לצורך החוב הבכיר את מיותיה (והזכויות הובעות מהן) באשדוד התפלה, או לבצע שיוי שליטה באשדוד התפלה, וכן היא איה יכולה ו לסלק בכל דרך אחרת, באופן ישיר או עקיף, חברת הייזום איה רשאית להעביר, להסב, למכור, ליצור שעבוד, אוכן על המיות (והזכויות הובעות מהן) באשדוד התפלה, מבלי לקבל את אישור המדיה מראש ובכתב. כמו כן, הסכם הזיכיון גם מטיל מגבלות על העברה, מכירה ושעבוד של זכויותיה, התחייבויותיה, וכסיה של אשדוד התפלה,  מיליון ש"ח. סכום זה היו קבוע בכל  20.5-על כ התשקיף מועדחודשי קבוע, אשר עומד כון ל האחד, רכיב דו הרכיב  חודשית.  מלואו, אלא מורכב למדד המחירים לצרכן בישראל ובארה"ב, ולשער היורו). רכיב זה, איו מתקבל אוטומטית בתשלומים במהלך השה) ומשתה רק בהתאם להצמדות הקבועות בהסכם (צמוד  שישה, הייוחודשית (-תקופה דו מהכמות המבוקשת (בתוכית היצור השתית  92%הזיכיון, על החברה לעמוד כל יום בייצור מיימלי של מהרכיב מחושב בהתאם לזמיות היומית שהעמיד המתקן. בהתאם להסכם  50%חלקים כדלהלן: (א)  שלושהמ את החלק היחסי של הרכיב הקבוע; (ב)  ללקב זכאיתהמאושרת). עבור כל יום שבו עומדת החברה באחוז זה היא  חודשית שהעמיד המתקן. אחוז זה בדק בהתאם לסך היצור במהלך -מהרכיב מחושב בהתאם לזמיות הדו 40% מהרכיב מחושב  10%מהתוכית; (ג)  97%-חודשון לעומת תכית הייצור, כאשר החברה דרשת לעמוד ב-הדו עלולה לגרור פגיעה בסך הרכיב הקבוע  אלה יםעמידה ברכיבאי בהתאם לזמיות השתית שהעמיד המתקן.  מצד  של הסכם הזיכיון הפרות שוות לעיין טעות קיימות למדיהלמועד התשקיף  כוןלהסכם הזיכיון,  בהתאם  לא יתקבל תשלום. הגבוה מכך,  בסכום. השתית ברמה הדרשת מהכמות חריגה תהיה ולא, חודשית-ברמה הדו 103%-ל מעבר חריגה תהיה שלא בלבדברמה היומית ו 105%המתקן יכול לחרוג בעד בכמות המיוצרת המאושרת). הכמות המיוצרת בפועל, היה בהתאם לתוכית המאושרת מרשות המים, כאשר מיוצרת ומאושרת על ידי רשות המים בכל תקופה דו חודשית (כלומר, מכפיל של המחיר בהתאם לכמות המים ההחשמל (התעוז), וכן לפרמטרים וספים כגון מדד המחירים לצרכן ועוד. הרכיב המשתה מתקבל באופן ישיר ) לשיויי במחירי 82%-"ח לקוב. רכיב זה, צמוד בעיקרו (כש 1.42-השי, רכיב משתה, אשר עומד כיום על כ הרכיב  . שדרשו המופחתות הכמויות את ומספק הדרשת בזמיות עומד המתקן עוד כל, ייפגע ויתקבל במלואוין, שאם המדיה מבקשת להפחית את כמות היצור המבוקשת ו/או מאשרת לא לייצר כלל, הרכיב הקבוע לא ייש לצ  .מוסכמים בפיצויים לחיוב גם, מסוימים ובמקריםהמתקבל,  מבלי לגרוע מזכויות  וזאתעלולות להוות עילה לביטול הסכם הזיכיון מכוח הוראות ההסכם,  אשראשדוד התפלה,  בהליכים  קטהלא  המדיה, התשקיף למועד כוןולפי כל דין.  הזכיוןוסעדים וספים המוקים למדיה לפי הסכם  הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות החברה,  הייזום תהערכות אלו של חבר  ).המתקן של מצבו למרות הזיכיון הסכם בהוראות לעמידה התפלה אשדוד ממחויבויות לגרוע מבלי(זאת,  העקרוות מתווה מועד לפי שמקורה התפלה אשדוד מצד הפרה כל על מוותרת היא כי המדיה אישרה העקרוותהאמור לעיל, במסגרת מתווה  למרות .בהסכם כמפורטלשם מיוי גוף חליף,  לבק מוקדם בהליך לפות המדיה שעל הרי, הוראותיו מכוח ההסכם לביטול עילה ישה למדיה שבו במקרה גם כי, יודגשההסכם.  לביטול , כמפורט בסעיף זה על בסיס המידע שברשותה כון למועד התשקיף. הזיכיון להסכםכון למועד התשקיף, ביחס  כוח עליון  , כי הסכם הזיכיון קובע עילות שוות לביטולו (כגון הפרה מצד אשדוד התפלה, הפרה מצד המדיה,יצוין   מול המדיה ואים תלויים בחברה. הלותהעיקריים שעשויים להשפיע על קשורים בהתכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים הער הסכם  אםמגוי הפיצוי שיחולו במקרה של ביטול הסכם הזיכיון במקרה של ביטול כאמור. כך, למשל,  ואתועוד)  התפלה תהא זכאית לקבל  אשדודהתפעול עקב הפרה מצד אשדוד התפלה,  בתקופת המדיההזיכיון יבוטל על ידי  ה מעת לעת. כון כון למועד התשקיף, המתקן פועל תחת אישור הפעלה זמי מותה אשר מוארך על ידי המדי.  ותר סכום שלילי, ישולם סכום כאמור למדיה על ידי אשדוד התפלה כאמור וההוצאות הזקים, העלויות יכוי ולאחר ככלאשדוד התפלה בצד שלישי, שיויים במחיר המים ועיכוב באספקת מים מותפלים. לשלם בקשר להחלפת העלויות, הזקים וההוצאות שגרמו למדיה ביחס לפרויקט, לרבות עלויות שהמדיה דרשה  וכוי כאמור הפיצוי מסכום כאשר, הביטול במועד) הזיכיון בהסכם כהגדרתו(ב) יתרת החוב הבכיר של אשדוד התפלה (-); והזיכיון בהסכם המופיעים למגוים בהתאם(שיקבע  המתקן של השוק ערך: (א) מבין למוך השווה פיצוימהמדיה  ) כפוף, בין PTO. מתן היתר הפעלה ללא תאים (2019 דצמברב 31למועד זה, אישור ההפעלה היו בתוקף עד ליום  ובכמות הדרשת, וכן בגין הפרות וספות שטעו או עלולות להטען על ידי המדיה, אזי קיימת למדיה הזכות שלא מאשדוד התפלה. ככל שמתקן ההתפלה לא יצליח לספק מים באיכות  ,WDA-היתר, להשלמות הדרשות על ידי ה
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בהתאם למפורט בסעיף  אף לבטל את הסכם הזיכיון מסויימים במקריםלהאריך את היתר ההפעלה הזמי המותה ו אביב ולאחר -בוטל על ידי בית המשפט המחוזי בתל. הסכם זה ואחריות על ההפעלה והתחזוקה בשתיים הראשוות חתם הסכם בין אשדוד התפלה לבין הקבלן לתכון, הקמה, הרצה של מתקן ההתפלה 2009בובמבר  23ביום   קמההסכם הה  )ב(  לעיל. 6.9.8.1וספים בקשר לפרויקט מתקן התפלה באשדוד ראו סעיף  לפרטים  להלן. 6.9.21.1בדבר הסדר הבייים בין אשדוד התפלה והמדיה ראו סעיף  לפרטים   .לעיל זה אביב במסגרתה הוכרז קבלן ההקמה כזוכה במכרז, -בחיה מחודשת של ההצעות בהוראת בית המשפט המחוזי בתל , ")הסכם ההקמהלהלן: ") 1בצוותא עם הוראת שיוי (הוראת שיוי מס'  2011במרץ  9חתם מחדש ביום הוא  יצוע מבחי השלמה ועמידה בביצועים המובטחים הזמים, אספקת הציוד הדרש, המערכות והחומרים, בכלפי המדיה תחת הסכם הזיכיון, למעט אם קבע אחרת בהסכם ההקמה. הקבלן התחייב גם לעמידה בלוחות כך שיהיו לקבלן לפחות את אותם הצהרות, מצגים והתחייבויות כלפי אשדוד התפלה כפי שיש לאשדוד התפלה ) מול הסכם הזיכיון, Back to Backהתפלה), וכן לבצע את עבודות ההקמה של מתקן ההתפלה על בסיס "גב אל גב" (וההיתרים הדרושים לשם הקמת מתקן ההתפלה (למעט אישורים שקבע במפורש כי יהיו באחריות אשדוד לבצע את עבודות התכון וההקמה של מתקן ההתפלה ולשאת בסיכוים בקשר עם כך, להשיג את האישורים התפלה , לפיו הקבלן התחייב כלפי אשדוד TURN KEY-בשיטת ה ככלל. הסכם ההקמה מתבצע במתקן הקדם טיפול טכולוגיית שותה, היתר בין, במסגרתה 2' מס שיוי הוראת חתמה, 2012, בובמבר 1 ביום, בהמשך"ח. ש מיליון 200-כ של מצטבר בסכום החוזה מחיר הפחתת כגד הקבלן של העבודה ולהתכ והופחתה שותה במסגרתה (או תקופה ארוכה יותר אם ) קבוע או זמי PTO(הפעלת מתקן ההתפלה מהמדיה לדשים ממועד מתן אישור חו 24ההקמה, לרבות אספקת הכמויות הדרשות באיכות הדרשת ותוך עמידה בביצועים המובטחים, למשך תקופה של בהתאם להסכם ההקמה, קבלן ההקמה אחראי לעמידת מתקן ההתפלה בדרישות ובפרמטרים המפורטים בהסכם   ובפרמטרים תפעוליים מוגדרים. הקבלן אחראי גם ואחריות ההפעלה "). במהלך תקופת הבדק ואחריות ההפעלה תקופת הבדקתוארך) (להלן: " תאם להוראות הסכם . בההמתקןעל התפעול והתחזוקה של  אחראילתיקון פגמים ולאספקת חלקי חילוף, וכן  האחריות על התפעול והתחזוקה של המתקן תחול על  ואחריות ההפעלה הזיכיון והסכם ההקמה, בתקופת הבדק "). בתקופה זו לקבלן התפעול תהא אחריות O&M Expert" ("ותחזוקה בתפקידו כ"מומחה תפעולגם הקבלן  מבחית איכות  ןילעיעים המובטחים, לרבות מטעם קבלן ההקמה; הגשת דוחות כוזבים; אי עמידת המתקן בביצואי השלמת הקמת המתקן במועד; אי עמידה באבי דרך לתשלום; אי הגשת דוחות במועד; שיוי באשי מפתח הסכם ההקמה, התחייב הקבלן לשלם פיצויים מוסכמים לאשדוד התפלה בקרות אירועים שוים, כגון:  במסגרת  כמומחה התפעול.שיורית בלבד הכפופה להתחייבויות המוטלות על הקבלן  כפוף  להשלמת מתקן ההתפלה) lump sum(התמורה לה זכאי הקבלן לפי הסכם ההקמה, היא מחיר קבוע   וצריכת הכימיקליים. הארגיה צריכת היקפי, וכן לעיין וכמות דרשת . לאחר חתימת ההסכם ך חוזיותדר אביעל פי סל הצמדות שקבע בהסכם, תשלום התמורה התבסס , על להצמדות , עיצומים, הפסדים, זקים בגין, שלישי צד כל או המדיה, התפלה אשדוד את ישפה הקבלן כי, עוד קבע בהסכם  .אשר שיו את מגון התשלומים לקבלן 4-ו 3ת שיוי מס' וחתמו הורא לטובת  BNP Paribasהתחייבויות הקבלן הובטחו במספר ערבויות בקאיות שהופקו על ידי בק הפועלים ועל ידי   .לה הקבועים והחריגים ההקמה בהסכם הקבועה האחריות למגבלת בכפוף, המימון הסכמי תחת כאמור ועלויות זקים לרבות, התחייבויותיואו /ו הפרויקט ביצוע עם בקשר הקבלן של מחדל או ממעשה כתוצאה שייגרמו"ב, וכיו קסות כגד תשלום המקדמה לקבלן ההקמה בגובה  –וכן בזכות עיכבון, כדלהלן: (א) ערבות מקדמה  ,הקבלן עם הפשרה הסכם במסגרת בוטלו אשר, (לא כולל הצמדות) חמיליון ש" 227-על סכום של כ שעמדאשדוד התפלה בסך כולל  מסכום  80%החוזי מעוכב על ידי אשדוד התפלה, כאשר  מהמחיר 5% –מהתשלומים לקבלן ההקמה; (ב) עיכבון קיזוז סכום המקדמה מהתשלומים לקבלן ההקמה, והערבות פוקעת לאחר קיזוז מלוא סכום המקדמה מהמחיר החוזי, העמיד קבלן ההקמה ערבות בקאית בגובה מלוא סכום המקדמה. גובה הערבות פוחת עם  15% ; ואחריות ההפעלה הביצועים המובטחים, ואילו יתרת הסכום המעוכב תשולם לקבלן לאחר השלמת תקופת הבדקחודשים רצופים החל ממועד אישור ההפעלה שבהם מתקן ההתפלה עמד בכלל  12העיכבון ישולם לקבלן בחלוף  אישור קבוע, ותהא בתוקף ממועד  PTOמהמחיר החוזי, אשר תיתן עם קבלת  5%ערבות בקאית בגובה  –בדק קבלת אישור אשדוד התפלה על השלמת התחייבויות ההקמה ולהעמדת ערבות בדק על ידי קבלן ההקמה; (ד) ערבות מהמחיר החוזי, אשר תהא בתוקף עד למועד  15%הקבלן העמיד ערבות בקאית בגובה  –(ג) ערבות ביצוע ההקמה 
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. במקרה של ואחריות ההפעלהאשדוד התפלה על השלמת התחייבויות ההקמה ועד למועד השלמת תקופת הבדק  הקבלן דרש לפצות את אשדוד  – קבוע או זמי במקרה של ביטול לפי מתן אישור הפעלה )1: (כדלקמן, מהקבלן יםבמקרה של ביטול הסכם ההקמה על ידי אשדוד התפלה עקב הפרה של הקבלן, אשדוד התפלה תהא זכאית לפיצוי  שסך סכום החידושים לא יעלה על פעמיים מסכום הערבות הראשוי., התחייב הקבלן להעמיד ערבות חדשה בגובה הסכום שחולט, ובלבד ןאו מקצת ן, כולהבקאיותת יוערבוהחילוט  ובלבד שהמדיה לא ביטלה את הסכם הזיכיון עקב ההפרה של פיצויים מוסכמים שאשדוד התפלה דרשת לשלם, ההקמה, וכן אבדן רווחים ככל שגרמו לאשדוד התפלה עקב עיכוב בהפעלה מסחרית של מתקן ההתפלה, וכן המימון, פיצויים וזקים שאשדוד התפלה דרשה לשלם למדיה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביטול הסכם דוד התפלה דרשה לשלם תחת הסכמי התפלה עבור העלויות, ההפסדים והזקים שגרמו לה, לרבות תשלומים שאש הקבלן לא הצליח להפעיל את המתקן כדרש והייצור במתקן  2017לעיל, לאחר שבחודש מאי  6.9.8.1כמפורט בסעיף   אם כן מדובר בחריגים שקבעו בהסכם.ממחיר החוזה אלא  50%הסכם ההקמה, לא תעלה על כי כלל האחריות הכוללת של הקבלן בגין כל תביעה או דרישה שמקורה בביצוע או הפרת  ,בהסכם ההקמהעוד קבע   אחריות כלפי הקבלן, והקבלן מוותר במפורש על כל טעה ו/או תביעה כלפי חברת הייזום.ותיה של אשדוד התפלה, ולא תהא לה שום קבע כי חברת הייזום לא תיחשב כאחראית להתחייבויותיה ו/או הצהרהסכם הזיכיון אשר אשדוד התפלה מחויבת בהן כלפי המדיה בקשר לביטול הסכם הזיכיון. יצוין, כי הסכם ההקמה בכל מקרה שבו ביטול הסכם ההקמה גורר ביטול של הסכם הזיכיון, הקבלן יעמוד בכלל הדרישות וההוראות של   ם.הסכם ההקמה, ופיצויים מוסכמים שאשדוד התפלה דרשת לשלהבדק והפיקוח, וכן פיצויים וזקים שאשדוד התפלה דרשה לשלם למדיה או לצדדים שלישיים כתוצאה מביטול לפצות את אשדוד התפלה עבור העלויות, ההפסדים והזקים שגרמו לה, לרבות עלויותיה לתיקון פגמים בתקופת הקבלן דרש  – קבוע או זמי ) במקרה של ביטול לאחר מתן אישור הפעלה2הקבלן או עקב ביטול הסכם ההקמה; ( , אשדוד התפלה יחד 2017במאי  24ביום  ,יצורימכמות המים המותפלים הדרשת על פי תכית ה 25%-עמד על כ . במסגרתו של מזכר הבות זה הסכימו המלווים לביטול הסכם ההקמה מול הקבלן וסילוקו לעיל המתואר המתקן לשיקום במתווה לדון) חתמו על מזכר הבות הבכיר החוב מלוויובק הפועלים (ציג  החברהעם חברת הייזום,  , להיקף מיםממהלבין ו/או חברת הייזום הסכמי מימון, בין אשדוד התפלה שורה של חתמו  2011בדצמבר  6ביום   הסכמי המימון   )ג( .ההקמה הסכם ביטול על הודעה לקבלן שלחה התפלה אשדוד, 2017 במאי 24 ביוםהמיידי מהאתר.  -" והסכמי המימוןלהלן: "כפי שתוקו מעת לעת, מיליון אירו ( 120-מיליון ש"ח וכן כ 700-מסגרות כולל של כ להעמיד הון עצמי כקבוע חברת הייזום ואשדוד התפלה  ו", בהתאמה). לצורך קבלת המימון התחייבהמסגרות" לחברת הייזום והעברתו כהלוואת בעלים  החברהההון העצמי שהושקע בפרויקט הגיע באמצעות הזרמת הון מ  בהסכמי המימון.  מיליון ש"ח. הלוואות הבעלים חותות לחוב שהועמד  331-מחברת הייזום לאשדוד התפלה בסכום כולל של כ החוב שוטף של המימון, ואשדוד התפלה איה רשאית לפרוע אותן בטרם פירעון לאשדוד התפלה תחת הסכמי  הבעלים אין מגובות  הלוואות. המימון הסכמי להוראות בהתאםלמממים ועמידה בשורה של תאים מוקדמים  לטובת הקמת מתקן ההתפלה, בוצעו  2016מיליון ש"ח שהשקיעה החברה עד לסוף שת  331-ל בוסףבאף בטוחה.  הבוררות. כון  עלויות ומימון המתקן בהפסדי תמיכה לטובת החברה ידי על וספות השקעות מכן שלאחר שיםב השקעה  ותדרשוייתכן  "חשמיליון  380-כ על עמד , סך ההשקעה של החברה במתקן ההתפלה2018בדצמבר  31ליום  זכויותיה את מלוא למלווים אשדוד התפלה  העבדישכל התחייבויותיה כלפי המממים  ולקיוםון להבטחת המימ  מים המתוארים להלן. מהגופים המהעצמי כולל גם את ההזרמות הוספות שביצעו בעלי המיות של אשדוד התפלה בקשר עם ההסדרים שהושגו מול ההון , בכפוף לביצועי המתקן בפועל ובהתאם לתאי ההסדר. 2019-2020בשים  ,"חש ימיליו עשרות של בסךוספת  ועל כל הזכויות, האיטרסים  על מיות חברת אשדוד התפלה ללא הגבלה בסכום שעבוד קבועכלפי המממים, המובטחות של אשדוד התפלה תחת השעבוד הקבוע של אשדוד התפלה ולהבטחת כל התחייבויות חברת הייזום ההתחייבויות  להבטחתחברת הייזום העמידה לבק בוסף, . וכסיה בשעבוד קבוע ובשעבוד צף ללא הגבלה בסכום ת הבעלים שהעמידה לאשדוד התפלה (לרבות והכסים הגזרים מכך וכן על הזכויות והאיטרסים בקשר עם הלוואו   ).המימון מסמכי מכוח המממים כלפי הייזום חברת להתחייבויות בוגע הייזום חברת כלפי המממים של החזרה מזכות לגרוע מבלי(זאת,  שהעמידה חברת הייזוםלכסים המשועבדים תחת השעבוד הקבוע הייזום, בקשר עם ההתחייבויות המובטחות של אשדוד התפלה תחת השעבוד הקבוע של אשדוד התפלה, מוגבלת זכות החזרה של המממים כלפי חברת הייזום מכוח השעבוד הקבוע שהעמידה חברת  .החזרי הלוואות הבעלים)
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לבעלי המיות של אשדוד התפלה,  )Limited-Recourse(מוגבלת זכות חזרה במתכות של הסכמי ההלוואה הם  (לפרטים  הבייים הסדר להוראות בהתאםאו פירעון הלוואת בעלים עד לתשלום למדיה של הפיצויים המוסכמים בוסף, לפי הסדר הבייים, לא יתן לבצע חלוקה  חר החלוקה בהתאם לקריטריוים שקבעו בהסכמי המימון.לאלפחות ממתן היתר הפעלה מסחרית למתקן; וכן (ד) יכולת פיסית לפרוע את החוב הבכיר תחת הסכמי המימון חודשים  15בהסכמי המימון; (ב) היעדר הפרה מצד אשדוד התפלה תחת הסכמי המימון; (ג) השלמת המתקן וחלוף ן היתר מתים חלוקה ב: (א) עמידה ביחסים פיסיים מסוימים שקבעו על חלוקה על ידי אשדוד התפלה, וביכל שיוי בהון של אשדוד התפלה, למעט בהתאם להסכמי המימון או באישור הבק. הסכמי המימון קובעים מגבלות . בעלי המיות של אשדוד התפלה התחייבו שלא לבצע כמפורט בהסכמי המימון ו/או בהסדרי המימון עליהם חתמו , במסגרתו 2011בדצמבר  6בוסף, אשדוד התפלה וחברת הייזום חתמו על הסכם הזרמת הון מול הבק ביום   להלן). 6.9.21.1וספים אודות הסדר הבייים ראו סעיף  העמידה ערבות  החברהלפחות. להבטחת הזרמת ההון העצמי כאמור לעיל,  80:20יעמוד תמיד על  הבכיר החובתחת המסגרות), בדרך של הלוואת בעלים, כך שהיחס בין ההון העצמי שהשקיעה אשדוד התפלה בפרויקט לבין משיכה  מכלל עלויות הפרויקט (לפי או במועד כל 20%התחייבה חברת הייזום להזרים הון עצמי בשווי של לפחות  הוזרם ההון  2018 דצמברב 31יום בקאית לטובת הבקים המממים שהופחתה במקביל להזרמות ההון. כון ל עבור אשדוד התפלה  ש"חמיליון  100לטובת המדיה ערבות ביצוע בקאית בסכום של  העמידהחברת הייזום אף   העצמי הדרש, ולפיכך לא קיימת יתרה בערבות זו. ויקט, עד . ערבות זו כוללת מגון הפחתה בהתאם לקצב התקדמות העבודות בפרבהתאם להוראות הסכם הזיכיון , 2016ביואר  28מיליון ש"ח בסיום ההקמה. בהתאם להסדר הבייים עם המדיה מיום  40להעמדתה על סך של  מיליון ש"ח, בהתאם לתאי ההסדר, כמפורט בסעיף  100הוסכם כי סכום הערבות יישאר בשלב זה על סך של  , יצוין. "חשמיליון  90בות עומדת על סך של רלעיל, כון למועד התשקיף הע 6.9.17.5כמפורט בסעיף לעיל.  6.9.21.1 זכאית לבצע משיכות מתוך המסגרות בהתקיים תאים מסוימים, היתה בהתאם להסכמי המימון, אשדוד התפלה   .לקזז זכאית שהייתה אף על 2018-ו 2017 השים בגין וספים סכומיםכי כון למועד התשקיף, המדיה לא קיזזה  מות עבודות ההקמה ואושררה על ידי המממים ובאישור היועץ הטכי של המממים שתפקידו לפקח על התקדבתשלומים לקבלן וכן לגורמים וספים בגין התקדמות העבודות בפרויקט לפי רשימת אבי הדרך שהוסכמה בהסכם לאפשר לאשדוד התפלה לעמוד  תההרלבטית ובמועד הגשת כל בקשת משיכה. מטרת המשיכות היבמועד המשיכה  ד התפלה להחזיק ולפעול בחשבוות אחרים מלבד החשבוות בהתאם להוראות הסכמי המימון. חל איסור על אשדוחשבוות ייעודיים אלו משועבדים לבק וליתר הגופים המממים, ואשדוד התפלה יכולה לפעול בחשבוות האלו רק כתוצאה מפעולה הקשורה בפרויקט מופקדים בחשבוות ייעודיים בבק.  המתקבלכספי המשיכות וכן כל תשלום   ההקמה.  עמידה בדרישות -); איעמידה בדרישות הביטוח (לרבות שביטוח הדרש איו בתוקף-רכישות או השקעות; אי ביצועכסיה; טילת חבות פיסית; ביצוע עסקים החיצויים לפרויקט; מיזוג או שיוי מבה; מתן אשראי או הלוואה; תשלום במועד; העברת כסיה או יצירת בטוחות על -ככל שישה), לרבות (אך לא רק): אי (בכפוף לתקופת ריפוי,המימון כולל שורה ארוכה של עילות ואירועים אשר יכולים לעלות כדי אירוע הפרה של אשדוד התפלה  הסכם  . בוטלו או במלואן וצלו המימון מסגרות, כי כון למועד התשקיף יובהר המורשים תחת הסכמי המימון. עקב אירוע הפרה של אותו גורם; אירועים הקשורים ליצירת  מיידיאיו פרע במועד או שיתן להעמדה לפירעון מצג שיתן על ידי אשדוד התפלה, גוף קשור או מבטח היו שגוי באופן מהותי, חוב פיסי של גורם מרכזי בפרויקט : ערבים, בעלי מיות, קבלן ההקמה או קבלן התפעול); על ידי אשדוד התפלה ו/או גורמים מרכזיים אחרים (כגוןהעברת כספים לחשבוות שלא בהתאם להוראות מסמכי המימון; אי עמידה בהוראה כלשהי של מסמכי המימון השגת דירוג לפרויקט במועד הדרש או שהופסק הדירוג; -הוגעות לערבויות הבקאיות הדרשות לפרויקט; אי ל למעט לשיוי מהותי לרעה; אי עמידה בהוראות מהותיות של מסמכי המימון, שלא תוקה במועד שקבע לכך; והכאת התחייבויותיה לפי הסכמי המימון או הסכמי הפרויקט; אירוע (או סדרת אירועים) הגורם, או סביר שיגרום, באופן שישפיע מהותית על יכולתה של אשדוד התפלה או חברת הייזום לקיים  השליטה של החברה בחברת הייזוםאי עמידה ביחסי הכיסוי הדרשים; העברת מיות אשדוד התפלה או אשדוד תפעול על ידי חברת הייזום או העברת מתהל הליך משפטי, או שישו איום לקוט בהליך משפטי, באופן הגורם, או סביר שיגרום, לשיוי מהותי לרעה; ביר שיגרום, לשיוי מהותי לרעה; התחייבויותיו או שמצג או הצהרה שלו שגוי באופן מהותי, באופן הגורם, או סהגורם, או סביר שיגרום, לשיוי מהותי לרעה; צד להסכם פרויקט או הסכם ישיר עם הבק איו מקיים את חדלות פירעון של גורם מרכזי בפרויקט; אישור או היתר הדרש לפרויקט לא התקבל, בוטל או הופר, באופן סביבת  בהתחייבויותיה מכוח הסכם המימון או  תעמודאין יכולת להעריך בעת הזו, אם  הייזום תלחברמתווה העקרוות. מתווה העקרוות אישרו המממים כי הם מוותרים על כל הפרה ו/או העמדה לפירעון מידי שמקורה לפי מועד האמור לעיל, במסגרת  למרות. מידיי לפירעון חובה את להעמיד לרבות, המימון הסכם מכוח זכויותיהם למימוש כלשהם בצעדים לקוטהמממים  ויתר הבק בכוותאין יכולת להעריך בעת הזו, אם  לחברה. מיידיהחוב לפירעון טעות בדבר הפרות לכאורה של הסכם המימון, אך לא קטו על ידם כל צעדים מכוח הסכם המימון להעמיד את המממים,  ויתר, הועלו מספר פעמים על ידי הבק הפרוייקט תקופת, כי במשך יצוין המימוןכפי שהותר במסמכי 
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עמוד בתוקפו עד להשלמת מכירת אחזקות חברת הייזום באשדוד התפלה ובחברת התפעול, אם מתווה העקרוות י , המימון הסכם מכוח זכויותיהם למימוש כלשהם בצעדים לקוטהמממים  ויתר הבק בכוותוהאם במקרים אלה  עקב הפרה של אשדוד  העומדות לרשותם מהזכויותככל שהבק ויתר הגופים המממים יחליטו להפעיל אי אלו   או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. , כמפורט בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן המימון להסכמיהחברה, כון למועד התשקיף, ביחס  ותחזיות הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות הייזום חברתהערכות אלו של   .מידיי לפירעון החוב את להעמיד לרבות של כל או חלק מההלוואות שהועמדו לאשדוד התפלה לפי הסכמי המימון  מיידילפירעון  העמדה ; (ב)במלואן וצלו או בוטלו שכן רלווטיות אין כבר אלו מסגרות התשקיף למועד כון כי, יובהר. המימון שטרם וצלו, כולן או חלקן, ההשלכות על אשדוד התפלה עלולות להיות כדלקמן: (א) ביטול המסגרות הקיימות למשיכה תחת הסכמי התפלה והשיעבוד של אחזקות וזכויות חברת הייזום באשדוד של אשדוד התפלה  והכסיםבשל השיעבוד של כלל הזכויות (ג)  למממים, במקרה של ) הלהתפמהאחזקות באשדוד  רותזגוזכויות  זכות להחזרי הלוואות בעליםהתפלה (לרבות ה ים, הזכויות הכסהתפלה ו/או חברת הייזום ו/או החברה, עלולים לאבד את הפרויקט, ובכלל זאת את כלל באשדוד התפלה, אשדוד והזכויות מיוי גוף חליף לאשדוד התפלה או מכירה של המיות מימוש השעבודים או  ידי  עלשהועמדו לאשדוד התפלה  ההלוואותמלוא  בשל זקים שגרמו למממים, שעשויים לכלול בין היתר את) אשדוד התפלה עלולה להיות חשופה לתביעה מצד המממים בגין הפרת חוזה ה(חברת הייזום והחברה) בפרוייקט () אשדוד התפלה עלולה להפסיד את כלל ההשקעות שביצעה היא ובעלי מיותיה דההכסות הצפויות בפרויקט; (ו ), בתוספת ריבית וריבית 2018 דצמברב 31 יוםמיליון אירו, כון ל 114-כמיליון ש"ח ו 700-כ(בסכום של המממים  אצל הבק מהמדיה ו/או מהקבלן, וכן סכומים שיתקבלו תקבלו ישהמממים כתוצאה מחילוט ערבויות, סכומים והוצאות אחרות. מהסכום הכולל יופחתו סכומים שהושבו לגופים  הפסדים, פיגורים, וכן קסות, עלויות מימוש לחלט את הערבויות הבקאיות שהעמידה חברת הייזום בסך רשאי  יהא) הבק ומכירת הפרויקט לצד שלישי; (מ מיליון ש"ח, כון למועד זה,  10-כמיליון ש"ח, כון למועד זה, וכן את ערבות החברה בסך כולל של  28.5כולל של  , ויעביר את הסכומים שיתקבלו כתוצאה מהמימוש לידי הגופים התפעוללעשות כן בהתאם להוראות הסכם "ח משועבדות לבק. קיימת אפשרות שהבק יפעל למימוש הערבויות כאמור, ככל שקיימת עילה ש ןמיליו 11.5 של בסךאשדוד תפעול לטובת אשדוד התפלה מכוח הסכם התפעול  ה) הערבויות שהעמידז; (בקשר עם הפרויקט; שליטה של הבק ) מתן החיות על ידי הבק בקשר לחשבוות של אשדוד התפלה המשועבדים ויהול וט; (המממים מיליון  90בסך של  התפלה אשדוד עבור) מיוי גוף חליף ו/או ביטול הסכם הזיכיון וחילוט ערבות י; (בחשבוות אלו שלח הבק לאשדוד התפלה הודעה לפיה היא מצויה בהפרה של הסכמי המימון (להלן:  2014בספטמבר  11ביום    "ח. ש הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות החברה,  הייזום תהערכות אלו של חבר   .מידיי לפירעון החוב את להעמיד לרבות, המימון הסכם מכוח כויותיהםז למימוש כלשהם בצעדים לקוטהמממים  ויתר הבק בכוותהתפלה ובחברת התפעול, והאם במקרים אלה מכוח הסכם המימון או אם מתווה העקרוות יעמוד בתוקפו עד להשלמת מכירת אחזקות חברת הייזום באשדוד בהתחייבויותיה  תעמודאין יכולת להעריך בעת הזו, אם  הייזום תלחברה העקרוות. מידי שמקורה לפי מועד מתוושצוין לעיל, במסגרת מתווה העקרוות אישרו המממים כי הם מוותרים על כל הפרה ו/או העמדה לפירעון  כפי   בקשר עם ההפרה לכאורה.במו"מ שיהא מקובל על הבק גורם לכך שהבק מתקרב לשלב של קיטה בצעדים ממשיים כגד אשדוד התפלה העיכוב במציאת הסדר  שלח הבק הודעת דואר אלקטרוי לציגי אשדוד התפלה, לפיה 2015בספטמבר  3ביום    .יוסיפו לממן את הפרויקט, בתאי שאשדוד התפלה תעמוד בכלל התאים הדרשים תחת הסכמי המימוןעל אף הודעת ההפרה המממים  מסוימים אירועים קרות לאור כי הבק ודיעה 2015לאוגוסט  30. ביום המימון הסכמיבהסכמי הפרויקט, קרות אירוע שיוי מהותי לרעה וקרות אירועים אחרים בפרויקט הגורמים להפרה תחת הפרה וספים מלבד העיכובים בלוחות הזמים של הפרויקט, כגון הפרה של מצגים ושל התחייבויות, הפרות השלמת עבודות הקמת המתקן. בוסף, הודעת ההפרה פירטה גורמי "), בין היתר בשל עיכובים בהודעת ההפרה" מיליון אירו, עבור כל אבי  114מיליון ש"ח וכן  707-, בוצעו משיכות בסך כולל של כ2018 דצמברב 31כון ליום   הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה., כמפורט בסעיף זה על בסיס המידע שברשותה כון למועד התשקיף. המימון להסכמיכון למועד התשקיף, ביחס  , 2016-2037לפי לוח סילוקין הקבוע בהסכמי המימון בין השים  פרעותהדרך הקבועות להקמה. הלוואות אילו  ) Stand by-בתשלומים רבעויים, כאשר המשיכה השישית והאחרוה של מסגרות האשראי (כולל מסגרת ה עם גיבוש הסדר הבייים, בוצעה המרת ההלוואה השקלית מזמן קצר לזמן ארוך  2016ביואר  15הושלמה ביום    קין של ההלוואה השקלית. וקבע לוח הסילו
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"). במסגרת הסכם התפעול התחייבה חברת הסכם התפעולמתקן ההתפלה (כפי שתוקן מעת לעת, לעיל ולהלן: "חתם הסכם בין אשדוד התפלה לבין חברת התפעול המסדיר את התפעול והתחזוקה של  2011 בדצמבר 6ביום   הסכם התפעול  )ד(  ת הסכם הזיכיון והסכם ההקמה.שיוי ויישוב סכסוכים תחלאחר קבלת הסכמת המממים, למשל במקרים של תיקון לוחות הזמים של הפרויקט תחת הסכם הזיכיון והוראות בעבודות ההקמה וביצוע תשלומים לקבלים. במקרים אחרים אשדוד התפלה חייבת להפעיל את שיקול דעתה רק רבויות של קבלי ההקמה והתפעול, תיקון ליקויים לפי הוראות שתקבל מהמממים, למשל במקרים של חילוט עסמכויותיה תחת הסכם ההקמה, הסכם התפעול והסכם הזיכיון. במקרים מסוימים, אשדוד התפלה חייבת לפעול להפעיל את  רשאיתבוסף, הסכמי המימון מעיקים למממים שיקול דעת רחב לקבוע כיצד אשדוד התפלה  קבוע וסף עבור כל  וכן סכום הבאים: (א) תשלום בגין שירותים מקדמיים טרם קבלת אישור הפעלה מסחרית;לעמוד באותה איכות מיימאלית הקבועה בהסכם הזיכיון. עבור שירותיה זכאית חברת התפעול לתשלומים ה לספק למדיה, בכפוף לשיויים כמפורט בהסכם הזיכיון ובהסכם התפעול. כמו כן, על המים המותפלים התפלמים מותפלים בהתאם לתוכית שתית המבוססת על התפוקה שתית של מתקן ההתפלה, אותן התחייבה אשדוד חודשיות ושתיות של -ויתר הסכמי הפרויקט. כך למשל, חברת התפעול דרשה לספק את אותן כמויות יומיות, דו) עם הוראות הסכם הזיכיון back to backההתפלה במתכות "גב אל גב" (לתפעל ולתחזק את מתקן  ככללהתפעול  , כי חברת התפעול העמידה ערבות בקאית להבטחת התחייבויותיה כגד אשדוד התפלה על פי הסכם . יצויןושוותתשלום משתה המורכב מרכיבים שוים, כגון: ארגיה, ממברות ופילטרים, כימיקלים, רכיב טיפול משלים במוצר המורכב מתשלום קבוע עבור כל תקופה בת כחודשיים וצמוד למדד לפי התאים הקבועים בהסכם הזיכיון, וכן (ב) תשלום בגין שירותים החל ממועד ההפעלה המסחרית,  ;חודש לאחר מכן טרם קבלת אישור הפעלה מסחרית כמו כן, כלל כסי חברת התפעול מיליון ש"ח.  11.5-אשר כון למועד התשקיף עומדת על סך של כ ,התפעול ו על ידי חברת הייזום לאשדוד התפלה לצורך ביצוע פרויקט התפלה וקובע את התאים והיקף השירותים שיתהסכם זה מסדיר ומשלים את ההתחשבות בגין פעולות היזמות שעשו על ידי חברת הייזום בשם ועבור אשדוד חתם הסכם בין חברת הייזום לאשדוד התפלה אשר בתוקף עד למועד תום תקופת הזיכיון.  2011בדצמבר  6ביום   אשדוד התפלה -ייזוםה חברתהסכם יהול   )ה(  .רשאית להחזיר הלוואות בעלים, לחלק דיבידד או לבצע כל תשלום לכל גוף קשור, ללא אישור המדיההסדר, כי חברת התפעול לא תהיה רשאית לבצע כל תשלום שאיו במסגרת הוצאות התפעול השוטפות וכי לא תהא ידה הפיסיות להם התחייבה כלפי בק מזרחי. כמו כן קבע באותו מביאה את חברת התפעול לפגיעה באמות המהמדיה תהיה זכאית ליתרה הפויה שותרה לחברת התפעול, לאחר תשלום הוצאות התפעול השוטפות, שאיה בוסף, הסדר הבייים קובע, כי להבטחת זכויות המדיה מכוחו,  להלן. 6.21.9. לפרטים ראו סעיף מוגבלת) איה(ש וח הסכם התפעולמכ להתחיבותערבות  העיקה הייזום חברתמזרחי.  בקמשועבדים בשעבוד קבוע וצף לטובת  לעיל), תרכוש אשדוד התפלה שירותי יהול והדסה מחברת הייזום תמורת היקפים שקבעו מראש  (א)סעיף תקופת ההקמה עד לתום תקופת התפעול, כהגדרתן בהסכם הזיכיון (לפרטים וספים בדבר הסכם הזיכיון ראו ועד מועד תום תקופת ההקמה של הפרויקט וממועד תום  2011ביולי  1, כי החל מיום קובע מתקן ההתפלה. ההסכם מהקבוע בהסכם, לא תהא אשדוד התפלה  פחותהלהיקף שירותי יהול והדסה בהיקף  תדרשדוד התפלה כן, אם אש כמולהעמיד כוח אדם בהיקף הדרש לביצוע המשימות והיא לא תהא זכאית בגין העמדה זו לכל תמורה וספת. תום תקופת ההקמה. במידה ותידרש אשדוד התפלה להיקף שירותים העולה על הקבוע בהסכם, תפעל חברת הייזום וכו'. יצוין, כי היקף שירותים אלו קטן באופן משמעותי לאחר  הדסה וכו'), שירותים משפטיים, כספים, מהדסיםבהסכם היהול. שירותים אלו כוללים, בין היתר, שירותי ההלה (כגון מכ"ל, סמכ"ל כספים, סמכ"ל  מפורטיםו מיליון  0.6-ו 1.2-עמד על כ 2018, 2017לזכות חברת הייזום במסגרת ההסכם לשים (וטרם שולמו) של חברת הייזום שלא במסגרת תום השה, כאשר היקף הפעילות שוה באופן משמעותי. סך הסכומים שזקפו בדוחותיה הכספיים ר יתקיים גם במקרים חריגים רשאי כל צד לבקש לקיים דיון בקשר עם היקף השירותים, תוכם ועלותם. דיון כאמועם זאת, בתום כל שה ממועד תחילתו של הסכם היהול, יהיה זכאית לכל זיכוי בגין שימוש מופחת בשירותים.  של המתקן ועד למועד סיום הסכם הזיכיון, כהגדרתם  1 היה החל ממועד תחילת תפעול המתקן או החל מתת שלבהיהול והייעוץ שייתו על ידי חברת הייזום לחברת התפעול לצורך תפעול מתקן ההתפלה. משך תקופת ההסכם חתם הסכם בין חברת הייזום לחברת התפעול המסדיר וקובע את התאים והיקף שירותי  2011בדצמבר  6ביום   חברת התפעול-הייזוםהסכם יהול חברת   )ו(  .בהתאמה"ח, ש להיקף שירותי  תדרשכן, אם אשדוד תפעול  כמוהמשימות והיא לא תהא זכאית בגין העמדה זו לכל תמורה וספת. ם העולה על הקבוע בהסכם, תפעל חברת הייזום להעמיד כוח אדם בהיקף הדרש לביצוע התפעול להיקף שירותיההלה, משפטיים, מזכירות חברה, כספים, מערכות מידע ורכש, בהיקפים הקבועים בהסכם. במידה ותידרש חברת החל מהמועד הקובע, תרכוש חברת התפעול שירותי יהול וייעוץ מחברת הייזום, הכוללים, בין היתר, שירותי ") ועד למועד תום תקופת הזיכיון. בהתאם להסכם, המועד הקובעלעיל (להלן: " (א)בהסכם הזיכיון כמפורט בסעיף 
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ש מופחת יהול והדסה בהיקף הפחות מהקבוע בהסכם, לא תהא אשדוד תפעול זכאית לכל זיכוי בגין שימו לזכות (וטרם שולמו) ים של חברת הייזום היקף הפעילות שוה באופן משמעותי. התשלום זקף בדוחותיה הכספיעם היקף השירותים, תוכם ועלותם. דיון כאמור יתקיים גם במקרים חריגים שלא במסגרת תום השה, כאשר עם זאת, בתום כל שה ממועד תחילתו של הסכם היהול, יהיה רשאי כל צד לבקש לקיים דיון בקשר בשירותים.  למימון, תכון, הקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכים בבי מוסא מול תאגיד המים מבט"י,  BOTהסכם זיכיון   )ז(  אלפי ש"ח (צמוד מדד) לחודש.  93-, בגובה של כ2015החל מחודש ובמבר  חברת הייזום ") לבין אשדוד יובליםחתם הסכם בין יובלים אשדוד תאגיד המים והביוב בע"מ (להלן: " 2013ביואר  27ביום   הסכמים עם יובלים אשדוד בע"מ   )ט( להלן. 6.25.4הסכם הפרדת פעילות ורכישת שירותים מול מקורות מים, לפרטים ראו סעיף   )ח( לעיל. 6.9.8.4לפרטים ראו סעיף  או לציגיה /ידו או על ידי מי מטעמו, בין היתר, כתוצאה מתיקון קווי הצרת על ידיו או על ידי מי מטעמו, ליובלים וו/או אובדן לרכוש ו/או לגוף ו/או לתשתיות של יובלים ושל גופים אחרים שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודה כלשהי על ד התפלה הסכימה לשאת באחריות ו/או בעלות לכל זק ו/או חבלה מיובלים בגין הצורך בעקיפת קווי הצרת. אשדוהיא תישא בכל עלות הובעת מהצורך במיעת העתקת קווי הצרת, לרבות פעולת פיתוח או תחזוקה שתידרש הסכימה לשתף פעולה עם יובלים על מת למוע צורך בהעתקת קווי הצרת. כמו כן, אשדוד התפלה הסכימה כי צרת של המתקן. אשדוד התפלה פעולות כלשהן, וכתוצאה מכך ייתכן שיידרש שיוי מיקום ו/או העתקת קווי הפי הוראת גורם מוסמך המחייבת אותה, להשתמש בשטח בו חוצה צרת המתקן את ציור הביוב שלה לשם ביצוע הפט באשדוד. במסגרת הסכם יובלים, אשדוד התפלה הצהירה כי ידוע לה שייתכן ובעתיד יובלים תידרש על  בדרךבין קבלן ההקמה לבין יובלים בוגע לעבודות להחת קווי הצרת של המתקן באמצעות חציית קו ביוב של יובלים חתם הסכם  2013באוגוסט  27להזרמה כאמור תהא תקפה כל עוד הסכם התפעול יהיה בתוקף. בוסף לכך, ביום מה לים, כמפורט בהסכם. בהסכם קבע, כי התחייבות אשדוד תפעול איכות המים ובדבר קיומו של היתר הזרתפעול התחייבה לאפשר הזרמה של קולחים ממט"ש אשדוד אל הים דרך קו מוצא הרכז, בהתאם לתאים בדבר הים, אשר דרש בעקבות בקשה למתן היתר ביה לצורך הקמת תחת שאיבה בחוף הים. במסגרת ההסכם, אשדוד לקו ציור מוצא קולחים ממט"ש אשדוד אל  התפלה לבין אשדוד תפעול לבין קבלן ההקמה, בוגע להסדרת פתרון ; יובלים תקבע התפלה אשדוד חשבון עללביוב של יובלים תותאם לקליטת הספיקה שמגיעה ממתקן ההתפלה, שמחובר לשוחה מחוץ למתקן ובמקום זאת תבצע חיבור לשוחה אחרת על חשבון אשדוד התפלה; תחת השאיבה ; אשדוד התפלה תבטל את קו השפכים חשבוה עליבה החופית, מתחת לאדמה קו עודפים מהמט"ש עד לתחת השא(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). לפי ההסכמות שהושגו, בתוך פרק זמן של שה אשדוד התפלה תטמין ואשדוד התפלה תישא בתשלומים בגין הזרמת שפכים חורגים (ככל שיוזרמו) שקבעו בכללי תאגידי מים וביוב קה הוכחיים ממתקן ההתפלה, מהמתקן למט"ש, לפיהן יובלים תמשיך לקלוט שפכים תעשייתיים בהרכב ובספיבוגע לטעות שהועלו על ידי יובלים ביחס לחיבור מתקן ההתפלה לתשתיות התאגיד ולהרכב השפכים המוזרמים לאישור המלווים והמדיה,  בכפוףהושגו הסכמות בין יובלים אשדוד לבין אשדוד התפלה,  2019 במרץ 7-, בכן כמו   .לעיל לאמורו/או טעה מצד יובלים בקשר חייבת בתשלום כלשהו כלפי צד שלישי. כון למועד זה, לא התקבלה בידי אשדוד התפלה כל תביעה ו/או דרישה יובלים בגין תביעת צד שלישי, שייקבע בה כי יובלים  וכן לכל צד שלישי כלשהו. אשדוד התפלה הסכימה לשפות את סך העלויות של הפעולות כאמור תוים על הרכב השפכים המוזרמים ממתקן ההתפלה. תכית דיגומים להעברת  ") לחלק מהיתרי הביה "אפז"מ (להלן: "בע אשדוד זיקוק בית פז של התגדותה להסרת וכתאי, 2012 ביוי 11 ביום   "מבע אשדוד זיקוק בית פז עם הסכם  )י(  והסיכום עם יובלים יגולה לרוכש.לכך. עוד הוסכם, כי טיפול במליחות השפכים התעשייתיים המוזרמים ממתקן ההתפלה תעשה על ידי רוכש המתקן, גד המוזרמים ממתקן ההתפלה, אשדוד התפלה תגיש בקשה להקלה בהרכב השפכים ויובלים תשתף פעולה ולא תתככל שיתגלה כי קיימת חריגה בשפכים לעיל, להן התחייבה אשדוד התפלה ליובלים, היו בסכום לא מהותי.  "א, במסגרתו התחייבה אשדוד התפלה לשפות פזשדרשו להקמת המתקן, חתם הסכם בין אשדוד התפלה לבין  , הסכימו הצדדים. היבשתית הצרת בקווי פתאומי ותיתא אירוע של כתוצאה וזאת, המתקן של צרת קווי לתוואי מתחת והממוקם"א, פז"א כתוצאה מזקים שייגרמו לאקוויפר ממו שואבת לפז"א בגין זקים שייגרמו פזאת  ורמים התפלה. עוד הוסכם, כי האחריות של אשדוד התפלה לא תחול במקרה בו ייגרם זיהום לאקוויפר על ידי ג"א דרשה מאשדוד שפזאם תוכיח כי הזק שגרם לאקוויפר היה גרם גם אם קווי הצרת היבשתית היו מהסוג האמור לעיל, הוסכם כי אשדוד התפלה תהיה משוחררת מהתחייבותה לשיפוי כאמור,  למרות. התפלה אשדוד ידי על היטור תכית מהפרת כתוצאה לאקוויפר זק ייגרם שבו במקרה גם תחול כאמור התפלה אשדוד של התחייבותה כי . הזדמויות והפסד מויטין הפסד על תחול לא התפלה אשדוד אחריות וכי, בדין הקבועים ולתאים להיקף מוגבלים יהיו הזקים אזי, הצדדים בין ההסכם פי על חבות תיקבע בו במקרה כי, הוסכם הצדדים יןאחרים בסביבה. ב
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"). על פי הסכם הזיכיון, ח"י": להלןחתם הסכם בין המדיה לבין חברת מלי ישראל ( 2009בובמבר  15ביום  הסכם עם חברת מלי ישראל  )יא(  "א תפסיק להיות בתוקף.פזיכיון יבוטל מסיבה כל שהיא, האחריות כלפי הזפיתוח וייזום עם מדית ישראל, במסגרתה מי מהן תהיה אחראית על הפעלתו בפועל של המתקן. היה והסכם בתוקף (לרבות בדרך של הארכת הסכם הזיכיון ו/או התקשרות של אשדוד התפלה ו/או חברת בת אחרת של מקורות "א תהיה תקפה כל עוד הסכם הזיכיון בין אשדוד התפלה לבין המדיה יהיה פזשל אשדוד התפלה כלפי  האחריות לכל שה, בתוספת  "חש 150,000ימוש בשטחי המל בסך של התפלה התחייבה לשלם לח"י דמי הרשאה עבור השושימוש לשטחי המל לצורך הקמת, הפעלת, תחזוקת ושימוש בקווי הצרת של המתקן. בתמורה לכך, אשדוד הסכימה כי קווי הצרת של מתקן ההתפלה יעברו בשטחים שהם בתחום הכרזת המל, וכי תיתן לחברה זכות גישה י ח"י. על פי ההסכם, ח"י אשדוד התפלה התחייבה ליטול על עצמה, גב אל גב, את התחייבויות המדיה כלפ אשר תחודש מפעם לפעם  "חש מיליון 1ערבות בקאית על סך של התחייבויותיה, אשדוד התפלה תעמיד לח"י לסוג ההפרה כמפורט בוהל התיאום, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין. עוד קבע, כי לצורך הבטחת בוהל התיאום קבע עוד, כי במקרה של הפרה מצד אשדוד התפלה היא תשלם לח"י פיצוי מוסכם יומי בהתאם ו/או רשלות חמורה של ח"י.  התיאום ו/או בפעילות אשדוד התפלה בשטחי המל, למעט מקרים של מעשה זדוןלבין ח"י, אשדוד התפלה תהיה אחראית לכל זק, הפסד, אובדן וכיו"ב שייגרם מכל הסיבה הקשורה בוהל הוספה בקווי הצרת של המתקן טעוים אישור בכתב ומראש של ח"י. עוד קבע, כי ביחסים בין אשדוד התפלה שגרם על ידי צד שלישי ובכלל זה כלי שיט וגורמים אחרים הפועלים במקרקעי ח"י. עוד קבע, כי כל שיוי ו/או אחראית לטעה בדבר הרעה באיכות מי הים, לרבות מצב בו אשדוד התפלה תידרש לחדול מפעילותה בשל זיהום ות בשל ביצוע עבודות פיתוח או תחזוקה, והוסכם כי ח"י לא תהיה להרעה באיכות מי הים בסביבת המל, לרבכי ידוע לה שקווי הצרת ממוקמים בסביבת מל מסחרי פעיל וכי הפעילות המתקיימת בו היה בעלת פוטציאל בין אשדוד התפלה לבין ח"י בקשר לפעילות אשדוד התפלה בשטחי ח"י. בוהל התיאום אשדוד התפלה הצהירה ף לכך, להסכם צורף והל תיאום ח"י תהיה רשאית לבקש מהמדיה לפות את אשדוד התפלה משטחי המל. בוסאת תקופת ההרשאה. במקרה בו אשדוד התפלה תפר את התחייבותה לפעול על פי והל התיאום הפרה מהותית, המל. עוד קבע, קבע כי ח"י איה רשאית להורות על פיוי המדיה או המפעיל, לבטל את ההסכם או לסיים  שטחיהאחרוים שעודכו, לפי העיין. בהסכם צוין, כי אין בהתקשרות כדי למוע מח"י ליזום תכון של פיתוח עתידי של מדמי ההרשאה הבסיסיים או  2%שים קלדריות, דמי ההרשאה יהיו גבוהים ב  5הצמדה. עוד קבע, כי בתום כל  עצם החבות של אשדוד התפלה בפיצויים  זמים והעמידה בהם ובוגע לסוגיית הפיצויים המוסכמים, ובכלל זאתבסכסוכים בכל הושאים הקשורים לעבודות התכון וההקמה (כולל בדק), לרבות טעות הצדדים בוגע ללוחות בהתאם להסכמת הצדדים, כתבי התביעה הוגשו לכבוד השופט (בדימוס) תאודור אור המשמש כבורר יחיד פלה באשדוד. אשדוד התפלה והמדיה הגישו כתבי תביעה מטעמן ביחס לפרויקט מתקן ההת 2016במרץ  13ביום   בוררות של אשדוד התפלה אל מול המדיה . 6.9.21.1 הליכים משפטיים  .6.9.21  יום לאחר תום תקופת ההרשאה. 90ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ההרשאה ועד  . בפועל, הקמת השלב הדרומי הושלמה 2013בדצמבר  15, ואת הקמת השלב הצפוי עד ליום 2013בספטמבר  15ליום המדיה, בהתאם להסכם הזיכיון, אשדוד התפלה הייתה אמורה להשלים את הקמת השלב הדרומי של המתקן עד עמידתה של אשדוד התפלה בלוחות הזמים, כפי שהוגדרו בהסכם הזיכיון להקמת מתקן ההתפלה באשדוד. לטעת מיליון ש"ח עקב אי  160-ת לתשלום פיצוי מוסכם בסך של כתביעת המדיה גד אשדוד התפלה היה תביעה כספי  ההקמה זכאי לו בגין ביצוע כל עבודה וספת החורגת מתכולת הסכם הזיכיון בתוספת תקורות. ההקמה זכאי לו בגין כל יום עיכוב, וכן לחייב את המדיה לשלם לאשדוד התפלה את הפיצוי שייקבע כי קבלן כן את סכום הפיצוי שייקבע כי קבלן לאשדוד התפלה פיצוי בגין כל יום עיכוב שייקבע כי גרם באחריות המדיה, והסכומים שגבתה ו/או תגבה ממה שלא כדין על חשבון הפיצויים המוסכמים בתוספת ריבית והצמדה, לשלם תביעת אשדוד התפלה גד המדיה היה תביעה כספית לפיה יש לחייב את המדיה להשיב לאשדוד התפלה את כלל   מוסכמים, שיעורם, והתקופות הרלבטיות לחישובם. בדצמבר  26, הייו באיחור של מעל שתיים, והקמת השלב הצפוי הושלמה רק ביום 2015באוקטובר  28רק ביום  מיליון ש"ח (לאחר יכוי הפיצויים המוסכמים שוכו  160-הגשת התביעה, סכום התביעה עומד על סך של כתעריף קבוע, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמפורט בהסכם. על בסיס מגון זה, המדיה טועת כי כון למועד איחור בהקמת המתקן מבוסס על כמות המים שהמתקן אמור היה להיות מסוגל לספק בתקופת העיכוב, במכפלת שוב הפיצוי המוסכם בגין , הייו איחור של מעל שתיים. לטעת המדיה, המגון שקבע בהסכם הזיכיון לחי2015   מתייחס לעיכובים בהקמת שי השלבים., כולל תוספת הפרשי הצמדה וריבית למועד הגשת התביעה), כאשר סכום זה 9-10/2015-ו 7-8/2015מחשבויות 
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הוגע לזכותה להגיש  יצוין כי במסגרת כתב התביעה של המדיה, עתרה המדיה למתן היתר לפיצול סעדים, בכל אשדוד התפלה חתמה על  2016ביואר  28בהמשך לדיוים בין הצדדים במטרה למצוא פתרון למחלוקות, ביום   בעתיד תביעה לתשלום פיצויי זק בגין הליקויים במתקן. ים לה בוגע לתשלום פיצויים מוסכמים שלטעת המדיה מגיע") הסדר הבייים(להלן: "הסדר בייים עם המדיה  , תקבל המדיה כתשלום על חשבון הסכום ה"ל יתרות הבייים בהסכם המוגדרבמידה והפרויקט עומד ביחס כיסוי לחלט את ערבות הביצוע שאשדוד התפלה העמידה לטובת המדיה, אלא בכפוף לתאי הסדר הבייים, לפיהם הבייים מגביל את היכולת של המדיה לקוט בסעד עצמי לצורך גביית הפיצויים המוסכמים, לרבות את היכולת ורשר "גב אל גב" לקבלן. הסדר מוסמך להפחית את שיעור הריבית שקבע בהסדר הבייים. הסדר הבייים לא שכמו כן, הוסכם כי הבורר לא יהיה  ).ואילך 2019 משת 5.5%-ל ועד 2016 בשת לשה 2.5%-מ(החל  השים לאורך הגדלים, בשיעורים למדד צמודים, לדחות את מועד תשלומם) יכלול גם ריבית בגין הפיצויים המוסכמיםהסכימה בהתאם להסדר הבייים קבע, בין היתר, כי אשדוד התפלה הסכימה כי תחשיב הפיצויים המוסכמים (שהמדיה   של המדיה לקבל את הפיצויים המוסכמים שהיא מבקשת לתבוע.וזאת, בין היתר, עד לקבלת פסק הדין של הבורר בשאלת זכותה  BOT-בגין העיכובים בפרויקט בהתאם להסכם ה וסכומים שיגבו מקבלן ההקמה,  ו/או אשדוד תפעול ו/או חילוט הערבויות מזומים שיוותרו בחברת אשדוד התפלה תוחזרה הלוואות בעלים (קרן הבייים, לא  דרבהס כמפורט שאים תשלומים ישולמוהפיצויים המוסכמים, לא  בהתאם לתאים המפורטים בהסדר הבייים. עוד קבע בהסדר הבייים, כי כל עוד לא שולמו למדיה במלואםוהכל  במסגרת מתווה העקרוות בוטל מתווה  המוסכמים מהסכומים המגיעים לאשדוד התפלה, על פי הסכם הזיכיון.בהסדר הבייים, ולאחר מועד זה מכל עילה שהיא, תהא המדיה רשאית לכות סכומים אלה, על חשבון הפיצויים הקמת המתקן, עד למועד הקבוע שבו אשדוד התפלה גבתה מקבלן ההקמה סכומים כלשהם בקשר עם האיחור בלפי הסדר הבייים, בוסף לפיצויים המוסכמים ששולמו למדיה, במקרה  וריבית) ולא תתבצע חלוקת דיבידדים. קיבל הבורר את בקשת הצדדים לביטול דיוי  2018ביואר  24ביום הקבועים במתווה העקרוות (כמפורט בהמשך). מים, וזכויות אשדוד התפלה והמדיה לעיין זה הוחלפו בהסדרים הבייים בכל הוגע לגביית הפיצויים המוסכ התפלה  לאשדוד יםחודשי םמימתשלולמועד התשקיף, המדיה מקזזת  כון. 2018ההוכחות שקבעו לחודש פברואר  , אשדוד התפלה הגישה כתב תביעה מטעמה בבוררות מול המדיה בעיין איכות מי הים. אשדוד 2017ביוי  15ביום   .הבייים הסדר של מכוחו המדיה של טעת לזכות בהתאם מסמכים הגשת אי בגין"ח, ש מיליון 1.2-כ שלשתי  בסכוםם טען ושוי במחלוקת, סכו המתקן, בין היתר,  בסביבתרכב מי הים הההקמה העלה טעות כגדה, לפיהן גרם שיוי ב קבלןהתפלה טעה, כי  בקבלת  הותתה"), שעיקריו מפורטים להלן. כיסתו לתוקף של מתווה העקרוות העקרוות מתווה על 2019 בפברואר 24 ביום חתמושל הפרויקט והמדיה  המממיםהתפעול,  חברת, חברת הייזום, אשדוד התפלה, החברה  המתקן  מכירת מתווה  יפו אשדוד התפלה והמדיה לבורר בבקשה לסיים את הבוררות בייהם ללא צו להוצאות. מתווה העקרוות קבע כי במקביל לכיסתו לתוקף של הסכם הפשרה עם קבלן ההקמה ומתווה העקרוות,  במסגרת  .כאמור התביעה הגשת על למדיה התפלה אשדוד תודיע שבו מהיום מטעמה ההגה כתב להגשת ימים 30 של ארכה למדיה תיתןאיכות מי הים,  בעיין), הבוררות הליכי במסגרת תביעה ובין פרדת תביעה(בין  התפלה אשדוד כגד הקבלן ידי על תביעה שתוגש ככל וכי, יעוכב המדיה מטעם ההגה כתב כי, הבורר ידי על קבע, הצדדים להסכמת בהתאם  לרעה. של אשדוד התפלה לא ישתהעליה לפצות ו/או לשפות את אשדוד התפלה ו/או לקוט כל פעולה אחרת על מת להביא לכך שמצבה  לכןמי הים, ו(כולן או חלקן), הרי שהמדיה היא האחראית על פי הוראות הסכם הזיכיון והוראות הדין לתוצאות השיוי באיכות טעה כי ככל שטעות הקבלן תתקבלה  שגרמו בשל כשלים של צדדים שלישיים. אשדוד התפלה זיהומיםבשל  חודשים ממועד השלמת המכירה. לצורך שיפוץ זה יוכל הזוכה  24בסטדרטים שייקבעו במסמכי המכרז וזאת בתוך התפעול והלוואות הבעלים שהועמדו לגופים אלה. הזוכה במכרז יתחייב לשפץ את המתקן ולהעמידו במצב כשירות מכרז פומבי למכירת כל מיות אשדוד התפלה וחברת  התחייבה לפרסם הייזום חברת, העקרוות למתווה בהתאם   עד.כס לתוקף באותו מו העקרוות מתווהו 2019 מרץב 12אישורים של הצדדים וכיסתו לתוקף של הסכם הפשרה של הקבלן. התאים הושלמו ביום  מקבלן ההקמה  ותקבלהפת משאבים" שתיצבר באשדוד התפלה, שתורכב בעיקר מכספים שלעשות שימוש ב"קו   "). המשאבים קופת(" העקרוות במתווה שמפורט כפי, המממים ידי על שיועמדו וספת אשראי וממסגרת התפלה אשדוד בחשבוות שייצברו מיתרות, עמו במסגרת הסכם הפשרה
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במסגרת  סתיימוה. הליכי הבוררות בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה ובמקרה שייכשל, כמפורט בהמשך ייצלחההבות בין הצדדים, המפורטות במתווה העקרוות, הוגעות לסכומים המגיעים למדיה במקרה שהליך המכירה (כפי שתואר לעיל) וזאת לאור  למדיה התפלה אשדוד בין הבוררות הליכי הסתיימו העקרוות מתווה במסגרת על  ויתרו. בוסף, במסגרת מתווה העקרוות המממים והמדיה 6.9.21.2, כמפורט בסעיף בייהם פשרהההסכם  . המשאבים קופת מתוך ימומו, "חש מיליון 40 שלהזיכיון. שיפוצים הכרחיים הדרשים לשימור המתקן, עד היקף המכירה של המתקן, המתקן ימשיך לפעול בהתאם להוראות הסכם להשלמת הליך  עדפי מתווה העקרוות,  על  הפרות מצד אשדוד התפלה שמקורן לפי מועד מתווה העקרוות. ולהעמיד במקום  "חש וןמילי 7.6-בסכום של כ IDEהייזום (בערבות החברה) יידרשו לפרוע את יתרת החוב לחברת המתקן, דבר שעלול להוביל לביטול הסכם הזיכיון ו/או מימוש זכויות המממים מכוח הסכם המימון. בוסף, חברת בתפעולו ותחזוקתו של  את הגירעוות התפעוליים, ככל שיהיו, לא תהיה לחברת התפעול יכולת פיסית להמשיךו/או החברה לא ימשיכו לממן  הייזום חברתוההשתתפות,  תקרת בגובה כאמור תפעוליים גירעוות תממן הייזום שחברת, ככל בהתאםמיליוי ש"ח, למימון גירעוות תפעוליים שוטפים כאמור.  30של עד  כולל בהיקף וספים סכומים לשחרר רשאית תהא התפלה אשדוד, מיימליים כיסוי ביחסי התפלה אשדוד של ועמידה המתקן של המכירה הליך להתקדמות בעיקר הקשורות, העקרוות במתווה הקבועות מסוימות בסיבות, בוסף"). ההשתתפות תקרתימומו על ידי חברת הייזום, בערבות של החברה (" "חש ןומילי 24תפעוליים שוטפים, עד היקף של  רעוותיג מיליון ש"ח  100 .והמדיה הייזום חברת בין יחולקו התמורה כספי, המתקן של המכירה הליך השלמת במועד   ."חש מיליון -1.6מלי ישראל ולעיריית אשדוד בהיקף כולל של כ קבלן ההקמה מספר ערבויות בקאיות לחברת -ש כךמיליון ש"ח וספים יחולקו  100יחולקו למדיה;  30%-יחולקו לחברת הייזום ו 70%-ראשוים יחולקו כך ש וצלו כחלק מקופת  מדיה; כספי הביטוח ככל שיתקבלו יכללו בסכום האמור, אלא אםל יחולקו 30%-ו הייזום לחברת יחולקו 70%-כך ש מיליון ש"ח יחולק 200; כל סכום מעל הייזום לחברת יחולקו 30%-מדיה ול יחולקו 70% ידי חברת הייזום (בערבות  על ישולם "ח)ש מיליון 1.8-כ של בסך הקמה דמי בגין יובלים תביעת בגין שיפוי(וכן  לכך מעבר שיפוי סכום וכל"ח, ש מיליון 6 של כולל לסכום עד, בייהם שקבעה חלוקה לפי), החברה(בערבות  ייזום חברת או התפלה אשדוד ידי על ישולם הפיצוי או השיפוי סכום, ההקמה קבלן עם הפשרה הסכם הוראות מכוח מטעמו מיאו /ו ההקמה קבלן את לפצות או לשפות תידרש התפלה שאשדוד ככלכן קבע במתווה העקרוות כי  כמו  לזוכה במכרז למרות שהיו בידיעת אשדוד התפלה ו/או בידיעתן. עלולות להיות כפופות לחובת שיפוי הרוכש בגין חובות חברת התפעול עד למועד חתימת מתווה העקרוות שלא גולו והחברה  הייזום חברת, בוסף .2018 בדצמבר 31את ההפרש עד סכום יתרת החוב טו של חברת התפעול ליום תהיה שלילית, חברת הייזום (בערבות החברה) תכסה  , וככל שיתרת החוב טו של חברת התפעול באותו מועד"חש וןמילי 30.5-מקורות ייזום (בערבות החברה) תידרש לפרוע את החוב של חברת התפעול לבק מזרחי בסכום של כלאחר המכירה, לאשדוד התפלה ולחברת התפעול לא יהיו חובות לחברת הייזום ולחברה. בוסף,  .המשאבים , ויהיה חות לחוב "חשמיליון  60-כ של סכום על יועמד למדיה התפלה אשדוד חוב, ייכשל המכירה שהליך במקרה  . המתקן של המכירה הליך השלמת לאחר שיחולו הזיכיון הסכם ומכוח המימון הסכם מכוח הקלות של שורה גם כולל העקרוות מתווה  החברה).  זאת, ככל שהמממים יפעלו למימוש  עםמיליוי ש"ח.  90לא תחלט את ערבות ההקמה שהועמדה לטובתה בסך של שהליך המכירה ייכשל, שלא בשל מחדלים של חברת הייזום או החברה, המדיה  ככלשל אשדוד התפלה למממים.  חודשים מלהפעיל  24, המדיה תימע למשך תקופה של 85%בהתאם להוראות הסכם הזיכיון ובזמיות העולה על העקרוות כי במקרה כאמור, בו הליך המכירה ייכשל, אזי כל עוד אשדוד התפלה תמשיך לספק מים מותפלים קבע במתווה  כן .כאמור המימוש כספי יתרת לגובה בהתאם בייהם שסוכמה חלוקה בסיס על והחברה הייזום לחברת המדיה בין לחלוקהפירעון הסכומים המגיעים למממים, המתקן, תשמש יתרת כספי המימוש, לאחר  וגעות לכמות המים המסופקת (וזאת מבלי לגרוע את זכותה לביטול הסכם הזיכיון לפי הוראותיו בגין עילות ה החברה, כון למועד  ותחזיותהין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות  הייזום חברתהערכות אלו של מכוח עילות אחרות, ככל שיעמדו לה באותו מועד). הזכיוןמזכויות המדיה לביטול הסכם  מול  הלותלהתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על קשורים בהת, כמפורט בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או הזיכיון כםלהסהתשקיף, ביחס  און (להלן: -מוה פאל של שלושה בוררים: כבוד השופט בדימוס אבי זמיר, איג' יצחק פוירשטיין ורו"ח די בר, ובהתאם להוראות הסכם ההקמה, פו אשדוד התפלה והקבלן לבוררות. בהמשך לכך, 2015ברבעון האחרון של   הקבלןבוררות של אשדוד התפלה אל מול  . 6.9.21.2   המדיה ואים תלויים בחברה.   "), על מת שיכריעו במחלוקות ובתביעות ההדדיות של הצדדים האחד כלפי השי.הבוררים"
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עמידה -סעדים הצהרתיים ביחס לחשיפה לתביעות של המדיה בגין אימזומים. בוסף, אשדוד התפלה תבעה איכות, הוצאות שהוציאה אשדוד התפלה לצורך הקטת הזק בגין הפרת קבלן ההקמה, פיצויים בגין אובדן תזרים עודפות, אי ביצוע תהליכי בקרת  השלמת עבודות הקמה, תיקון ליקויים, עלויות תפעול ותחזוקה אימובטחים, כתוצאה מעיכובים בתחילת ההפעלה המסחרית של הפרויקט, פיצויים בגין חוסרי תכולה, אי עמידה בביצועים מיליון ש"ח בגין זקים שגרמו לה, בין היתר,  705-על סך של כ עמדהביעת אשדוד התפלה כגד קבלן ההקמה ת מיליון ש"ח, בגין עיכובים בפרויקט, מצגי שווא  481-, על סך של כעמדהתביעת קבלן ההקמה כגד חברת הייזום   אשדוד התפלה בגין הפרת קבלן ההקמה את התחייבויותיו.עמידה בלוחות הזמים ואת עלויות ההליכים המשפטיים אליהם מחויבת -בדרישות הסכם הזיכיון, לרבות בגין אי על הסדר  חתמו. בעקבות זאת, אשדוד התפלה וקבלן ההקמה במתקן הליקויים את בעצמו לתקן, הדין משורת לפים, וספת הזדמותההקמה  לקבלן ליתן החליטה, אשדוד התפלה 2016ביואר  20יום ב שהתקיים בוררות דיון במסגרת. מתקןזכותו לבצע תיקוים ב אשדוד התפלה הודיעה לקבלן ההקמה כי הוא איבד את 2015דצמבר ב  לא שילמה בגין, סעדים הצהרתיים וכן עלויות ההליכים המשפטיים. חובות אשדוד התפלה בוגע לתשלומים בפרויקט ועבודות וספות שקבלן ההקמה דרש לבצע ואשר אשדוד התפלה תפלה בתמורה להסכמה להקטת סכום החוזה, הפרת והפרת הבטחות שיתו לקבלן ההקמה על ידי אשדוד ה קבלן ההקמה התחייב להשלים ולבצע את  במסגרתו), 2016 בפברואר 10(שקיבל תוקף של החלטת בוררים ביום  בהסדר. אולם, הקבלן לא עמד  שפורטולתקן את הליקויים הקיימים במתקן על פי לוחות זמים והעבודות  במקביל את כתבי ההגה מטעמם. אל  , הצדדים הגישו2016במאי  10ביום  האמורבהתחייבויותיו על פי ההסדר  , התפלה אשדוד לביןמדית ישראל  בין וספת בוררות שלכתב ההגה מטעם אשדוד התפלה צורפו כתבי התביעה  בין לבין, הוגשו בבוררות מספר בקשות על ידי הצדדים, והתקיימו דיוים  .אשר מתהלת בפי הבורר תיאודור אור ). O&M Expert-כ ובכובעו הקמה כקבלן(בכובעו  מהמתקן ההקמה קבלן את סילקהאשדוד התפלה  2017ביואר   בפי הבוררים בבקשות.  מיליון ש"ח מערבות הביצוע  20, אשדוד התפלה מסרה לבק הפועלים דרישה לחילוט סכום של 2017במאי  14ביום   ההקמה.לאחר שקבלן ההקמה הוחזר למתקן, הוא לא הצליח להפעיל את המתקן בהתאם להתחייבויות על פי הסכם  גםהקמה להיעשות באופן רשמי. הורו הבוררים על החזרת קבלן ההקמה למתקן, וקבע כי על ביטול הסכם ה 2017 באפריל 3כיפת הסכם ההקמה והחזרתו למתקן. בהחלטה מיום לא בבקשה לבוררים פה ההקמה קבלן, כך בעקבות איי.וי.אמ מרב  36838-05-17אגב הליך בוררות כגד חילוט ערבויות בקאיות (במעמד צד אחד)" (שסימוה הפ"ב ולה למתן צווים ארעיים וזמיים יפו, "בקשה בה-, הקבלן הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב2017במאי  17ביום   השותפה גם היא בקבלן. Sociedad Anonima Depuracion Y Tratamientosמיליון ש"ח מערבות הביצוע הבקאית של  40דרישה לחילוט סכום של  BNP Paribas-, אשדוד התפלה מסרה ל2017במאי  16ביום  .ותפה בקבלןהבקאית של חברת מרב הדסה בע"מ, הש ). באותו היום הורה בית המשפט על מתן צו ארעי. לאחר שהוגשו בקשות סדית ואח' ' אשדוד התפלה בע"מ ואח' , התקיים 2017ביוי  18, אשדוד התפלה הגישה הודעה לקבלן בדבר ביטול הסכם ההקמה. ביום 2017במאי  24ביום   כולה תידון בפי הבוררים, ועד להחלטת הבוררים בעיין יעמוד הצו בתוקפו., התקבלה החלטת בית המשפט המחוזי, שלפיה סוגיית הערבויות 2017במאי  21ותשובות, ביום צדדיות, תגובות  העיקו לצדדים רשות לתקן את  בוסף לכך, הבוררים ערבויות הקבלן הוארכו על ידי הבקים מפיקי הערבויות.לצדדים להיכס באופן מידי למשא ומתן, בטרם מתן החלטה סופית בבקשה למיעת חילוט הערבויות. בין לבין, קשת הקבלן למיעת חילוט הערבויות הבקאיות, ולאחריו יתה החלטה על ידי הבוררים, שבה הם הורו דיון בב את כספי  כוללזה  סכום"ח. ש מיליון 190להקמת מתקן ההתפלה, הקבלן ישלם לאשדוד התפלה סך של לוויתור הדדי על כל טעות ותביעות הצדדים, שחרור כל הערבויות וסיום הקשר בין הצדדים בוגע  בתמורה  )א(  :כדלקמן, היתר ביןבמסגרתו הוסכם,  פשרה להסכם עקרוות מסמך לע חתמו והקבלן התפלה אשדוד, 2018 ביוי 21 וביום בייהם מגעים קיימו הצדדים ,האמור לאור  כי תתגד למתווה המכירה לקבלן ההקמה, הופסקו המגעים למכירת המתקן לקבלן ההקמה. ולאור הודעת המדיה  תחרותי בהליך או ממכרז בפטור בעסקה. לאור עתירת צד ג' כגד מכירת מתקן ההתפלה דאז במצבו, התפלה מאשדוד המתקן את לרכוש הייתה ההקמה קבלן הצעת. ההקמה לקבלן המתקן למכירת"מ מו יהלו ההקמה וקבלן התפלה אשדוד, בייהם המחלוקות ליישוב"מ מו להל הצדדים על כי הבוררים החלטת לאור  כתבי התביעה שהוגשו בבוררות ולעדכם.   מיליון ש"ח ועבודות בטיחות שיידרשו במתקן.   10-חילוף דרשים בשווי של כ חלקי, העכבון
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מיליון ש"ח יתחלק שווה  70לסך של  עדהביטוח בקשר עם הליכים כאמור, ביכוי הוצאות יהול ההליכים, מקסימלי מחברת הביטוח. כל תשלום שיתקבל מחברת  שיפוי קבלת לצורך פעולה ישתפו הצדדים כי הוסכם  )ב( , 2018באוגוסט,  1יהלו משא ומתן בוגע להסכם פשרה, כאשר אם לא ייחתם הסכם פשרה עד ליום  הצדדים  )ג(  .  20%תקבל  התפלה אשדודואילו  80%וה בין הצדדים. כל סכום שיתקבל מעל לרף זה יתחלק בין הצדדים כך שהקבלן יקבל בשו ה יהיו בטלות ולצדדים לא תהיה טעה מכל סיבה שהיא, אזי ההבות שהושגו במסגרת מסמך עקרוות הפשר , מפורט פשרה הסכם על לחתימה ומתן במשא החלו הצדדים, לעיל המתואר העקרוות מסמך על לחתימה בהמשך   הקבלן עם הפשרה הסכם  לתאריך זה הליכי הבוררות וכל הליך משפטי אחר יעוכבו.  עד  )ד(  או תביעה כגד הצד השי בקשר לכך.  שיוטלו על ידי המדיה גד קבלן ההקמה או  פיסיות מהליות סקציות(א)  :ובייהם, הפשרה בהסכם המפורטים מהחריגים איזה התקיימות של במקרה למעט, המימון וגופי המדיה, אליה הקשורים גופים, התפלה אשדוד גד תביעה כל על) אליו הקשורים הגופים ובשם(בשמו  וותרמההקמה  קבלן )1  : תביעות על הדדי ויתור  )א(  :הבאים המרכזיים ההסדרים את הכולל, בוררות פסק של תוקף וקיבל הבוררים ידי על אושר אשר"), הקבלן עם הפשרה הסכם(להלן: " מפורט פשרה הסכם על חתמו 2019 במרץ 12 וביום קבלן ההקמה על ידי רשויות  על שיוטלו היטלים); (ב) העסקיים ההגבלים רשותאו /ו המס רשויות ידי על שיוטלו סקציות(להוציא  ההתפלה פרויקטההתפלה ו/או  מתקןמי מהגופים הקשורים אליו בקשר עם  ואשר  2017 ביואר 13-הבקשר לפרויקט לאחר  אליה הקשורים וגופים התפלה אשדודאו מחדל של  מעשהמ ובעותהבפרויקט; וכן (ג) תביעות צדדים שלישיים גד קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו ההתפלה או לעבודות קבלן ההקמה  מתקן עםארציות או מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר  לזקים שלא יהיו ידועים  ותעד למועד השלמת עסקת מכירת הפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחס ווגשי ידועות לו  לאכי  צהירמבמועד חתימת הסכם הפשרה. קבלן ההקמה גם  מטעמו מילקבלן ההקמה או  במועד חתימת הסכם הפשרה כי  יםצהירמ הצדדיםאליה, והכול בתאים המפורטים בהסכם הפשרה. התפלה או גופים הקשורים אליה כתוצאה מהחיות ישירות שקיבל מאשדוד התפלה או גופים הקשורים כאמור שתועלה על ידי איזה מקבלי משה של קבלן ההקמה בגין חוב טען של אשדוד  תביעה ובייהםמהם למרות הוויתור המתואר לעיל, למעט בהתקיים איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרה, לשפות את אשדוד התפלה וגופים הקשורים אליה בגין תביעה שתוגש גד מי  תחייבמההקמה  קבלן  במועד חתימת הסכם הפשרה עילות תביעה הכלולות במי מהחריגים ה"ל.  תביעות אזרחיות עליהם חל הוויתור  שלהגיוכגוף המוסמך  החברה של מיות כבעלת ,הזיכיון להסכם כצד(בכובעה  המדיהו המממים (בשמה ובשם גופים הקשורים אליה, לרבות תוותרמהתפלה  אשדוד )2  ל קיומן של תביעות כאמור.לא ידוע להם ע מהליים ופליליים שיקטו על ידי המדיה כגד הקבלן וגופים קשורים אליו; (ב) תביעות בגין  צעדים(א)  בקשר לפרויקט, למעט במקרה של התקיימות איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרה, ובייהם:ההקמה וגופים הקשורים אליו  ) על כל תביעה גד קבלןשתה המדיה לקבלן ההקמה, כמפורט בהמשך (או  ההתפלה מתקן של המבית ליציבות לזקים שגרמו ההקמה קבלן שלו/או בזדון  פליליים מעשים : להלן"מ, בע אשדוד(יובלים  אשדוד של המים תאגיד ידי על שהועלו הדרישות כי גם סוכם, הפשרה הסכם במסגרת כי יצויןהסכם הפשרה עילות תביעה הכלולות במי מהחריגים ה"ל. במועד חתימת  לה ידועות לא, "חשמיליון  3.1-כי למעט תביעת עיריית אשדוד לתשלום היטלים בהיקף של כ מצהירהידועים לאשדוד התפלה או גופים הקשורים אליה במועד חתימת הסכם הפשרה. אשדוד התפלה גם לזקים שלא יהיו  ותעד למועד השלמת עסקת מכירת הפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחס ווגשיואשר  2017 ביואר 13-ה פיהקשורים אליו בקשר לפרויקט ל םלמעשה או מחדל של קבלן ההקמה או גופי ותהוגע אליה הקשורים גופים או התפלה אשדוד גד שלישיים צדדים תביעות )ג( וכן; כל חלק ממו) לשפות את קבלן ההקמה וגופים הקשורים אליו בגין תביעה שתוגש גד מי  מתחייבתהתפלה  אשדוד  יטופלו על ידי אשדוד התפלה תחת אחריותה. –"ש ה"ל למטההתפלה לחיבור לא מורשה של מתקן ההתפלה למתקן הטיפול בשפכים של יובלים ולהרכב השפכים ממתקן מיליון ש"ח ובקשר עם טעות  1.8-כ של בסך הקמה דמי עם בקשר התפלה אשדוד כגד") יובלים" בקשר לסקציות  : (א)הם למרות הוויתור המתואר לעיל. חובת השיפוי של אשדוד התפלה תחול גםמ  מתקן עם בקשר אליו הקשורים גופים או ההקמה קבלן גד המדיה ידי על שיוטלו פיסיותמהליות 
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ו/או  העסקיים ההגבלים רשותאו /ו המס רשויות ידי על שיוטלו כאמור סקציות(להוציא  ההתפלה לעיל,  ארתהמתוהיטלים  לתשלוםקבלן ההקמה בפרויקט (למעט בקשר עם תביעת עיריית אשדוד ההקמה על ידי רשויות ארציות או מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר מתקן ההתפלה או לעבודות קבלן  עלבגין היטלים שיוטלו  ; (ב))אליו הקשורים וגופים ההקמה קבלן של בזדון במעשהשבסיסן  תשלום  הכוללים, "חשמיליון  190ההקמה ישלם לאשדוד התפלה את סכום הפשרה, בהיקף כולל של  קבלן  )ג(  . הפשרה הסכם חתימת במועד התפלה אשדודלקחו על ידי  אשר, הפשרה הסכם חתימת מועד שלאחר תקופהב לבצע ההקמה קבלן שעל לצעדים בוגע יובלים לביןביו  2013באוגוסט  27-ה מיום ההסכם מכוח ההקמה קבלן התחייבויות למעט, שלישיים צדדים מול ההקמה קבלן להתחייבויות אחראית תהיה לא התפלה אשדוד, בוסף). המממים לגופים ההקמה קבלן בין הישיר ההסכם(ולרבות  במסגרתושיתו מערך ההסכמים שחתמו בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה, לרבות הסכם ההקמה והוראות השיוי  ביטול  )ב(  .הפרויקט עם בקשר ויתור כתבי ההקמה לקבלן והמממים המדיה העיקו, הפשרה הסכם במסגרת )3   שלקחו על ידי אשדוד התפלה כמפורט להלן.  2013באוגוסט  27 מיום יובלים עם שלו הסכם פי על ההקמה קבלן של התחייבויות הפרת עקב אליו הקשורים וגופים ההקמה קבלן כגד יובלים של תביעות בגין(ד)  וכן; לעיל המתוארת"ח ש מיליון 1.8 של הקמה לדמי יובלים דרישת בגין בתשלום יחויבו אליו קשורים גופים או ההקמה שקבלן סכומים בגין); (ג) להלן כמפורט הפשרה סכום במסגרת חלקי זיכוי ההקמה קבלן קיבל כאמור בה הטיפול ושבגין, חשבוו על בה לטפל התחייב ההקמה שקבלן שכבר מצויים  "חשמיליון  84.2-סכומים שלא שולמו לקבלן בסכום של כ ש"ח, 97,300,000מזומן בסך של  וסכום של  מסוימים חילוף חלקיב העלות העברתבדרך של  "חשמיליון  5בחשבון אשדוד התפלה, סכום של  המשולם בדרך של קיזוז בעקבות פשרה בין הצדדים בוגע לתביעת עיריית אשדוד המתוארת  "חשמיליון  3.5 ה החתימה במועד ישולם הפשרה שסכום באופן לרבות לחתימתו במקביל יבוצע הפשרה הסכם  )ד( לכספים שקוזזו ביתר.  ותלעיל ובגין טעות התחייבויות ותבוצעערבויות שהעמיד  שלוש של וביטול ההחזר, ובכללן, הפשרה בהסכם כמפורט הצדדים של שו ויחלקו בתקבולי  לפרויקט בקשר שהוצאו לפוליסות הקשורותישתפו פעולה במימוש תביעות ביטוח  הצדדים  )ה(  .אלו לערבויות גד ערבויות העמדת אוחברת מלי ישראל ועיריית אשדוד  לטובת ההקמה קבלןשהעמיד  הערבויות שחרור) וכן התפלה אשדוד לידי כאמור החילוף חלקי על הבעלות העברת, ההקמהקבלן ההקמה מכוח הסכם  יחולק בין  "חשמיליון  70 עד טוהביטוח טו שיתקבלו בעקבות כך, ככל שיתקבלו, כדלקמן: כל סכום  במכרז למכירת הפרויקט  לכלולאשדוד התפלה  והתחייבות אליו בקשר טעות להעלות או פעולות מלקוט ולהימע הפרויקט מכירתקבלן ההקמה, בשמו ובשם הגופים הקשורים אליו, לא להשתתף בהליך  התחייבות  )ח( .ההתפלה למתקן בקשר דרשים ורישוי להיתרים ובקשר ההתפלה למתקן בקשר ברשותו המצויים ומסמכים מידע התפלה לאשדוד לספק ההקמה קבלן התחייבות  )ז(  למימוש איזה מכתבי אחריות אלה על ידי אשדוד התפלה לאחר מועד חתימת הסכם הפשרה). עות שיוגשו גדו על ידי מי מהם בקשר (כגד התחייבות של אשדוד התפלה לשיפוי קבלן ההקמה בגין תביוהתחייבותו של קבלן ההקמה להסב לטובת אשדוד התפלה את כתבי האחריות שקיבל מקבלי משה אחרים ההקמה להל הליכים משפטיים מול קבלי משה מסוימים איתם התקשר בקשר לפרויקט  קבלןשל  זכויותיו  )ו(  לאשדוד התפלה.  20%-ו ההקמה לקבלן 80% יחולק לכך מעבר טוהצדדים בחלקים שווים, וכל סכום  יגישו במועד החתימה בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי בתל אביב למחוק ללא צו להוצאות  הצדדים  )ט( שעשו בשם אשדוד התפלה במסגרת הסכם הפשרה. בויתוריםלפיהן בין היתר הרוכש יכיר  תיות ואת הבקשה שהוגשה במסגרתה למתן צו זמי כגד חילוט ערבויות הקבלן על ידי  36838-05-17"פ האת  ש"ח  100,000חברת מלי ישראל ועיריית אשדוד (למעט ערבות אחת בסך  לטובת ההקמה קבלןשהעמיד  הערבויות ושחרור התפלה אשדוד לידי כאמור החילוף חלקילרבות תשלום סכום הפשרה, העברת הבעלות על חתם הסכם הפשרה ובוצעו הפעולות שהיו אמורות להתבצע באותו מועד,  2019במרץ  12 ביום, לעיל כאמור  )י(  אשדוד התפלה.   להלן. 6.9.8.1ראו סעיף  ההתפלה מתקןלפרטים בדבר הליך מכירת  . 6.9.21.4  השתיים. הכספיים לדוחות 3.1.א.5 ביאור ראו וספים לפרטים . 6.9.21.3 ימים לאחר מכן). ששוחררה מספר
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, לפיה, 4514התקבלה החלטת ממשלה מספר  2019 בפברואר 24 ביוםלב למצבה הפיסי של חברת הייזום,  בשים  מים.מקורות פיתוח וייזום, זרוע היזמות של מקורות מים, הוקמה במטרה למסחר את הידע והיסיון שצבר במקורות  ויעדים  עסקית אסטרטגיה .6.9.22  בדוחות הכספיים השתיים. 5לפירוט אודות ההליכים המשפטיים ראו ביאור  . 6.9.21.8  מהותי ברמת החברה. להיות עשוי חלקםמשפטיים וספים שחברת הייזום צד להם אשר  םיצוין כי כון למועד התשקיף מתהלים מספר הליכי . 6.9.21.7  לעיל. 6.9.8.3ראו סעיף  WDD-וה הייזום חברתבדבר מחלוקות משפטיות בין  לפרטים . 6.9.21.6  לעיל. )(ג6.9.20.1לפרטים בדבר הודעת הבק לאשדוד התפלה לפיה היא מצויה בהפרה של הסכמי המימון ראו סעיף  . 6.9.21.5 את כל המיות המוחזקות  למכור 2019 בפרואר 21מיום  הייזום חברת דירקטוריון לאשר החלטת הוחלט, היתר בין ' לפרק א לספח 41.6האמורה ראו סעיף  הממשלה החלטת אודות וספים לפרטים. הממשלה בהחלטת הקבועים בתאים, הייזום חברתמיות מ 100%ייזום בדרך של מכירת ה חברתלהפרטת  החלטה הצעת הפרטה לעייי השרים ועדת לאישור הביאלוסא לבטל את הסכם הזיכיון להקמה ותפעול המתקן לטיהור שפכים באגן האוג, בי מו "ימבט החלטתשל מקורות ייזום על  הודעתה לרשוםעל ידי חברת הייזום באשדוד התפלה ובאשדוד תפעול בהליך מכרזי,  על המשך פעילותה של חברת הייזום. לאור כך, חברת הייזום צפויה  דיוים מתקיימיםלעיל,  6.9.8.1בסעיף  כמפורט . 6.9.23.1 הקרובה בשה להתפתחות צפי .6.9.23  זה. עבור המתקים  WDD-משפטיים מול הההליכים הו/או קידום  ותת בלתי תלויות בילאומייובוררו 2קידום  ביצוע . 6.9.23.5  תקי חברת הייזום.ייעול והקטת עלויות התפעול במ . 6.9.23.4 התאמת מבה חברת הייזום להכסותיה. . 6.9.23.3 המשך הפעלת מתקן ההתפלה באשדוד עד לסיום הליכי המכירה.   . 6.9.23.2 מלבד אלו המתוארים לעיל ושירותי ייעוץ שוטפים. בשל כך, הצפי להתפתחות בשה הקרובה היו כדלהלן:יה צפויה להיכס לפעילויות או פרויקטים וספים והיא א מחוייבתלהל את הפרויקטים הקיימים אליהם היא  ומול קבלן  מוסא בי בשפכים טיפולהליכי בוררות וספים אשר החברה צד להם, לרבות מול קבלן מתקן  סיום . 6.9.23.6 .אחרת לאומיתלהגה על משקיעים או כל בוררות בי לטארליתבקפריסין ומכוח האמה הבי , ביצעה חברת הייזום סקר סיכוים לפעילותה. סקר הסיכוים דון ואושר על ידי דירקטוריון 2016במהלך שת  סיכון בגורמי דיון .6.9.24 .ימסולמשה של שותפות ההקמה בפרויקט ל  החלטה אודות לפרטיםבקבלת החלטות אסטרטגיות שמקורן בתלות הקיימת במקורות ו/או גורמים ממשלתיים. י ההלה בייזום, מסירבול ועיכוב מהיעדר תוכית אסטרטגית מתאימה וברת מימוש, מהיעדר איוש ממושך של חברעמידה ביעדים ואי מימוש הזדמויות עסקיות. סיכון זה ובע -בה פועלת חברת הייזום אשר עלול להביא לאיסיכון זה כולל אי יישום או אי התאמה של תוכית אסטרטגית רב שתית מתאימה וברת מימוש לסביבה העסקית   אסטרטגי תכון  )א(  עפיים יכוןס גורמי  . 6.9.24.1 במצבת כוח האדם ובסביבת העבודה של חברת הייזום במהלך השתיים האחרוות.החלה חברת הייזום בהליך לעדכון סקר הסיכוים שלה, זאת בעקבות שיויים רבים שחלו באסטרטגיה של החברה, , 2018ובהתאם לסקר גובשה תכית להפחתת ויהול הסיכוים. במהלך הרבעון האחרון של שת  חברת הייזום,
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, פעולה כל תבצע ולא חדשה התחייבות כל תיטול לא הייזום חברת לפיה, זה לפרק' א בספח 41.6 סעיף ראו 4514 , להקמה פעילויות, לפרויקטים ערבויות העמדת, הלוואה קבלת או מתן, םשירותי למתן בחוזים התקשרויות לרבות , היתר בין, הממשלה את, בעקיפין או במישרין, להגביל כדי בה שיהיה יכול אשר, תשתיות של תפעול או ביצוע . כך, מתקן ההתפלה באשדוד איו עומד בכל הקריטריוים המובטחים המתקן של הבקרה במערכת אפשריות ותקלות זמיים חלפים העדר לרבות, ללית של אחד או יותר מהמתקיםהשבתה חלקית או כבטיחותיים, ו/או  סיכויםגורמי סיכון וספים הוגעים לתפעול המתקים יכולים לבוע גם עקב ליקויים אשר עלולים לגרום ל  בתקות איכות מי שתיה, ודרישות הסכם הזיכיון מושפעים, בין היתר, מאיכות מי הגלם.י התפעול קשורים באיכות אספקת המים מהמתקן ועמידתם בתקי איכות קולחים. במתקי ההתפלה סיכוסביבה לרבות הזרמות לא מאושרות לסביבה, ובכלל זה הגלשה ללא היתר שמהווה עבירה פלילית ו/או אי עמידה כוללים, בין היתר, אי זמיות מתקים, חריגות תקציביות, אירועי בטיחות, וסיכוים לאי עמידה בתקי איכות יזום. אירועים תפעוליים ו/או שיבושים באספקה בשל אירוע תפעולי שעלול לגרום לזק תדמיתי וכספי לחברת היבמתקים השוים של חברת הייזום, לרבות במתקי הטיפול בשפכים, קיים סיכון של חריגה מדרישות איכות מים  וביצוע פרויקטים מתקים תפעול  )ג( העסקית והשחקים הקיימים במדיות בהן פועלת חברת הייזום.מספיקים עם הסביבה פוטציאלי, פגיעה במויטין חברת הייזום ולחשיפה לתביעות משפטיות. הסיכון ובע מיסיון והיכרות שאים סיכון זה כולל כשלים בתהליך ההתקשרות ויהול השותפויות אשר עלולים להוביל לחוסר יעילות, אובדן הכסות  אסטרטגיות ושותפויות שותפים  )ב(  .הממשלתיות החברות לחוקא) 9(א)(11 סעיף לפי הממשלה באישור אלא, הייזום חברת של הפרטה עם בקשר ), לרבות ביחס ליעילות רכיביו ועלויות ייצור בכל Guaranteed Performance Criteriaשקבעו בהסכם ההקמה ( , הרי שמצבו של 2017ר הדרשת ממו מאז אוגוסט על אף העובדה שמתקן אשדוד מצליח לעמוד בתוכית הייצו  הדרשת על פי תכית הייצור בחודשי הקיץ בשל ליקויים חמורים בתפקוד כל המערכים העיקריים של המתקן. מאלו שתוכו מראש. כמו כן, עקב הכשלים של קבלן ההקמה, קיים סיכון שהמתקן לא יוכל לייצר את כמות המים הות משמעותית של מתקן ההתפלה והשקעה כספית יכרת. משמעות הדברים היא שעלויות הייצור של המתקן גבוהמובטחת על פי הוראות הסכם ההקמה. חלק מהליקויים הים ליקויים מהותיים, אשר תיקום מחייב השבתה פעלה. כתוצאה מכך, היקף צריכת הארגיה והכימיקלים במתקן כאמור חורג באופן מהותי מהעלות משטרי הה במערכים אחרים  ובטיחותיים תפעוליים וקשייםהמתקן, כון למועד התשקיף, משקף בעיות הדסיות מהותיות  חשש לכך שהיווצרות קורוזיה תפגע בפעילות התקיה של  קייםמיקומו של מתקן ההתפלה, בסמוך למי ים,  בשל  רבים במתקן.  צוות מיוחד המטפל בבעיה והוקצה  מוהסיכון כאמור ובמסגרת זאת  להפחיתהייזום פועלת על מת  חברתהמתקן.  והעלויות המהותיות  המפרטת את הכשלים במתקן ההתפלה IDEהתקבלה טיוטת דו"ח מחברת  2017בחודש יולי   לעיל.  6.9.8.1תקציב מיוחד במסגרת תכית הבטיחות של החברה, כמפורט בסעיף  חיויים לחברת הייזום. בוסף, הסיכון היו איכות כוח האדם בחברת הייזום, יחסי העבודה בתוך חברת הייזום, קיים קושי בגיוס ושימור עובדים בתחומי ליבה מקצועיים או איוש חלקי של תפקידי מפתח וטישת מוקדי ידע   הון אושי ושימור ידע  )ה(  עד לתיקון המלא של המתקן, אשר יבוצע על ידי רוכש עתידי.בסיכוים בטיחותיים הקיימים כיום במתקן, וגם אמור לסייע ביכולת המתקן להמשיך ולעמוד בתוכיות הייצור ות פרויקט חירום ופרויקט בטיחות. ישה חשיבות רבה להשלמת פרויקט זה, כיוון שהוא מטפל גם אשדוד, לרבכון למועד התשקיף, הפרויקט המשמעותי אשר מקדמת חברת הייזום היו פרויקט שימור המצב הקיים במתקן   מכשלים טכיים ו/או עבודה שאיה באיכות הדרשת, עיכוב בקבלת אישורי ביצוע, רישיוות והיתרים ועוד.ויהול תהליכי הבטחת האיכות, הפיקוח והבקרה בשלבי הפרויקט,  ותפעוליות. הסיכוים ובעים מהיעדר יכולתלגרום לאי עמידה ביעדי הפרויקט (איכות, לו"ז, תקציב) העלולים להביא להפסדים ולהפעלת סקציות כספיות במסגרת סיכון זה, כללים סיכוים הקשורים בתקלות, ליקויים וכשלים ביהול וביצוע פרויקטים, אשר יכולים  פרויקטים וביצוע תכון  )ד(  לעיל.   6.9.8.1המתקן, אלא למכור אותו במצבו הקייםכמפורט בסעיף . על פי החלטת דירקטוריון חברת הייזום, ובתיאום עם גורמי המדיה הוחלט שלא לפעול לתיקון הדרשות לתיקוו
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כון למועד התשקיף, מרבית עמדות  לעיל,יחסי עבודה מול מקורות, וכן שימור הידע בחברת הייזום. כמפורט  ת עמידה בהוראות הרגולציה השוות (החלות כיום או אשר תחולה בעתיד) עלולה להביא לקיט-ועוד. אי עפה סביבתית רגולציה, החברות הממשלתיות ותקותיו והחלטות רשות החברות הממשלתיות, הוראות חוק החברותעת במידה רבה מן הרגולציה החלה עליה, המתהווה הן בחקיקה והן בהוראות חוק פעילותה של החברה מושפ  והיתריםרגולציה   )ו(  .מעבר לדרש על מת לקיים פעילות חברה אותה את מצבת כוח האדםהתשקיף, ולאור אי הבהירות בוגע לעתיד החברה והדיוים על סיום פעילותה, אין בכוות חברת הייזום להרחיב בוסף, כון למועד . כתבי מיוי חתום התקבל טרםאך , את המיוי מיויים לבדיקת הוועדהאישרה  2019במאי  23ביום . הייזום חברת של בפועל"ל כמכ, רז אלון של למיוי האיתור ועדת המלצת את הייזום חברת דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 19 ביום, כי יצוין. לעיל (ג)6.9.4כמפורט בסעיף  המפתח בההלת חברת הייזום אין מאוישות ויצירת מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות  ,סביבה איכות היתרי בהוראות, סביבתית רגולציה בהוראות עמידה אי למשל כך סקציות שוות כגד החברה וושאי משרה בה, השתת קסות על החברה, הוצאת צווים אישיים. די על י לעת מעת לה המועקים, בין היתר, מכח רישיוות והיתרים שוים הייזום חברתבמסגרת פעילותה, פועלת   ולאובדן הזדמויות עסקיות. החברה מבצעת פעולות שוטפות לטיפול והפחתה מתמדת של סיכון זה. "שים, מתקי התפלה), עלולה לחשוף את החברה ומהליה לסקציות כספיות ופליליות מט( והמתקן הייזום חברת לעיל, כון למועד  6.9.8.1גורמים ממשלתיים, לרבות חוק רישוי עסקים והיתרי איכות הסביבה. כאמור בסעיף  , אישר דירקטוריון חברת הייזום את המלצת ועדת האיתור למיוי 2019במרץ  19עם זאת, יצוין כי, ביום  .כאמור היתרים בתאי ועמידה תוקף לגבי טעה תתכן ,הייזום בחברת"ל מכ ובהיעדר, התשקיף למועד כוןבתוקף. כי, הפעלת מתקן ההתפלה כפופה להיתרים שוים שעל חברת הייזום לקבל, כך למשל דרש היתר הזרמה  יצוין  . הביטוחיסיכוי בטיחות ואף אי עמידה בתאי פוליסות הביטוח, דבר העלול להוביל לחשיפה בכיסוי ההתפלה, עלולה להיות כרוכה בקסות מהותיים, חשיפות פליליות ואף להוות הפרה של הסכמים מהותיים ולגרור , היעדר רישיוות והיתרים, לרבות בקשר למתקן כן כמוים. הקריטריוים לרישיוות וההיתרים והליכים משפטידרישות חדשות, שיויי חקיקה, שיויים בתכיות סטטוטוריות, הפרת תאי הרישיוות, שיוי בפרשות באו ביטול ו/או שיוי הרישיוות וההיתרים הקיימים יכולים לבוע כתוצאה מגורמים שוים, לרבות אי עמידה בתקיה כי אי קבלת ו/או "ש. יצוין, מט, לרבות הפסקת פעילות של מתקן ההתפלה ו/או הייזום חברתלפגוע בפעילותה של . אי קבלת הרישיוות וההיתרים ו/או ביטול ו/או אי חידוש רישיוות והיתרים קיימים עלולים ההתפלה באשדוד למתקן 4 טופסטרם קיבלה את כלל הרישיוות וההיתרים הדרשים על פי דין, לרבות  הייזום תהתשקיף, חבר אך , את המיוי הוועדה לבדיקת מיוייםאישרה  2019במאי  23ביום של אלון רז, כמכ"ל בפועל של חברת הייזום.  ). יתר על כן, ממשלת 100%להקטין את כמויות המים המוזמות, (אשר בשים האחרוות עמדו על ממשלת קפריסין הפרויקטים לא צפויים לעבור להפסדים במקרים אלו. כון למועד התשקיף, לא ידוע לחברת הייזום על כווה של אלו המדיה תיאלץ לשלם את התשלום הקבוע. במקרה זה הרווחיות בפרויקטים תקטן ביחס למתוכן אם כי לממשלה לצמצם את כמויות המים הרכשות מהמתקים. במקרים יחד עם משבר כלכלי בקפריסין עשוי לגרום צורך בסיסי של הממשלה בקיית מים ממתקי ההתפלה בלימסול ובלרקה. יחד עם זאת, שילוב של שים גשומות הרווחיות של פרויקט אשדוד שהוא מרכזי בפעילות חברת הייזום. קפריסין סובלת ממחסור במים ולפיכך קיים עשויות להוות גורם משפיע על המדיה בפרויקט אשדוד. יחד עם זאת, העותיות ותכיות הייצור של המים בישראל היה מוכה, לאור זאת שהיה מספקת מוצר חיוי ולאור היותה קשורה בהסכם קליטת מים מחייב מול כלכלי -מרכז פעילותה של חברת הייזום ושל החברות הקשורות היו בישראל. חשיפתה של הייזום למצב המאקרו כלכליים-קרואסיכוים מ . 6.9.24.2   במידה וחברת הייזום תגיע לכדי חדלות פירעון או הסדר אשראי מול המדיה/התאגיד העירוי בהתאם.לו עשויים להתממש מול מדית ישראל (פרויקט אשדוד), ממשלת קפריסין ותאגיד עירוי בישראל. סיכוים א BOTכלפי חברת הייזום. החשיפה העיקרית לסיכון אשראי היה בגין השקעות בכסים ובפרויקטים של זכייות מסוג ן להפסד כספי שייגרם לחברה באם לקוח או צד שכגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות סיכון אשראי היו סיכו אשראי סיכון  )ז(   . כתב מיוי חתום התקבל טרם  עקב, שלה ולמויטין להוה, הייזום חברת לרווחי כסיכון מוגדר הייזום בחברת הזילות סיכון. הלקוחות פיקדוות של בפירעוות לעמוד והיכולת הכסים בערך ירידה או ההתחייבות בערך עלייה לממן היכולת היו זה סיכון זילות סיכוי  )א( באחד המתקים, לאור צורכי המים הגוברים במדיה.  50%קפריסין פתה בבקשה לייזום לבחון ביצוע הרחבה של 
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ה באשדוד, כאשר גובה ומועדי התשלום כפופים לאישור יו"ר דירקטוריון להמשך הפעלת מתקן ההתפל 2019"ח לשת שמיליון  15אישרה מקורות מים תקציב הזרמות של עד  2018בחודש דצמבר  בגיוס הון חיצוי.הון ממקורות מים (אשר כון למועד זה מוגבלת על פי החלטות ממשלה כמפורט בספח א' לפרק זה) או לחלופין הייזום מוגבלים, ובשל כך היא תלויה בהזרמת  חברתלעיל, מקורות המימון העומדים לרשות  6.9.1כמפורט בסעיף   העדר מקורות מימון  )א( ייחודיים סיכוים . 6.9.24.3 .אשדוד פרויקט ובייחוד פרויקטים מהקמת בעיקר ובע זה סיכון. שלה העתידיות או השוטפות בהתחייבויות לעמוד הייזום חברת של יכולת אי ותובעות שוות, לרבות הליכי בוררות, לפרטים  תביעותלמועד התשקיף,  כון, ועומדות תלויותחברת הייזום  גדכ משפטיים הליכים  )ב(  .זה לפרק' א בספח 41.6הצעת החלטה להפרטת חברת הייזום ראו סעיף  אתהשרים לעיי הפרטה  תדועלמכור את כל המיות המוחזקות ע"י חברת הייזום באשדוד התפלה ואשדוד תפעול בהליך מכרזי ולהביא לאישור לפיה, הוחלט, בין היתר, לאשר החלטת דירקטוריון חברת הייזום  4514לפרטים אודות החלטת ממשלה  החברה. , הפרשה בדוחות הכספיים בהתאם לכך. ככל שתתקבלה תביעות אלו או חלקן, עשויה להיות הדרש ככלומבוצעת,  הייזום חברתלדוחות הכספיים. מדי תקופה מוערכות התחייבויות אלו על ידי  5לעיל וביאור  6.9.21ראו סעיף  . המדיה עם הבוררות סיום על הוסכם, 2019 לפברואר 24 ביום המדיה עם שחתם העקרוות מתווהבמסגרת   מיליון ש"ח בהתאם להסכם הבייים. 10-המדיה חילטה לחברה סכום בגובה של כ 2017לגביית הפיצויים המסוכמים באופן שלא יאפשר לאשדוד התפלה לעמוד בהתחייבויותיה. יצוין, כי בחודש מאי ם חד צדדים שקבעו בהסדר הבייים כמפורט לעיל. הסדר הבייים ועד למזער את הסיכון שהמדיה תקוט בסעדיהמגיעים לה לטעתה מאשדוד התפלה כפיצויים מוסכמים בגין עיכוב תחת הסכם הזיכיון, אלא בכפוף לתאים או לקזז סכומים \קובע כי המדיה לא תפעיל את זכותה לחלט ערבויות ו 2016ליואר  28הסדר הבייים מיום  זכאית לקבל מאשדוד התפלה ביחס למתקן, מכל תשלום המגיע לאשדוד התפלה מכוח הסכם הזיכיון. חלקן). כמו כן, הסכם הזיכיון קובע כי המדיה תהיה רשאית לקזז כל סכום ו/או תשלום ו/או זק ו/או חוב שהיא ד התפלה בסך כולל של מאה מיליון ש"ח (או את רשאית לקוט בסעד עצמי של חילוט הערבויות שהפקידה אשדוהסכם הזיכיון קובע כי ככל שאשדוד התפלה תפר אי אילו מהתחייבויותיה המויות בהסכם הזיכיון, המדיה   המדיה ידי על קיזוזאו /ו ערבויות חילוט  )ה( לעיל. 6.9.21.1, כמפורט בסעיף תשלום פיצויים מוסכמים למדיה  )ד( לעיל. (א)6.9.20.1, כמפורט בסעיף ביטול הסכם הזיכיון  )ג(  הייזום.  חברתעל  מהותיתך השפעה לכ . כאמור לעיל, Defaultהפרויקט הקבוע בהסכמי המימון. אם תרחיש זה יתממש, קיים סיכון כי הבקים יכריזו על תוכל לעמוד ביחסי הכיסוי של  בשל מצבו של המתקן והליקויים הרבים בתפקודו, קיים סיכון שאשדוד התפלה לא  שיתקבלו כתוצאה מהמימוש לידי הגופים המממים. משועבדות לבק, וקיים סיכון כי הבק יפעל למימוש ערבויות אלו ויעביר את הסכומים  (ג)6.9.20.1(כמפורט בסעיף  הבק של אשדוד התפלה המשועבדים לבק. הערבויות שהעמיד קבלן ההקמה לטובת אשדוד התפלה בחשבוותוקיים סיכון כי הבק יפעל לממש שעבודים אלו. כמו כן, קיים סיכון כי הבק ייטול לעצמו את הסמכויות לפעול לרבות המיות באשדוד התפלה והזכויות לקבל החזרי הלוואות בעלים שהעמידו לאשדוד התפלה בעלי המיות בה, בדו לגופים המממים זכויותיה ורכושה של אשדוד התפלה, מיידי (בתוספת ריבית וקסות). להבטחת המימון, שועקיים סיכון כי הבק יפעל למיוי גוף חליף לאשדוד התפלה ו/או יעמיד את ההלוואות שיתו לפרויקט לפירעון   חליף גוף מיויאו /ו מיידי לפירעון ההלוואות העמדת  )ו(  .זה סיכון משמעותית מפחיתה, זו עובדה ד התפלה מצאת בהפרה בכל רגע תון. במקביל, חברת הייזום פועלת להסכם שלו, ועל כן הוא יכול לטעון שאשדו, שלח הבק לאשדוד התפלה הודעת הפרה. עד למועד זה, הבק לא משך את הודעת ההפרה 2014בספטמבר  11ביום    פשרה כולל יחד עם המדיה. 
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, משכו המממים את טעותיהם בוגע 2019לפברואר  24למתווה העקרוות שחתם עם המדיה ביום  בהתאם , ההכסות וההשקעות התשקיף למועד. שוים מויציפאליים גופים בייהם), חוץ גורמי( שלישיים צדדים עבור וביוב מים מתקי של ותחזוקה תפעול וכן תשתיות העתקת שעיקרן שוטפות ועבודות פעמיות חד קבליות עבודות ביצוע כוללים אשר ,לעיל 6.9-ו 6.8 בסעיפים המפורטים אלו מלבד, המים בתחום שירותים מעיקה החברה   כללי .6.10.1 המים בתחום וספים שירותים .V  6.10      פיסיים  זילות סיכוי  כלכלי מאקרו  V  14     אסטרטגיים  אשראי סיכון  עפי  V  13     אסטרטגיים  והיתרים רגולציה  עפי  V    12    אסטרטגיים  ידעושימור  אושי הון  עפי  V  11      אסטרטגיים  פרויקטים וביצוע תכון  עפי  V  10      אסטרטגיים  פרויקטים וביצוע מתקים תפעול  עפי  V  9      אסטרטגיים  אסטרטגיות ושותפויות שותפים  עפי  V 8      אסטרטגיים  אסטרטגי תכון  עפי  V 7      ורגולציה ציות  משפטיים הליכים  ייחודי  V      6  פיסיים  חליףמיוי גוף לפירעון מיידי ו/או העמדת ההלוואות   ייחודי  V      5  פיסיים  קיזוז על ידי המדיהחילוט ערבוית ו/או   ייחודי  V      4  פיסיים  מוסכמים למדיהתשלום פיצויים   ייחודי  V      3  אסטרטגיים  ביטול הסכם הזיכיון  ייחודי  V  2      פיסיים  העדר מקורות מימון   ייחודי  1  גבוהההשפעה   ביויתהשפעה   מוכההשפעה   הסיכוןמשפחת גורם   ושא הסיכון  הסיכוןטיב   #  להלן דירוג גורמי הסיכון: . 6.9.24.4  , מפחיתה את סיכון זה. מיםמוהמ המדיה עם ההסדר על החתימה  .קצר לזמן ולא ארוך לזמן הפרויקט של ההלוואות יתרת שוב יסווגו, 2019 של הראשון מהרבעון החל, לכך בהמשך. בושא להם שהיו העבר טעות את וביטלו, Defaultלהכרזת  של  התשתיות העתקת של בתחום בעיקר משה פחות כלל בדרך המשכות עבודות – פעמיות חד התקשרויות  )ב(  .החברה עובדי של הגבוהות המקצועיות היכולות על מתבססות אלו עבודות. ועוד מעבדה שירותי מכירת, ן"השפד טיהור מכון של ותחזוקה הפעלה, מויציפליות מערכות ותחזוקתתפעול  – שתיות רב התקשרויות  )א(  :כוללות אלו שירותים במסגרת קבליות עבודות. לחברה מהותית עצמה בפי אלה מפעילויות אחת לאמסך ההכסות וההשקעות של החברה במאוחד ואף  10%-משירותים אלה אין עולות על כ המצטברות ), משרדי ממשלה שוים (משרד הרכבת, ישראל תיבי כגון( אחרות תשתיות חברות של הזמה לפימקורות,  , זה לעיין. הארגיה ושר האוצר שר ידי על מראש יאושר שביצוען אחרות ופעולותכאמור  בהחלטה המפורטת הפעילות למעט המים בחוק כמשמעותם לצרכיה מים מאספקת שחורגת פעילות כל, וסף גורם עם בשותפות והן בעצמה הן, לבצע רשאית תהיה לא מים מקורותמבלי לגרוע מסמכויות רשות המים,  ,2318 להחלטה בהתאם . המזמין עבור העבודה ביצוע לשם קבלי כגורם משמשת. בהתקשרויות אלו, מקורות מזדמים ולקוחות) השיכון משרד, הביטחון ) מפעלים קיימים (לרבות תפעול מכון טיהור 1במתכות המפורטת להלן: ( מליחים מים והתפלת קולחים השבת בתחום לפעול תמשיך מקורות, לעיל האמור אף על. חדשים התפלה במתקי ים-מי התפלת פעילות ולמעט, האמור החוק הוראות לפי תשתית שירותי ומתן בהם הטיפול, החדרתם, הובלתם, הפקתם לרבות, צרכיו של החיבור לתחום עד המבוצעת המים חוק לפי מים אספקת בהבטחת הכרוכה המים ספק של פעולה כל -" מים"אספקת  מליחים, בכפוף לקבלתם מראש ובכתב של כל האישורים הדרשים לפי כל דין. בוסף, מקורות רשאית להמשיך ) פרויקטים חדשים בתחומי השבת הקולחים והתפלת מים 2השפד"ן) יישארו בבעלותה של מקורות או בתפעולה;(
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עבודות כש, העבודות מבוצעות שבו עירוי וביוב מים משק של השתיות השוטפות ההכסות מהיקף 3% על יעלה לא כלשהו עירוי וביוב מים במשק שיבוצעומקורות וחברות הבות (למעט חברת הייזום)  של השתיות העבודות שסך ובלבד, 30בשה"ח ש מיליון 31 של סכום על יעלה לא חוץ גורמי לכלל מקורות שתבצע מתמשכות עבודות של הכולל ההיקף - מתמשכות עבודות. 2; בשה"ח ש מיליון 20 של סכום על יעלה לא החוץ גורמי לכלל מקורות שתבצע פעמיות חד עבודות של הכולל ההיקף - פעמיות חד עבודות. 1: הבא באופן, הייזום חברת ולמעט, שיהיו ככל, בות וחברות שותפויות באמצעות לרבות, חוץ גורמי עבור פעילות לבצע מקורות רשאית, 2318 החלטה פי על, בוסף   .זה לפרק 'א ספח ראו וספים לפרטים, הממשלה החלטת לתאי בהתאם והכל בארץ פיתוח ופעילות"ל בחו ופיקוח ייעוץ שירותי יקלהע גורם מסוים המבוצעת מעבר לתחום חיבור הצרכן של ופעולות עבור גורמי חוץ משמעותן כל עבודה או פעולה עבור  מיליון ש"ח.  37 תייעץ ותהל מכרזים במשק המים זאת למעט עבודות לגורמי חוץ בהיקף שתי כולל שלא יעלה עלחברות בות, חברות קשורות ושותפויות (למעט שח"מ, עליה יחולו המגבלות המפורטות לעיל), אלא תהל, תתכן, , תוקה המגבלה כאמור וקבע כי מקורות לא תבצע פרויקטים, לרבות באמצעות 4514 בהחלטה. מקורות מים הסר ספק, הסכום האמור כולל הן  למעןלספח א' לפרק זה.  41.6, ראו סעיף 4514וספים על החלטה  לפרטים ). כמו כן, על תשתית העתקות על חלה לא המגבלה(כלומר,  מים מקורות של הצרכן חיבור לתחום מעבר המבוצעת מסוים גורם עבור להפעו או עבודה כל משמעותן ,חוץ גורמי עבור ופעולות עבודות, 2318 החלטה פי על כי, יובהר  ."ןהשפדעבודות מתמשכות והן עבודות חד פעמיות, למעט עבודות במפעל  (ג) -); ולפרויקט דולר אלפי 250 עד של בסכום ייעוץ"ל (שירותי בחו פעילות בעד העלויות את; (ב) 2318 בהחלטה כאמור"ן השפד מתקן תפעול בעד העלויות: (א) את כוללות אין) 2(-) ו1( פסקאות הוראות, 2318פי החלטה  "ל, בחו ייעוץ שירותי לתת רשאית מקורותהוחלט כי  4514בהחלטה  .2318כמפורט בהחלטה  Watechפעילות במרכז  הכסות החברה בגין עבודות קבליות לצדדים שלישיים (גורמי  2017הרגולציה, החל משת יצוין, כי בהתאם לכללי   .זה לפרק' א בספח 41.6 בסעיף ומפורטות בהחלטה המפורטות למגבלות בכפוף בעבודות מתמשכות, מהוות הכסה מוכרת לצורך קביעת תעריפי  4%פעמיות ובשיעור -בעבודות חד 7% שיעורחוץ) ב , על תמחור היתר ביןאת עבודותיה לגורמי חוץ, בהתבסס,  כי, לחברה יש מחירוים על פיהם היא מתמחרת יצוין  המים ומוכות מהכסות גורמי חוץ. "), המסדירים מתן רשות החברותלחברת מקורות הסכמים עם מספר חברות סלולר ישראליות (להלן בסעיף זה: " סלולר חברות עם הסכמים .6.10.2  שעות עבודה וחומרים.  יישארו בבעלותה של מקורות  בתחום השבת הקולחים ומתקי ההתפלה (לרבות תפעול מכון טיהור השפד"ן) קיימים מפעלים   30                                                        22.119  27.606  31הממשלה החלטת להגדרות בהתאם מתמשכות עבודות  17.363  15.157  פעמיות חד עבודות  2018  2017      "ח:ש במיליוישל מקורות מים (עבודות שהין מעבר לתחום חיבור הצרכן)  חוץ מגורמי החברה הכסות להלן מעבודות גורמי חוץ  הכסות .6.10.3 .המים תעריפי קביעת לצורך מוכרת הכסה מהוות זו פעילות בגין החברה מהכסות 50% כי, יצויןהחברות מתחייבות לבצע בדיקות קריה שגרתיות, בהתאם להוראות כל דין. משום טילת אחריות מאיזה סוג שהוא, ואין בה כדי לגרוע מאחריותן של החברות בהסכמים אלה. עוד הוסכם, כי ובפיקוחה. יחד עם זאת, אין לראות בזכות הפיקוח התוה למקורות חשבון ובתיאום מראש ובכתב עם מקורות ייד. ההסכמים קובעים, כי התקת הציוד של החברות תיעשה על ידיהן, על אחריותן, על -של תאי רדיו טלפוןחשמל, גידור ודרכי גישה) לצורך התקה של אמצעי תקשורת וציוד הדרש לצורך התקתם, תחזוקתם ותפעולם תשתית הקיימת בהם לרבות חיבורי אשר מקורות היה בעלת הזכויות בהם תוך יצול ה מסויימים במתקיםשימוש  האישורים הדרשים לפי כל מראש ובכתב של כל   לקבלתם בתחומים אלו יאושרו בכפוף או בתפעולה. פרויקטים חדשים מים   ת).שאין הכסות שרשמו כהכסה מוכרת מפעילות אספקת המים של מקורובאזור התעשייה, כלל בסכומים שבטבלה לעיל בדבר תוי גורמי חוץ (הווה אומר הטבלה כוללת כלל ההכסות באזה"ת קק"ל אחר של ההכסות מקק"ל אשר היו בגין הפעילות היזמית של מקורות בחלוקת המים לצרכים הסופיים בטבלה לעיל). החלק הכספקית המים בגין רכישת המים, כאשר מקורות רושמת את הסכומים הללו כהכסה מוכרת (וסכומים כאמור אים כלולים יצוין, כי בסעיף עבודה מתמשכת כללו גם ההכסות בגין אזה"ת קק"ל, אשר עיקרן משמשות לתשלום למקורות בכובעה    31  .דין
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פעילות בחו"ל (שירותי ייעוץ בסכום של עד  בגין הכסות) דתפעול מתקן השפד"ן; (ל בקשר הכסות. ג(חומרים);  רכש. ב; קווים העתקות. א: כולליםכי התוים האמורים לעיל כוללים את רכיב העבודה בלבד ואים  יצוין מקורות, ביחד עם  לפיהקיבלה הודעה מחברת אלומיי אגירה שאובה,  מקורות, 2018בדצמבר  23כי, ביום  יצוין  .האמורה מהמגבלה חריגה אין), מוכות המים משק הכסות היקף(שבה  עלית"ר בית ברשות למעט כי עולה ממה הערכה מקורות ביצעה המים משק של פיהכס המחזור את ללמוד יתן ממו כספי דוח פורסם לא בהם מקומיות רשויות או בתאגידיםהמים), ככל הידוע לחברה, דהייו במשקים בהם פורסמו דוחות כספיים, מקורות עמדה במגבלה. מסך הכסות אותו משק  3%לעיין מגבלת מתן שירותי אחזקה ותפעול בתחומי תאגידים ורשויות מקומיות (עד   העבודה וכן על תקופתה (עבודות של עד כשה סווגו לרוב כעבודות חד פעמיות). . כמו כן, סיווג העבודות בטבלה לעיל מתבסס על אופי Watech) פעילות במרכז ה(-אלפי דולר לפרויקט); ו 250 "), בחרו כקבלי תחזוקה ותפעול של פרוייקט אגירה שאובה בצוק מרה, למשך הקבוצהשתי חברות זרות (להלן: " חתימה השים. על פי ההודעה שהתקבלה, על הצדדים לקיים משא ומתן על ביצוע השירותים, טרם  20תקופה של  הסכם וחתימתו כפופה לאישור הגופים המממים  חתםייות כי על ההסכם. יצוין כי כון למועד התשקיף, אין ודא של רשויות הממשלה  אישורהאורגים המוסמכים של כל האחת מהחברות בקבוצה ו אישורישל הפרויקט,         .השתיים הכספיים לדוחות) 3(29 ביאור ראו וספים לפרטיםהרלווטיות. 



 

 89-ו

חודשים. יובהר, כי מדובר בכושר ייצור תאורטי  12-מלמ"ק) ב 180-סיפקה החברה בחודש שיא בשים האחרוות (כבתחום הולכת המים, כושר הייצור המקסימלי השתי של מקורות היו מכפלה של כמות המים המירבית אשר   – ולכת ואספקת מיםה .6.11.1 ייצור כושר .6.11  החברה פעילות לכלל הוגע מידע – שלישי חלק ) מקורות 2) צריכה, לרבות פיזור הצריכה; (1של מספר גורמים, בייהם: ( בלבד מכיוון שכושר הייצור היו גזרת %76  תפוקה   2,160 2,160  כושר ייצור מקסימאלי  1,577 1,647 ייצור בפועל  2018 2017   ) רגולציה.4) לחץ המים; (3המים (לרבות מזג אויר); (  %73 לא יתן לספק את הביקוש  בהם ,שאים מחוברים למערכת הארצית) איזורים( מותקים לאזורים מים המספקים כאלו בעיקר ,בארץ עיקריים אספקה אזורי מספר ישם, החברה של יחסית הגבוה הייצור כושר למרות כי, יצוין  שיח צמוד עם ציגי ממלכת ירדן, על מת לבחון את הבעיה ולעשות כל שיתן  י המדיהממקיימת ביחד עם גורחדשה) ליכולת העברת מים מלאה לירדים. מקורות מבצעת פעולות הדסיות על מת לשפר את יכולת השאיבה וכן עקב ירידת מפלסי הכרת (בצורת) קיים חשש עם ציוד השאיבה הקיים (יש הזמה למשאבה  –אספקת מים לירדים   )ג(  .JWC-אישורים על ידי המהל האזרחי ושיכולים לתת מעה לבעיה המתוארת לעיל, אך כון למועד התשקיף, מועד ביצועם איו ידוע בגלל הצורך של עקב מערכת אספקה עמוסה המספקת ללא רזרבות וגיבות מים. למיטב ידיעת החברה, אושרו מספר קידוחים ופות הקיץ קיים קושי לספק את הביקוש. בתקופת הקיץ ישה בעיה של חוסר מים בתק –אספקת מים בקעת הירדן   )ב( הצפי להשלמתה היו רק בעוד מספר שים). שפועלת במלוא התפוקה וגיבות מים (יצוין כי קיימת מערכת אספקה חדשה בבייה אולם, כון למועד התשקיף, בתקופות הקיץ בשים האחרוות קיים מחסור במים בגלל הגידול בצריכה, מערכת אספקה  –אספקת מים ביו"ש   )א(  בשעות שיא צריכה, כמפורט להלן: , ישם מספר קידוחים המצאים בשלב ובעיות באיכות המים, שימעו או יגבילו את המשך הפקת המים. יצוין כיקיים, כון למועד התשקיף, חשש כי במקרה תקלה עלולות להיווצר בעיות טכיות   באקוויפר, בשל שות בצורת,מערכת האספקה עמוסה ושעת ברובה על קידוחים מקומיים. עקב ירידת מפלסים  –אספקת מים לגליל מערבי   )ה(   וספת במפלס עלולות להיווצר בעיות טכיות וכן בעיות תפעוליות בשאיבת מים מהכרת.מפלס הכרת חווה רצף של שות בצורת. עקב ירידת מפלס הכרת ובמידה ותהיה ירידה  –אספקת מים לרמת הגולן   )ד( .אותה לפתור עקב החלטת ירדן שלא לחדש את הסעיף בהסכם השלום של החכרת  –אספקת מים מקידוחי צופר שמעבר לגבול   )ו(  בשלב ביצוע יבטיח תוספת אספקת מים לאזור.  אסומך שמצ-תכון מתקדם. כמו כן, פרויקט אשכול מלמ"ש יפסיקו לפעול ואז  6-די של הגבול ומספקים כקדוחים המצאים בצד היר 10-שטחים, קיים חשש כי כ , ידרשו חלופות אחרות השלום, שצפוי להיות מוקם בעקבה. במידה ויחול עיכוב בהקמתו או בהפעלותו של המתקןתוספות המים המתוכות לפיתוח החקלאות בערבה מבוססות ברובן על מי מתפיל  –אספקת מים ממתפיל השלום   )ז(  יווצר מחסור חמור באספקת המים האזורית. "ן) ירת( השפלה באקוויפר קידוחים, החוף באקוויפר קידוחיםומים מליחים,  ים-מי התפלת, מותפלים מים מקיית בעיקרםמורכבים  2005אותם מספקת החברה לצרכיה החל משת  השפירים, המים שלהלן בתרשים כמפורט והפקת מים  ייצור .6.11.2   ים.-לאספקת המים לערבה, לרבות התפלת מי המים  בכמות תלוי הטבעיים המים והפקת ייצור עם בקשר חברה של הייצור כושר, לפיכךושאיבת מי הכרת.       במקורות המים כאמור. המצויה
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  :החברה ידי על מים(ייצור)  הפקה תרשים להלן
סעיפים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוי  מספרמתקי מערכת המים שלה לפי למקורות מחויבת ברישוי עסקים  רישיוות עסק . 6.12.1.2  .עילל 6.7.4.1ראו סעיף  לפרטים והספקה הפקה רישיון . 6.12.1.1 רישיוות .6.12.1  להלן רשימה של סוגי רישיוות והיתרים מהותיים הדרשים לחברה לפעילותה:  רישיוות, היתרים וזיכיוות  .6.12  "ס, להגהמקומית, לאחר שקבלה את אישור גורמי המדיה השוים, בין היתר משרד הבריאות, כיבוי אש, משרד רשות הרישוי של הרשות  הואהמוסמך לתת רישיון עסק  הגורם. 'וכו"ה, אחסה צמ, ואחסת מפעלי השבה וכיםסמ ריםסת חומח, אשפכים אחסת, התפלה מתקיטיפול במי שתייה, לסת דלקים, מתקן ח: א2019-טרישוי), התשע" מתקי מקורות הדרשים מלמועד התשקיף, ליותר ממחצית  כוןמתקן. הסדרת מעמד הו היתרים של קיומם היתר ביןדיי תכון וביה,  תכליותתאי לקבלת רישיון עסק הוא עמידה ב כי, יצוין. ב"וכיו העורף פיקוד, פים ביטחון אש  כיבוימצאת בעיצומו של הליך לעמידה בתקיה החדשה של  מקורותכן,  כמושיוי קווי בין, העתקת מבים. ן היתר ובמסגרת הסדרתם לשם קבלת רישיון עסק תקלת מקורות בדרישות, כגון שיקום ופי, יהיתר אין עדיל , זאת עם. אלו מאשרים גורמים של אישורם בקבלת מסוים קושי יוצר והדבר השים ברבות שעשו התקיה שיויי את בחשבון לוקחות אין, רבות שים לפי שהוקמו מתקים עבור, פיקוד העורף והמשטרה הסביבה להגת המשרד של הדרישות, כי יצויןמקורות (מבחית דרישות חשמל) לדרישות של רשות הכבאות.  שלהתאמת המתקים  יןבע מקורות  2010והחל משת שיון עסק יהחלה החברה בעריכת מיפוי וסקר כללי של המתקים המחייבים ר 2009בשת   ).ב"וכיו מאוד גדולות תחות, ההתפלהמתקי מ לחלק( חלקי אם בין או מלא אם בין, עסק רישיוות יש, מקורות של האסטרטגים המים ממתקי לחלק כי ציין . 2013ובהשתתפות מקורות, רשות המים, משרד הפים, משרד המשפטים ומשרד האוצר והצוות התכס בשת קבע כי יוקם צוות עבודה לצורך כך בראשות משרד הארגיה  2012החלה לקדם קבלת רישיוות עסק. בשת  פעלה ופועלת בבקשות לקידום הושא. בשים שחלפו ערכו רפורמות מקיפות בתחום רישוי העסקים שמטרתם ן וסוכם כי מקורות תעביר הצעה בושא. מקורות למרות היעדרותם של ציגי משרד המשפטים והאוצר ערך דיו
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הבצורת ומצב משק המים הישראלי. כון למועד התשקיף, לחברה רישיון עסק  בעלויות סבירות, כדרש בתכיתהפחתת הבירוקרטיה. מקורות פועלת בהתאם לרפורמות לקידום הקלות אשר דרשות לצורך ביצוע פיתוח מהיר  להקל במעט על  צפויים, 1968-"חהתשכ עסקים רישוי לחוק 34 תיקון עקב, לתוקף יכסו אשר רגולטורים תיקויםמקורות, והחברה תמשיך להיות חשופה לסיכוים הכרוכים בהעדר רישיוות עסק למתקים שדרשים לכך. י והקלות תוך הפחתת בירוקרטיה עודפת והכרה בעלויות ורמטיביות לצורך קידום רישוי עסקים של מתקרישיון עסק. להערכת החברה כון למועד התשקיף, יש צורך בסיוע  טעוי הפריטים ןמ 17%-לכ בתוקף מלא או חלקי . כדרשקדיחה הרישיון  התקבל ולא במידה הקידוח קדיחת את מתחילה איה החברההחברה. כון למועד התשקיף  שמבצעת קידוח לכל מים קידוחי על פיקוח וחוק המים חוק מכוחדרשת לרישיון קדיחה מרשות המים  החברה קדיחה רישיון . 6.12.1.3  .זה לפרק' א בספח 39סעיף  אודות חוק רישוי עסקים והשלכותיו ראוהתחשבה רשות המים באופן כלשהו ברכיבי העלות הובעים מהסדרת רישוי העסקים, כמתואר לעיל. לפרטים  2017העלויות הדרשות לפעילותה. מקורות חולקת על עמדה זו ואיה מכירה כי בעת קביעת העלויות המוכרות בשת והן כוללות את  2017קבעו בשת לעמדת רשות המים, עלויות החברה לטווח הארוך היכולת להשגת רישיוות.  והקצאה  הפקהיובהר, כי בוסף לרישיון הקדיחה אשר דרש לביצוע הקדיחה עצמה, החברה אף דרשת לרישיון  לקידוח כמקור למי  הבריאות משרד אישור אתמדובר בקידוח למי שתייה, דרש לקבל גם  כאשר .מרשות המים רישיון עסק לקידוחים. בהחלטת ממשלה  ידרשאת המילה הפקה מהצו, תקבל ביטוי בצו רישוי עסקים, הרי שלא לא מבוטל מהקידוחים אין היתר ביה ואין רישיון עסק. ככל שהמלצת הועדה הבין משרדית לרישוי עסקים להסיר כי לחלק  לציין יש .כדרש האישורים ישם שתייה מי בפועל המספקים הקידוחים לכל ,התשקיף למועד כון. שתייה בהתאם להוראות  -קידוחים חדשים וחליפיים הפכה למשימה קשה ומורכבת, בין היתר, בשל מגבלת רדיוסי מגן שה ובשים הבאות החברה תידרש לקדוח קידוחים חליפיים במקומם. מציאת אתרים לקדיחת  50-60לפי הקידוחים מהווים מקור מים משמעותי לאספקת מים ולחברה מאות קידוחים קיימים. חלק מהקידוחים קדחו  ולזרז הליכים בפיתוח משק המים. הושא מקודם מול הרגולציה של מהל התכון במשרד האוצר. הבצורת ישו סעיף הדן בהקלות בקבלת היתרי ביה לקידוחים, על מת לייעל בושא התמודדות עם תקופת  3866 ית רוב זעל מרחק מחושב בין הקידוח לבין מזהם פוטציאלי בסביבתו. ההחה היא, כי בזכות ההפרדה הפיחומרה שוות האוסרות או מגבילות את האפשרות לבות בסמוך לחצר הקידוח. מטרתן של הגבלות אלו היא לשמור ר מגבלות, בדרגות . רדיוס המגן יוצ1995-תקות בריאות העם (תאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התש"ה ן הבריאותי במהלך זרימתם לכיוון הקידוח, וחלקם המזהמים יתפרקו, ייחלשו או יימהלו אל מתחת לסף הסיכו בריאות של חברת מקורות מאושרים על ידי משרד ה בפועל מספקיםכל קידוחי מי השתייה ה כאמורהקיימת. מגבלות רדיוס המגן משפיעות הן על יכולת הפיתוח והיצול של מקורות מים חדשים והן על שימור יכולת ההפקה   כלל לא יגיע למסות השאיבה.  למהדס בריאות  ואת אזורי המגן ויגיש המלצת ןרולוגי, רשות המים, משרד הבריאות ומקורות. הצוות יבחההידהבריאות, בהן סוכם כי משרד הבריאות יפעל להקמת צוות מייעץ לושא אזורי המגן שיכלול ציגים מהשירות על רקע הזדקות הקידוחים הקיימים והצורך לשמר את יכולת ההפקה מהאקויפרים, התקיימו פגישות עם משרד  מצב היוצר שאיבת יתר או דורש אמצעי טיפול או מיהול חריפים יותר. חליפיים,ההפקה הוכחית ופיתוח מערך ההפקה העתידי. לאור האמור, בעתיד הקרוב תתקשה מקורות לקדוח קידוחים ערך וכיוב') עד כדי חוסר כדאיות להקמת הקידוח ויש לה גם השלכות כבדות על היכולת להגן על הקידוחים, על כית. דרישה זו יוצרת עלויות כלכליות כבדות (פיצויים, ירידת בין היתר הכללת רדיוס המגן במסגרת הוראות התמאד על מתן אישורים סטטוטוריים לקידוחים חדשים המצאים בתוך רדיוס המגן וזאת באמצעות דרישות שוות, מקורות איה חברה בפורומים בהם יתים אישורים אלה ואין בסמכותה להתערב. כמו כן, מוסדות התכון מקשים היתר לאור העובדה כי לעיתים וכח חוסר במידע אודות מיקומם של קידוחי המים והמגבלות החלות עליהם, בין העלולים לפגוע בקידוחי מי שתייה קיימים ובכך מסכים את המשך קיומו של הקידוח. אישורים אלה יתים התכון מאשרים לעיתים, מתוקף סמכותם, ללא ידיעת החברה מראש, שימושים בתחום רדיוסי המגן, מוסדות   הסדרה ויכול להביא במקרים קיצויים לפסילה של הקידוח.עורכת מיפוי ובדיקות בוגע למפגעים ברדיוסי המגן של הקידוחים. איתור של מפגעים חדשים באזורי המגן דורש הקידוחים ללא אישור הושבתו או הוסבו לחקלאות. במסגרת הסקרים התברואתיים החברה  כמקור מי שתייה. -בעקבות כיסתן לתוקף של תקות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקי מי שתייה), התשע"ג  . 2019הסביבה. פגישה ראשוה של הצוות התקיימה בפברואר  , דרשו מספר תיקוים בתקות בריאות העם (תאים תברואיים לקידוח מי קודמותתקות  , אשר החליפו2013 עיקרי השיויים כש, ותן מספר שיויים בתקומשרד הבריאות לעדכ פעל. בהזדמות זו 1995-שתיה), התש"ה  וספים לפרטיםמפרט את סוגי הפעילות והביה האסורים באזורי המגן (ומוסיף במפורש תחות דלק וקווי דלק).  המוצעיקון פתיחה של אזורי המגן של קידוח לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות. הת כוללים
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מגן, כאשר למשרד הבריאות ולמקורות תהיה האפשרות  רדיוסיהתכון יבחן תכיות גם לאור קיומם של  מוסד . המגן רדיוס בתחום ביה צפויה כי מתגלה עת המקומית לוועדה מתאימה פייה לעריכת במקביל, החברה פוה למשרד הבריאות המגן רדיוסי בתחום למפגע איום כל גילוי בעת  .להלן 6.24.2.9 סעיף ראו, 2013-"גהתשע), שתייה מי ומתקי שתייה מי של התברואית(איכותם  העם בריאות תקות אודות . הקידוחים של המחמירות בתקות עמידה על וכן הכבאות רשות ומטעם המקומית הוועדה מטעם, הבריאות משרד מטעם קידוח מתקי להפעלת הדרשים והאישורים רישוי קבלת על דגש תוך 2015 לשת המקומי בשלטון הביקורת על המדיה מבקר בדוח וכן, 2015 משת המדיה מבקר שלא 66 שתי בדוח עלה ובמרכז בצפון המים קידוחי ושא, כן על יתר. לאזור המרכזי המים מקור הם קידוחים בהם במקומות בפרט, לציבור המים באספקת לפגוע עלול, החברה של הקידוחים במערך פגיעה שכן לחברה אסטרטגית חשיבות בעל היו הקידוחים ושא כי, יודגש . Govmap-ב והמתכים הציבור של ידם בהישג כיום מצאת השכבה ואף, והרישוי התכון מוסדות לכלל המגן רדיוסי כלל את הכוללים מקורות של האיטרסים שכבת את העבירה החברה, כן כמומוסד תכון). להגיב על הושא (אך ההחלטה הסופית היא של  "ח בדוא. 69 שתי בדוח ויהולו המים משק תכון ושא את בחן המדיה מבקר, התשקיף למועד כון כי, יצוין כן כמו משרד הבריאות.  שלאישור ו פיקוחמקורות מופעלים בהתאם לתקות בריאות העם ב קבוצתמתקי ההתפלה ב ההתפלה בתחום החברה לפעילות הדרשים רישיוות . 6.12.1.4 לעיל. 6.8.19.2רכישת מים לפרטים ראו סעיף  צו  .הבאות בשים הבצורת עם החברה להתמודדות ההשקעות בתוכיות דבך מהווים החברה ידי על חדשים קידוחים וביצוע מקורות של הקיימים הקידוחים שיקום כי, יצוין. לתקן דרשת מקורות שחברת ליקויים עלו לא תקות הקובעות דרישות מוגברות של משרד הבריאות עבור  ןהראשוה למתקן התפלה, יש, כי בשת ההפעלה יצוין סטטוטוריים  הסטטוטורים המתבקשים. כון למועד התשקיף, לסך המוך ממחצית ממתקי מקורות יש אישוריםמותקים למערכת הארצית וכדומה. במסגרת הקמתם של מפעלי המים דרשת החברה לקבל את כלל האישורים רה מצאת בתופת פיתוח מפעלי מים, בין השאר להתאמת משק המים לעידן ההתפלה, חיבור אזורים החב  אישורים סטטוטורים  . 6.12.1.5  הבריאות, שהיו כלול בתוכית הדיגום השתית של כל מתקן התפלה.ת לשלושה שלבים (הרצה, הפעלה ושיגרה). לאחר שה זו, ישו דיגום ודיווח רציף למשרד ומתקים אלו, המחולק קו מכוח ולחוק התכון והביה והתקות שת 101-ו 100עקב אישור תיקוים מס'  2014שהחלו במהלך שת  בהליכי שיוי מצאיםמכוח תכיות החלות בשטח. הליכי התכון והרישוי  או 6ב 34 א"תמ המים למשק ארצית מתאר תכית מכח היתרים הוצאת – קטים ומתקים קווים עבור שרלווטי שלישי ומסלול המקומיות בועדות רישוי והליכילחוק התכון והביה גם בוועדות המקומיות)  101ומאז תיקון  המחוזיות בועדות מפורטות תכיות במסגרת לרוב( מפורט תכון הליכי – גדולים מים מתקי של במקרהאו במועצה הארצית,  לאומיות לתשתיות בוועדה ורישוי תכון הליכי – לאומית חשיבות בעלי גדולים פרויקטים: מרכזיים מסלולים בשלושה מקורות חברת פועלת שמכוחם ורישוי תכון הליכי מגדיר ")והביה התכון חוק(להלן: " 1965-"ההתשכ, התכון והביה חוק  והביה התכון חוק  )א(  בין אם מכוח חוק המים ובין אם מכוח חוק התכון והבייה.  הליכי הגשה של תכון ורישוי מקוון,  -מסלולי תכון ורישוי שוים ב שיוי חלכך, בין השאר,  בעקבותהשיויים.  לחוק  197מתאר ארצית למשק המים בגין תביעות אפשריות לירידת ערך עקב תוכית או היתר, זאת בהתאם לסעיף יצוין, כי מקורות דרשת לתת כתב שיפוי לוועדה המקומית לתכון וביה בכל תב"ע או היתר המוגש לפי תוכית   '). וכיוב קי אויר חוק"ס, איכ תקות מכוח הזרמה והיתרי רעלים היתרי, עסקים רישוי חוק מכוח עסק(רישיוות  המתקן תפעול לשם ואישורים), מים קידוחי על פיקוח חוק או המים חוק, והביה התכון חוק מכוח( בקרקע פעילות או הקמה לשם אישורים'), וכיוב המים חוק, ציבור לצרכי רכישה הקרקעות פקודת, מקרקעין חוק(מכוח  בקרקע עין בעלי להיות זכות המקים בשטח מקרקעין, דרשת החברה לשם פעילותה לאישורי בוסף  לאור השיויים בפעילות הסטטוטורית המתבקשת אך יקלו על הפעילות הסטטוטורית שלה עד מאד. ערכות של החברה י) ועוד. שיויים אלו ידרשו הרישוי ותכון זמין (מקורות כותת מידע מחד ומגישה היתרים מגד   .אישור התוכית או ההיתרשים מיום  3התכון והביה. כתבי השיפוי בתוקף למשך 
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תכיות למפעלי מים, שעל פיהן הוקמו  10-שר הפים ושר הארגיה. מקורות, כרשות מים ארצית, הגישה בעבר כהרלווטית. במידה והוועדה המחוזית איה מאשרת את התכית, קיים מגון של אישור התכית באמצעות חתימת עברת לאישור הוועדה המחוזית להפקדה ולאחר מכן לאישור מועצת רשות המים. כאשר התכית מאושרת היא מוכולל הגשת תכית מפעל מים לועדת התכון ברשות המים אשר בודקת את מסמכי התכית ומביאה את התכית לחוק המים, יתן לאשר תכיות למפעלי מים, במסלול מקביל לחוק התכון והביה. ההליך  78-ו 77לפי סעיפים  תכיות מפעל מים  )ב( בקשות להיתרי ביה הן עבור פיתוח משק המים  130-150לבצע את העבודה הדרשת. מדי שה מגישה מקורות בין לפי חוק התכון והביה, לאחר השלמת הליך התכון, דרש הליך של רישוי (היתר ביה או פטור מהיתר) על מת  היתרי בייה   )ג(  צי. מפעלים. המפורסם שבהם הוא המוביל האר היתרים (אשר חלקם הוגשו בשים קודמות).  120-מתקבלים כ והן לשם תחזוקת מתקים קיימים, כאשר מדי שה ותקותיו. היתרים אלו דרושים על מת לאפשר לחברה להזרים לים פסולת או שפכים  1988-יבשתיים, התשמ"חהחברה מחזיקה בהיתרי ההזרמה לים בהם היא מחויבת להחזיק בהתאם להוראות חוק מיעת זיהום ים ממקורות  היתרי הזרמה לים   )ד(  מיקומו הסופי, עומק ההטמה שלו ועוד.הרלווטי תכית עדות המפרטת את התוחה הסופית של הקו מבחית מפורטות (תב"ע). במקרה שכזה, אין צורך בהיתר ביה, אולם דרש להגיש למוסד  קווים שיש להם תוכיותהמקומית (במידה ויש שלטים המורים על העבודה). יצוין, כי ישם מקרים בהם אין צורך בהיתר בייה, כגון הקמת שות במסגרת היתרי החפירה מבוצע תיאום תשתיות הקיימות בשטח. לעיתים דרש גם היתרי שילוט מאת הרדרש הקבלן מטעם מקורות להוציא מהרשות המקומית היתרי חפירה (גם במקרים של פטור מהיתר ביה). ה שמצריך התאמות בתכית הפיתוח (ביצוע) משה לשה. בוסף, גם לאחר קבלת היתרי ביה, ההיתר מתעכב, מלחוק התכון והבייה עבור המתקים הקיימים. יצוין, כי מתקים חדשים לא מוקמים ללא היתר, אולם לעיתים מתוך האישורים הסטטוטורים בהם היא מחויבת להחזיק בהתאם  -50%כון למועד התשקיף, החברה מחזיקה בכ חוק מיעת זיהום ים ממקורות  מכחלים  הזרמה להיתרי בהתאם לים ומים שפכים מזרימה ורותמקממקור יבשתי.  מליחים. הזרמת הרכז לים מתבצעת בהיתר המתחדש אחת  למים התפלה ממתקי לים המוזרם החקות עומס את לצמצם דורש הסביבה להגת המשרד, כן כמו. לים הזרמתו טרם הרכז מקו חקות להרחקת מתקן להקמת תכית דורש הסביבה להגת המשרד, אזוריים התפלה ממתקי להזרמה ההיתר מתאי כחלק. ולהט גרות, גת: אזוריים התפלה ממתקי תמלחת להזרמת היתר וכן סבחה התפלה מתקן עבור לים תמלחת להזרמת היתר מקורות של דרום למרחבב'. וכיומסים  שטיפותיבשתיים ותקותיו, במקרים, כגון הזרמת רכז ממתקי התפלת מים מליחים,  "ז להפחתה של החקות, טיפול במי השטיפות של המסים והקמה ללולשה. במסגרת ההיתר מתחייבת מקורות  , מסוימות בסיבות וכן, כספיים לקסותציור מוצא ימי חדש לרכז. אי עמידה בתאי ההיתר עלולה להביא  של מי קולחים בהתאם בוסף, החברה מבקשת היתרים יעודיים לבהזרמה לסביבה של מים שפירים ומליחים. הזרמת מי יקוזים לסביבה ולחלים להפעלות קידוחים בשגרה, ליקוי קווים ובריכות ולכל פעילות הכרוכה החברה מחזיקה בצו הרשאה, שיתן לה מאת מהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מכוח חוק המים לטובת  צו הרשאה להזרמה לחל   )ה( . הלןל 6.23.6.2 לפרטים וספים ראו סעיף. יפליל ואישום לחקירה פעולותיה הוגעות לאחסה ושימוש בחומרים החברה מחזיקה בהיתרי הרעלים בהם היא מחויבת להחזיק בעקבות  היתרי רעלים   )ו(   להלן. 6.23.6.1לפרטים וספים ראו סעיף לסיבות.  בוסף,  מקורות להחזיק בהיתר רעלים, למלא אחר ההוראות והתאים הקבועים בהם ולפעול לחידושם מעת לעת. מכוח הוראותיו של חוק זה, דרש כל אחד ממרחבי 1993-מסוכים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכים, התש"ג ת, ורישוי עסקים לחלק ולחידושם, באופן שוטף. מקורות איה עומדת בכל דרישות ההיתרים כגון אישורי כבאולחבל הירדן, למעבדה המרכזית וליחידת השפד"ן היתר רעלים בתוקף והם פועלים לקיום התאים הקבועים בהם . השימוש ברעלים עלול לגרום לאירועי חומרים מסוכים ולזקים סביבתיים. לכל אחד מהמרחבים, המסוכיםבמים וחיטוי. האחסה והשימוש בחומרים מסוכים עשים במסגרת היתר רעלים הדרש מכוח חוק החומרים מפעילותה של מקורות, עושה החברה שימוש בחומרים מסוכים, לרבות לצורך שיקום קידוחי מים, מתקי טיפול כחלק הכרחי  "ן ולמעבדה המרכזית.לשפדרות מחזיקה גם היתרי רעלים לארבעת ההיתרים המרחביים מקו
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, שאיבה תחות הכוללת המים של והאספקה ההולכה, ההפקה מערכת הים החברה של הקבוע הרכוש עיקר   קבוע רכוש .6.13.1  ומקרקעין קבוערכוש  .6.13 . הלןל 6.23.7לפרטים וספים ראו סעיף  י ההיתרים.להגת הסביבה לגביי שיויי תא). מקורות פועלת לקבלת כל האישורים הדרשים וכן מצאת בדיוים עם המשרד 6.12.1.2מהמתקים (ראו סעיף  הלוגיסטיים  המתקיםומצאים מחוץ לערים.  חקלאי רוב פי על שייעודם, פתוחים בשטחים כלל בדרך מצויים החברה של המים מתקי .שוים בקטרים ק״מ 13,000-כ של באורך מים קוויכן, לחברה  כמו. ומשרדים לוגיסטיים מתקים וכן, שוים הדסיים ומתקים מאגרים, בוסטרים, בריכות, קידוחים: הכוללים מים מתקי 3,000-כ לחברה   .ממוחשבים ובקרה פיקוד חדרי של מערכת באמצעות המתופעלים ובקרה תפעול מרכזי מספר ומפעילה מעבדות 6-ב החברה מחזיקה, כן כמו. מים ומאגרי בריכות, מים קווי, שאיבה יחידות, קידוחים מכח ההסכם,  החברהובכפוף לזכות רמ"י לבטל את ההסכם באופן מיידי במקרה של פירוק או העברת זכויות בכפוף להודעה מוקדמת),  –(ככלל  החברה, בכפוף לזכות רמ"י לבטלו עקב הפרתו היסודית מצד 2021 במרץ 31 ביום מסתיימת החכירה הסכם תקופת, הגג הסכם פי עלכללים בהסכם הגג.  החברהשל  מתקים 2,000-, כהחברה להערכתשל מקורות, על מת להסדיר את מעמדם הקייי, שעד לאותה תקופה לא היו מוסדרים בחוזה חכירה. ביחס למתקי המים  מקורות לבין ישראל מקרקעי מהל בין גג הסכם חתם 1974 בשת :גג הסכם לפי חכירה חוזי . 6.13.2.1  : סוגים לשי מחולקיםחכירה אלו  חוזי, ככלל. חכירה בחוזי מעוגות בגים והזכויות ישראל מקרקעי מרשות חכירה במסגרת ידה על מוחזקים החברה כסי מרבית מקרקעין .6.13.2  12,519  -  סה"כ רכוש    -  2,588כסים עבודות בתהליך  9,931  -  סה"כ רכוש קבוע  46  5  רכב  66  15  ציוד  187  25  בייים   9,632  35  מפעלי מים  2018ר דצמבב 31עלות מופחתת ליום   אורך חיים משוקלל  קבוצה "ח): ש במיליוי העלות( מופחתת עלות במוחיהחברה,  בבעלותטבלה המפרטת את הרכוש הקבוע  להלן  ).ועוד בחיפה שמן חוף, רמלה.ת א, אשקלון, חולון(ת"א,  תעשיה באזוריאו /ו בעריםוהמשרדים מצאים  רות החל לחדש את הסכמי החכירה ללא תוספת עלות משמעותית. יצוין, כי שטחי מקרקעין אחרים מוחכרים למקוהסכמים חדשים תדרוש גידול משמעותי בדמי החכירה. עמדת רשות המים שהועברה לחברה היה כי יש לפעול . יצוין כי עמדת רמ"י, כפי שמסרה לחברה בדיוים שהתקיימו בושא, היה כי הארכת שים מספר פי על ותתפרס מהותית תהיה לא הוספת שהעלות צופה זה למועד, החברה לעמדת אשר, עלות זו תוכר, ובאם תוכר, באיזה שיעורבכוות מקורות לפות לרשות המים לשם הכרה בעלויות הכרוכות בחידוש ההסכמים כאמור אולם אין ודאות כי  . לשה ח"ש מיליון 4-כ של בסך שתיים חכירה דמי משולמים 1974-מ הגג בהסכם הכללים המתקים בגיןסכם. או הקמת מבים לשימוש אחר של החברה ובהתאם למפורט בההחכירה על פי הסכם הגג היא הקמה, הפעלה, אחזקה ושימוש במתקי מים לצורך הפקה, אגירה או צריכת מים הסכמי החכירה הפרטיים שחתמו בהמשך להסכם הגג מטרת  פי עלכי  יצוין"י. רמ מולהגג  הסכם מכח החכירה תקופת בהארכתפול בטי החלה החברהבשלמותן או בחלקן בצורה כלשהי, ללא קבלת הסכמת רמ"י בכתב ומראש.  ת או פיצויים תהא אחראית כלפי רמ"י וצדדים שלישיים לעבירות, זקים, קסו החברהבוסף, הסכם הגג קובע כי   ואים תלויים בחברה. המדיהמול או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך קשורים בהתדייות הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, מתואר בסעיף זה. שכפי  המדיהביחס למגעים המתהלים מול הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד התשקיף,  לעילהערכות השים כל אחד.  49מכוח הסכמי חכירה מהווים בהתאם לשומה פרטית לתקופה של  2000משת  התחייבה לשפות את רמ"י במקרה בו  החברהשיוטלו עקב או כתוצאה מפעולות או מחדלים במתקים, כאשר  על פי הסכם הגג אין יתות  החברהאחראית לגביו כאמור. זכויות  החברההוגשה תביעה גד רמ"י בגין תשלום ש סכמתה בתאים המקובלים אצלה, לרבות להמחאה ללא הסכמת רמ"י בכתב ומראש, ורמ"י רשאית להתות ה
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, עודכה החברה כי בהתאם 1999בדצמבר  19מרמ''י לחברה מיום  למכתב בהתאם: 1999 בדצמבר 1 מיום החל החברה של המים מתקי על מהווים חכירה הסכמי והחלת חדשים למתקים ביחס 1974-מ הגג הסכם החלת אי . 6.13.2.2  מקרקעין.מקרקעין, יחולו הוראות הסכם הגג, ולאחר חתימת הסכם חכירה ספציפי יחולו הוראותיו בלבד בקשר לאותם כאמור בתאים הדומים מהותית לתאי הסכם הגג. יובהר, כי עד למועד חתימת חוזה חכירה ספציפי בגין כל שטחים חל הסכם הגג בוסח כפי שיוסכם עליו בין הצדדים, ובפועל הסכמי חכירה ספציפיים חתמו בגין מרבית המ. בהתאם להסכם הגג, על הצדדים לחתום על הסכמי חכירה ספציפיים בגין המשטחים שעליהם שתיים של תקופה בתוך עשו אשר''ל, ה מהזכויות 10%-מ פחות מועברים מהן אחת שבכל פעולות לרבות''י, רמ הסכמת טעוות ויהיו זכויות כהעברת ייחשבו בחברה בשליטה שיוי חל ממה שכתוצאה פעולה כל וכן כאמור ביחס מיות הקצאת וכל ממו 10% על עולה החברה של הפרע העצמי ההון לעומת שיחסןבתשלום דמי הסכמה. כל העברת מיות  , הכפופה המים רשות מהל המלצת תידרש מבוקש שטח כל לגבי). להלן כמפורט פרד הסכם קיים לגביהם מים מאגרי(למעט  וספות שים 49-ל חידוש זכות עם, שים 49 של לתקופה חכירה הסכםחתם כל עסקה שתאושר ייהחכירה המהווים יהיה כהוג ברמ"י לעת אישור העסקה לגבי הקצאת קרקע למטרת תעשייה באותו אזור. לגבי מהווים בהתאם להערכת השמאי הממשלתי שתהיה פרטית לכל שטח המבוקש למתקן המסוים. שיעור דמי ) יעשו תמורת דמי חכירה מדידה ממפת כתוצאה השטח בגודל שיוי של מקרים למעט( קיימים מתקים הרחבת לצורךלהקמת מתקי מים חדשים או  חברההקצאות קרקע ל 1999בדצמבר  1"י, החל מיום רמ ההלת להחלטת , שיעור דמי החכירה המהווים 2003באפריל  14 מיום''י רמשל  להחלטה בהתאם"י. מלמתן פטור ממכרז על ידי ר : זה סטדרטי וסח לפי. 1999בדצמבר  1 מיום החל לחברה מקרקעין להקצאות בסיס משמש אשר הצדדים בין מהוון חכירה הסכם של סטדרטי וסח התגבש). 91%ההיוון ( מלואבשיעור  יהיה הארץ בכל חדשות הקצאות בגין (המוך  החברה של המוצא המיות הון או הפרע המיות הון של הקוב מהערך 10% לפחות מוקצים או מועברים ממה שכתוצאה, החברה בהתאגדות פעולה כל או הפרטה במסגרת לרבות, הסטדרטי ההסכם פי על זכויותיה את להמחות רשאית איה החברה, ככלל. המוחכרים במתקים מחדלים או מפעולות כתוצאה או עקב שיוטלו פיצוי או זק לכל שלישיים וצדדים"י רמ כלפי אחראית החברה הללו ההסכמים פי על, בוסף. מיותיה בבעליאו /ו התאגדותה בצורת שיוי עקבאו /ו החברה לפירוק החלטה מתן עם יפקע חכירה הסכם, בוסף. המוחכר של היסודי מהערך 15% של בשיעור מוסכמים פיצויים לקבל זכות עם החברה דיי על היסודית הפרתו עם, מוקדמת להודעה בכפוף, החכירה הסכם את לבטל רשאית"י רמ, לכך בוסף). לחברה שיועק לפיצוי בכפוף, מסוימות(בסיבות  המוחכר ייעוד שיוי של במקרה, לפחות חודשים 6 של מוקדמת בהודעה, מסוים במתקן חכירה של מוקדם סיום לידי להביא"י רמ רשאית הסטדרטי הוסח לפי, לעיל האמור אף על. הרלווטי המוחכר המתקן ייעוד שיוי אי ועל החכירה תקופת כל לאורך החברה ידי על החוזה הוראות לקיום, החכירה בסיום רצוו על מראש חודשים 6 לפחות למשהו הודיע לא מהצדדים שמי לכך בכפוף, וספות שים 49-ב החכירה תקופת להארכת אופציה יתה לחברה . 1974"י משת רמגדול ממאגרי המים של מקורות כללים בהסכם הגג עם  חלק - החברה של המים למאגרי ביחס  . זכויות כהעברת הדבר יחשב ולא, ישראל מדית של) בעקיפין או(במישרין  מלאה בבעלות לתאגיד הסטדרטי ההסכם פי על זכויות יועברו במסגרתו בחברה ארגוי שיוי של במקרה, בוסף, החכירה למטרת בכפוף, הבלעדי דעתה שיקול פי על"י רמ באישור, בו הם בתחומה אשר, המקומית לרשות מים להספקת במתקים זכויותיה את להעביר רשאית החברה, זאת עם יחד. שתיים של תקופה בתוך עשו אשר''ל, ה מהזכויות 10%-מ פחות מועברים מהן אחת שבכל פעולות לרבות, החברה של מהלים למות מהזכות 10% או החברה של ההצבעה מכח 10% או) מבייהם זה (ההחלטה  ןילעי"י מקצה שטחים למאגרי מים לפי החלטת מועצה ייעודית שהוקמה רמ, 2000-החל משות ה והחליפה את החלטת  2019ביואר  29שהתקבלה ביום  1599התקפה כון למועד התשקיף היא החלטת מועצה מספר  שים,  49-שים, עד ל 7), שלפיה שטח המאגר מוקצה בהסכם הרשאה לתקופות מתחדשות של 1235מועצה מספר  , הוקמו חלק מקווי 2009לפי שת ."מק 13,000-בקטרים שוים באורך כולל של כ למקורות קווי מים -מים  קווי  .לדום לשה "חש 45בתשלום של  ע, הקרק בעלת ,"ירמעל ידי  החתם, לשם בייתם ביה היתרהחברה  כשברשותחוק התכון והביה,  להוראות בהתאםמוקמים  אלו ם"י אין הסכם חכירה. קווירמהמים העוברים בשטחים של  לקוויהמים ללא היתר ביה.  מקורות  - שלישיים ם"י לצדדירמ ייד לע שמוחכרים בשטחים או, פרטית בבעלות בשטחים העוברים מים קווי  "י דמי שימוש שתיים בסכום קבוע עבור הקווים.לרממתוקף סעיף בהסכם הגג שלפיו מקורות משלמת  כן, החברה בוחת הליך של הפקעה  כמומגיעה להסדרים פרטיים עם בעלי הזכויות במקרקעין לגבי מעבר הקו.    המקרקעין. שבמסגרתם ייתן מספר חלקה פרד למתקן של מקורות. לאחר מכן יתן יהיה לבצע את הרישום בלשכת רישום ) לכל אחד מהמתקים, "פרצלציות"או  "ים"רתצ"יש צורך שמקורות תכין תכיות לצורכי רישום (להלן: קטים מתוך חלקות רישום גדולות. על מת שיתן יהיה לרשום בלשכת רישום המקרקעין את זכויותיה של מקורות, בשטחים  של מתקי מקורות שבחכירה מרמ"י, מצויים רובם - ןהמקרקעי רישום בלשכת החברה כסי רישום  .החברה בפרויקטיבמקרים בהם לא יתן יהיה לרכוש זכות מעבר להחת קווים 
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יחס למספר מצומצם של מתקים שהוגדרו כ"מתקים "י יבוצע רישום במרממתקים קיימים החכורים  לגבי כיהעלות הגבוהה הכרוכה בהכת הפרצלציות ולאחר ששקלו מכלול ההיבטים, הוחלט במקורות  לאור שרכשה על ידי החברה מבעלים  קרקע עלמצאים  םמתקי 150-כ"י, מרמבחכירה  , למתקים המוחזקיםבוסף  . אזהרה הערות 500-כ רשמו כה עד"י. מרמכן, הוחלט שיירשמו הערות אזהרה למתקים הקיימים החכורים  כמו  . וכן לגבי מתקים גדולים חדשים (כגון מתקי המים של מערכת המים החמישית לירושלים) ,אסטרטגיים" בבעלות החברה. כמחצית ממתקים  בלשכת רישום המקרקעין כקרקע להרשםפרטיים. קרקע זו הייתה אמורה  יתרת  לגביו, מתקדם רישום בהליך מצאים כסים 20-כבלשכת רישום המקרקעין על שם החברה,  רשמואלה  -כ של במתחם דרום מרחב ומטה )המקרקעין רישום בלשכת רשמו טרם החכירה וזכויות"י מרמ(המוחכר  ברמלה דום 12-כ של במתחם מרכז מרחב מטה ),המקרקעין רישום בלשכת רשומות החכירה זכויות"י ומרמ המוחכר( דום 27-כ של בשטח בחיפה שמן בחוף במתחם צפון מרחב מטה ),המקרקעין רישום בלשכתשמה  על רשוםו החברה בבעלות מצא 70%-כש בביין הממוקםמ"ר ( 8,000-כ של משרדים בשטח אביב בתל 9 ליקולן ברחוב החברה טהמפורטים להלן: מ שבהם עיקרייםכאשר ה לוגיסטיים ומתקים משרדים לחברהלמתקי המים,  בוסף . שוות סוגיות בשל המקרקעין רישום בלשכת רישומם הושלם טרםהכסים  "י (חכירה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין). מרמ חכורים ממו דומים 47-כ. בחולון התעשייה באזור דום 124-כ של בשטח לוגיסטי מתקן לחברהרשמו ע"ש החברה בלשכת רישום המקרקעין והחברה פועלת לרישומן. ''מ). זכויות החכירה ביחס למתקן אשקלון טרם בע לשיכון חברה אפרידר מחברת(המוחכר  באשקלון דום 12 דומים) ומדית  76-ת רישום המקרקעין על שם החברה וחברה בת שלה (כהבעלות בשטח הותר רשומה בלשכ וכן לזקים אשר עלולים להיגרם למתקיה ולרכושה, לאחריותה החוקית כלפי עובדיה וכלפי צדדים שלישיים בהתאם למדייות הביטוח החברה רוכשת מערך פוליסות ביטוח רכוש וחבויות, אשר מטרתו לתת מעה הולם    ביטוח .6.14  לעיל. 6.2.3.2לפירוט אודות כסי המפא"ר ראו סעיף  –"ר המפא כסי   השתיים. הכספיים לדוחות.ב 4 ביאור ראו, החברה של המקרקעין בושא וסף לפירוט חולון. התעשייה  באיזורבתל אביב ולמתחם  9מטה החברה בליקולן "עות להשבחת מבה תבבהכת  החלה החברה דומים).  0.7-ישראל (כ ולמעט ביטוחי פרויקטים של חברת הייזום פים לחברות הקבוצה) ת(בהתייחס למתקן מדובר בביטוחי חבויות המשוקבוצה (מקורות וחברות הבות) לרבות מתקן ההתפלה באשדוד ככלל, מערך הביטוחים משותף לחברות ה  . ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה , שבר "ןשפדוטיפול במי קולחים הקלטים במכון  קליטת מים מותפלים-למתקן ההתפלה באשדוד, אובדן תוצאתיפוליסות ביטוח שוות, לרבות אש מורחב לאתרים ומתקים פרטיים, פוליסת רכוש כל הסיכוים החברה רוכשת   . ההתפלה למתקן רווחים ואובדן רכוש ביטוח לרבות שמוסדרים בפרד ממערך הביטוחים המשותף תשתיות החברה מבוטחות בסכום ו קידוחים בפי כל הסיכוים. לדוגמא, מבוטח איו והרכושאת כלל רכוש החברה  מכסות אין הרכוש פוליסות. קיצון בתרחישי מוכים להיות עשויים ראש חבויות בפוליסות הקובים האחריות גבולות זאת מוגבל, ובכלל היו החברה שרוכשת הביטוחי חבויות כלי שיט וביטוח סיכוי סייבר. יצוין, כי הכיסויפליליים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים וושאי משרה, חבות כלי רכב וכלים הדסיים, מטען ימי ואווירי, ה משפטית בהליכים מכי לציוד פרטי, עבודות בהקמה, חבות מעבידים, חבות צד ג' משולבת חבות מוצר, הג ), רוב בסיס "זק ראשון"), לא קיים כיסוי ביטוחי מקיף לכלי רכב מועי כולל ציוד מכי הדסי (רכוש עלמוגבל ( . זקים מסוימים "ןשפדואובדן תוצאתי עקב פגיעה בתשתיות הולכת מים ומתקי מכון  ההתפלה באשדודמתקן ל מזקהובע  תוצאתי אובדן ,ים)-במתקי קליטת מים מותפלים ממפיקים פרטיים גדולים (מתקי התפלת מיאובדן תוצאתי מפגיעה ברכושה, למעט אובדן הובע מפגיעה טרור, אמות עובדים ועוד. החברה איה מבטחת כגון חריג אסבסט, זקי טרור ומלחמה ועוד. כון למועד התשקיף, ישם ביטוחים שלא רכשו, כגון ביטוח סיכוי , קיימים סייגים לחבות המבטח, על בסיס ערכי כיון רכוש החברה (המפוזר על פי כלל חלקי הארץ) איו מבוטח   לעיל. 6.8.12.2ראו סעיף יכולתה של החברה לרכוש כיסוי ביטוחי באמצעות פוליסות ביטוח חבות מוצר והקושי להשגת ביטוח חבות מוצר אספקת מים לצורכי החקלאות והשפעה מהותית על לפרטים אודות הערכת הסיכוים ברי ביטוח הטמוים בתחום   בפוליסות חבויות לא יכוסו. מתמשך במערכות טיפול או אספקת מים, זיהום סביבתי הדרגתי ותביעות בסכומים העולים על גבולות אחריות אספקת מים עקב פגיעה בעלת אופי -אותי, פתאומי ובלתי צפוי אים מבוטחים, לרבות זקי אישאים בעלי אופי ת
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מממים של מלא כולל אובדן תוצאתי, בין היתר בהתאם לדרישות המכרז וה כיון בערךהחברה והיו מבוטח באתר מתקן התפלה באשדוד שהוקם על ידי חברת הייזום, מרוכז הרכוש בעל הערך הגבוה ביותר מכלל אתרי    פרויקט ההקמה. 
 בטיחות .6.15
ות המקומי ובין על ידי חברה חיצוית ייעודיות לסיכוים אליהם הם חשופים, בין אם על ידי ממוה הבטיחכל עובדי מקורות, בדגש על עובדי שדה, עובדי מעבדות ועובדים החשופים לסיכוים מיוחדים, עוברים הדרכות   והן במרחבים.  במטה הן בטיחות ערךמ מחזיקה מקורות ברתח  :הבטיחות מערך .6.15.1 הפרת בטיחות חוזרת הקבלן שה קויים לתיקון, ואם יכל ביקור מופץ דוח מפורט אודות ממצאי הביקור ולי בסיום  על ידי ממוה הבטיחות ויחידות הפיקוח, בהתאם לרמת הסיכון בפרויקט.בתחום הפיתוח, החברה מפעילה מפקחי בטיחות המסיירים דרך קבע בכל אתרי הפיתוח בהתאם לתדירות שקבעת יל לצורך ביצוע עבודתם. ן קבהעובדים יחשפו לסיכווכי  בטוחה המלאכה, במעבדות ובתהליכים שוים תהיהבבתי תקיים ובטוחים המבטיחים את שלום העובד. מושקעים משאבים להבטיח כי סביבת העבודה במתקי מקורות, י מקורות מסופק כל הציוד המגן האישי הדרש לעבודתם כשהוא עומד בתקים הדרשים וכן כלי עבודה עובדל  ששכרה לצורך כך. המתמחה בתחום   קס בהתאם לטבלת קסות המפורטת בחוזה ההתקשרות עימו. 
רשמו לשם כך. העבודות לציבור, מקורות פועלת לגידור וסימון השטח, ככל היתן בהתאם להחיות ברורות שבאופן בולט, שיבטיחו כי כל מי שמתקרב אליהם יוזהר מפי סכת טביעה במקום. בכל העבודות בהן יש סכה ווי מים המשולטים ומק ם היטב ולמספר סכריםיש סכת טביעה מחולקים למאגרים המגודרים והמשולטיבהם בחלק ממתקי מקורות ובחלק מאתרי העבודה עלולה להיות השפעה על שלום הציבור. מתקי המים של מקורות   :ציבור שלום .6.15.2   ברורות שיבטיחו את בטיחות העובדים. יות מבוצעות בהתאם להח בצידי דרכים או בחציית הדרך
. ת למבים, כגון משרדים, מעבדות, בתי מלאכה וכדומההוגעת למיעת אש במתקי מים והן לתקות הוגעו 514מקורות פועלת להסדרת אמצעי מיעת דליקות במתקיה בהתאם להחיות רשות הכיבוי, הן בהתאם להוראת מכ"ר   :כבאות .6.15.3 ועד למועד התשקיף או אירועי בטיחות  2017להלן תיאור אירועי בטיחות מהותיים שאירעו בחברה החל משת  .שים מספר יפ לע פרשת זו פעילות התשקיף, כון למועד  במאגר חפץ חיים, למרות גידור ושילוט בולטים המצויים במקום.לקו מתח עליון של אזרח שחדר לשטח עבודה של שח"מ  מהתקרבותשמל כתוצאה פגיעת ח   16.9.2011  תאור אירוע  תאריך  ד התשקיף: בתקופה ה"ל ועד למוע מהותייםשלגביהם מתקיימים או הסתיימו הליכים משפטיים פליליים  תב אישום ומתהל מתהלים הליך משפטי אזרחי כגד החברה מצדו של היזוק וכן הוגש כ   בטיחות כגד החברה. יצוין, כי בוסף לאמור לעיל, כון למועד התשקיף, מתהלים הליכים משפטיים אזרחיים וספים בקשר לאירועי   .שלותחבלה בר בחשד לגרימתהליך פלילי כגד שי עובדי שח"מ 
, התייעצות עם חברי הההלה הממשלתיות החברות רשות חוזרי, הסיכוים לסקרי בהתאם וערכת הביקורת וועדת ידי על מאושרת הביקורת תוכית. שוים בתחומים המתמחים יועצים וכן"ח ור משרדי מספר של חוץ במיקור משתמשת הפימית הביקורתשל החברה.  הראשי הפימי המבקר עומד הפימית הביקורת יחידת בראש  בחברה פימית ביקורת .6.16 . המכ"ל מתקיים בושאבראשות  דיוןו הרלווטיים הההלה לחברי מופצים ותהדוחובקשות של הדירקטוריון.    להלן. 6.8.15 מותה לו ממלאת מקום, כמתואר בסעיף 2018בדצמבר  19וביום  2019 ביואר 3 ביום תפקידו את סייםיצוין כי המבקר הפימי של החברה  .בדירקטוריוןאו  הביקורת וועדתב הדוחות עייןב דיון מתקיים מכן לאחר
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הים: התווית  הדירקטוריוןוהיו"ר שלה. תפקידי  החברה דירקטוריוןבראש המבה הארגוי של החברה עומד   ארגוי מבה .6.18.1   אושי הון .6.18  התשקיף, פעילות המחקר והפיתוח מתבצעת בהיקפים שאים מהותיים לפעילותה המסחרית של החברה. ות אספקת המים, בהתאם לצורכי החברה ובמסגרת תוכית עבודה רב שתית. כון למועד ואחזקה ו/או אמימתבצעים יסויים יישומיים משותפים עם חברות הזק בעלות טכולוגיה חדשית שעשויה לשפר עלויות תפעול ובמדית ישראל, ולסייע לחברה ביהול מערכת המים באופן יעיל יותר, חסכוי ואקולוגי. במסגרת פעילות המרכז ) במטרה לקדם ולפתח את טכולוגיות המים במקורות WaTech®(החברה הקימה מרכז ליזמות ושיתופי פעולה   פעולה ושיתופי ליזמות מרכז .6.17.3  בקיין הרוחי שלה. כון למועד התשקיף, התקשרויות אלו אין מהותיות לפעילותה המסחרית של החברה.  דו לאומיים). במסגרת שיתופי פעולה אלה, החברה דרשת לעיתים להעיק רישיוות , והסכמי קוסורציוםFP7 ,Horizon 2020במסגרת תוכיות שוות של רשות החדשות בישראל, במסגרת הסכמי קוסורציום בילאומיים, כגון יתוף פעולה עם גורמים בישראל ומחוצה לה (למשל גורמים מהאקדמיה, החברה מתקשרת מעת לעת בהסכמי ש רוחי קיין ופיתוח רישיוות הסכמי במסגרת שלישיים צדדים עם התקשרויות .6.17.2  האירופי. כון למועד התשקיף, הפטטים וסימי המסחר אים מהותיים לפעילותה המסחרית של החברה. טיהור מים. כמו כן, החברה רשמה מספר סימי מסחר בארה"ב, בישראל ובאיחוד לרבות טכולוגיית סיון, שאיבה והבעלים של מספר פטטים ובקשות לרישום פטטים במספר מדיות בעולם; כולם בתחום פעילותה של החברה, ספקיה, קבלי המשה שלה, עובדיה ולקוחותיה. לחברה מויטין רב בישראל ובחו"ל בתחום פעילותה. החברה הה למידע שברשותה, כולו או חלקו, לרבות כמו כן, החברה מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים החשפים היתר, מידע, תוים, שרטוטים, מפרטים טכיים, תוכות, אלגוריתמים, רשימת לקוחות פוטציאלים ותוכיות. וקיין רוחי בכל הקשור לפיתוח מוצרים ומתן שירותים בתחומי פעילותה, הכולל, בין  (know how)לחברה ידע  כללי .6.17.1 מוחשיים לא כסים .6.17 פיקוח על יישום המדייות. ומדייות וקווים עקרויים לפעילות החברה תוך קביעת החיות בושאים השוים  גרים הצפויים לחברה ולמשק כחלק מהתוכית האסטרטגית של החברה, בחה התאמתו של המבה הארגוי לאת  פעילות החברה מיושמת על ידי החברה בראשות המכ"ל. , יושם השלב הראשון בשיוי המבי, אשר במסגרתו בוצע שיוי במבה הההלה של מקורות, 2018י ביול 8בתאריך פרויקטים בהיקף משמעותי, חיזוק איתותה הפיסית של מקורות ושיפור ביהול המשאב האושי בחברה. -מגהמעמדה של מקורות כאחראית על אספקת המים בישראל, שיפור ביכולת החברה לממש את האסטרטגיה ולבצע המבי ומשיוי בתהליכי העבודה הגזרים משיוי זה הין ביסוס  התועלות המרכזיות שמצופה להשיג מהשיוייצירת אחידות בסמכות ואחריות של אורגי החברה השוים ושיפור שיתופי הפעולה וזרימת המידע בארגון. יהול תהליכי הליבה בחברה. העקרוות המחים ביצירת השיוי הים הגברת היעילות,  שיפורל ווהמים, ולצורך יע תפעול וחטיבת  טכולוגיותחטיבת  ,ופיתוח חטיבות חדשות ויחידה חדשה: חטיבת אסטרטגיה שלושפתחו   )א(  כדלקמן:  והאחזקה ברמה הארצית, וכן יחידה ואחזקה, אשר תחתיה ישן שתי ישויות וספות האחראיות על יהול התפעול  שיוי בחברה וכן מהלי מרחבים אשר כיהו כחברי ה טרםאת תפקידי מהלי החטיבות מאיישים סמכ"לים שכיהו   )ב(  עסקית בכפיפות ישירה למכ"ל החברה.    .עם ציגות העובדים "מבמוצא מ ארגוימבה  הממשלה להתייעלות ושיוי תהחלט יישוםכון למועד התשקיף,   ההלת החברה טרם השיוי.
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סמכ"לים:  ששהבמטה החברה מרוכזות הפוקציות המרכזיות של יהול החברה. במטה פועלים בכפיפות למכ"ל   החברה מטה  )א(  : כדלקמן היו החברה של הארגוי המבה . 6.18.1.2 ומהל, סמכ"ל כספים,  אוש משאביסמכ"ל להדסה, סמכ"ל "ל אסטרטגיה ופיתוח, סמכ"ל טכולוגיה, סמכ ) ושח"מ, 99.7%-, חברת מקורות מחזיקה בשתי החברות הבות, חברת הייזום (כעילל 6.2.3.1כמפורט בסעיף    בות חברות  )ג(  המוביל הארצי.בוסף, קיים חבל הירדן, שמבהו ותחומי אחריותו הים בדומה למרחבים שתוארו לעיל, האחראי בעיקר על מתקי   עם צרכי מים והן בושאי ביצוע עבודות פיתוח שבתחום המרחב.לביצוע תפקידי החברה במרחב, הן בושאי אספקת מים והקשר  התפעול"ל סמכידי מהל מרחב, האחראי כלפי קיימים שלושה מרחבים (צפון, מרכז, דרום) שהים יחידות גיאוגרפיות, הפועלות בגבולות מוגדרים ומוהלות על   מרחבים  )ב(   ויחידת דוברות, הסברה ויחסי ציבור. קיתעס יחידה, החברהופועל באמצעות יחידות הכפופות לו. כמו כן, פועלים במטה החברה בכפיפות למכ"ל: הלשכה המשפטית, מבקר . כל אחד מהם אחראי כלפי המכ"ל לושאים ולתחומים מוגדרים של פעילות החברה ואחזקה תפעולוסמכ"ל    בהחזקה מלאה.
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 הפנימיהמבקר  סמנכ"ל להנדסה ופיתוחסמנכ"ל אסטרטגיה  אנוש ומנהלסמנכ"ל משאבי  סמנכ"ל כספים סמנכ"ל טכנולוגיה הדירקטוריוןיו"ר  המנהל הכללי החברהמזכירת  ואחזקהסמנכ"ל תפעול  ועוד)כגון קולחין, התפלה, נכסים ( יחידה עסקית ורגולציהייעוץ המשפטי  דוברת החברה       להלן תרשים המתאר את המבה הארגוי של החברה כון למועד התשקיף:  המבה הארגוי של החברה   )ד(
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. להלן התפלגות עובדי קבועים 1,408 מהם, עובדים 1,613 על עמדה בקבוצההעובדים  מצבת 2018 בדצמבר 31ליום  כון  בחברה העובדים מצבת .6.18.2 עובדים  377עובדים, שמתוכם  484"מ ישם שחעובדים ובחברת  30*יצוין כי וסף על המוצג מעלה, בחברת הייזום ישם   1,613  "כסה  191  חבל הירדן  339 מרחב דרום  427 מרחב מרכז  309 מרחב צפון  347 מטה החברה   מס' עובדים    :הארגוי למבה בהתאם הקבוצה ביולי  8פרויקטים בהיקף משמעותי, חיזוק איתותה הפיסית של החברה ושיפור ביהול המשאב האושי בחברה. ביום ורות כאחראית על אספקת המים בישראל, שיפור ביכולת החברה לממש את האסטרטגיה ולבצע הין ביסוס מעמדה של מקבארגון. התועלות המרכזיות שהחברה שואפת להשיג במסגרת השיוי המבי והשיוי בתהליכי העבודה הגזרים משיוי זה הגברת היעילות, יצירת אחידות בסמכות, אחריות של אורגי החברה השוים, ושיפור שיתופי הפעולה וזרימת המידע המחים את יצירת השיוי הים ולמשק המים, וכן התאמתו לצורך ייעול ושיפור יהול תהליכי הליבה בחברה. העקרוות כחלק מהתוכית האסטרטגית של החברה, בחה התאמתו של המבה הארגוי של החברה לאתגרים הצפויים לחברה   ארגוי שיוי .6.18.3  מצבת כוח האדם בחברה מצאת במגמה של יציבות יחסית מבחית מספר העובדים.  האדם כוח במצבת שיויים . 6.18.2.1 קבועים והשאר עובדים זמיים. ) תפעול ואחזקה (אשר תחתיה ישן שתי 2) אסטרטגיה (אליה הועברו גם סמכויות חטיבת הפיתוח), (1חטיבות חדשות: ( שלושמקורות, כדלקמן: הוקמו  , יושם השלב הראשון בשיוי המבי, אשר במסגרתו בוצע שיוי במבה הההלה של2018 אליה הוכפפה יחידת  טכולגיות חטיבת) 3(-קבוצות וספות האחראיות על יהול התפעול והאחזקה ברמה הארצית), ו את תפקידי מהלי החטיבות מאיישים  חידה עסקית, בכפיפות ישירה למכ"ל החברה.י -מערכות המידע. ובוסף  כי השיוי  יובהר .מקורותשל  הארגוי ההמב בשיוי, היתר בין, עוסקת אשר 4514 ממשלה החלטת אושרה 2019 בפברואר 24 ביוםשיוי וכן מהלי מרחבים אשר כיהו טרם השיוי כחברי ההלה. ה טרםסמכ"לים של החברה שכיהו בחברה  וספים אודות החלטת ממשלה  לפרטיםלהלן.  6.18.7.1הארגוי האמור, כפוף להסכמות עם ציגי העובדים, כמפורט בסעיף  ל מת למוע אפשרות של שיבוש אספקת מים. יצוין שעובדים חיויים בחברה ישבתו, פועלת החברה להוציא צווי ריתוק עעיצומים ממושכים שלהם, עלולים להביא לפגיעה במערך אספקת המים. יודגש, כי לאורך השים, כאשר קיים חשש מעובדי מקורות מים), אשר שביתה או  15%-עובדים, אשר מהווים כ 250-לחברה ישה תלות בעובדי אספקת המים (כ תלות בעובדים  .6.18.4  .זה לפרק' א לספח 41.6, ראו סעיף 4514   להלן. 6.18.13לפרטים בדבר סכסוכי עבודה ושביתות ראו סעיף   .ההסכם תקופת תום לפי חודשים שלושה לפחות ביטול הודעת יתן הצדדים אחד אם אלא וספת שה של לתקופה שה מדי ומוארך 2018 בדצמבר 31 ליום עד היה ההסכם תקופת, ההסכם פי על .הגיעו הצדדים להסכמה על שקט תעשייתי, לתקופת ההסכם 2012במסגרת ההסכם הקיבוצי משת    ואילך, ועד למועד פרסום התשקיף, לא התקיימה שביתה של עובדי אספקת המים. 2016כי בתקופה משת 
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התאם להיתר הכללי להעבדה באספקת מים במוחה השבועית זריעת העים בעף להגברת המטר בשח"מ מועסקים בלחברה אין היתרים מיוחדים להעסקה בשבת או לעבודה בשעות וספות. עובדי מערך אספקת המים של החברה, וכן עובדי  וספות בשעות ועבודה בשבת להעסקה היתר .6.18.5 לתאים ולוחות הזמים הקבועים בהסכם שחל כון למועד התשקיף (לפרטים ראו  בהתאםומסדיר גם את הסכמי העבר. הסכמים קיבוציים רבים, ההסכם הקיבוצי המיוחד היו ההסכם הקיבוצי הכולל הראשון המתייחס לכלל עובדי החברה כי על אף שקדמו להסכם הקיבוצי המיוחד  יודגש. המיוחד הקיבוצי ההסכם את שיו או שהוסיפו הסכמים גם ולעיתים שכר הסכמי לעת מעת חתמו אחריו אשר"), המיוחד הקיבוצי ההסכם: "להלן( 1990 בדצמבר 31 מיום מיוחד קיבוצי בהסכם שבסיסם, קיבוציים הסכמים של ובשורה העבודה בחקיקת מוסדרים העובדים מרבית לגבי בחברה העבודה יחסי  והסדרים קיבוציים  הסכמים . 6.18.7.1 יחסי העבודה בקבוצת מקורות  מערך .6.18.7  להלן. 6.25.9לפרטים בדבר הגדרת החברה כ"מפעל חיוי" ראו סעיף  מפעל חיוי  .6.18.6  . 32ובשעות וספות תיאור למועד התשקיף,  כוןלספח א' לפרק זה.  41.6, ראו סעיף 4514וספים על החלטה  לפרטים .הממשלה להחלטת עובר, העובדים והסתדרות הממשלה יןב בדיוים הוסכמוזאת, בהתאם לעקרוות ש .שיוסכם כפי בגים לעובדים כלכליים ומתים המוזכרים הצעדים המבי וההתייעלות על העובדים, שיויים בהסכמים קיבוציים קיימים ככל הדרש לשם יישוםתהל מו"מ עם ציגות העובדים במטרה לחתום על הסכם קיבוצי בכל הוגע להשלכות השיוי  מים מקורות חברת כי מים מקורותדירקטוריון  החלטת, בין היתר, רשמה 4514 החלטה מסגרתב. 2019בין הצדדים יתקיימו ככל הראה במהלך שת ה הודיעה לארגון העובדים על כוותה לדון בתאי ההסכם, וככל שיוחלט לממש הודעה זו, המגעים "ק (ד) להלן), החברס : התהגות; קבלת עובדים ואיוש משרות; עובדים בהסכמים כגון מרכזיות לסוגיות מעה לתת בא 2012 הסכם. 1990 בדצמבר 31 מיום המיוחד הקיבוצי ההסכם את"), המחליף 2012 הסכם(להלן: " חדש קיבוצי הסכם חתם 2012 יוי בחודש   2012 ביוי 18 מיום קיבוצי הסכם  )א(  : הוא כמפורט להלן ההסכמים העיקריים , התשקיף למועד כון כאשר, חדשים מוקדמת פרישה והסכם מדרוגכולל, בוסף להסכם הקיבוצי עצמו, הסכם  2012 הסכם  חילוקי דעות. טבלאות שכר; תוספות שכר ותאים לווים; החזרי הוצאות; פיטורים התפטרות ופרישה; משמעת ותקון משמעת; יישוב  העובדים בחברה וכאלה המועסקים אצל גורמי חוץ); שעות עבודה וסידור עבודה; חופשות והיעדרויות; כאלהמיוחדים ( עבור הצטרפה חברת מקורות להסכם הקיבוצי (מסגרת) שחתם בין המדיה להסתדרות הכללית  2017במרץ  20 ביום  . שיוי ללא, בתוקפן ועומדות לחול ממשיכות 2012 הסכם במסגרת תוקו שלא 1990 בדצמבר 31 מיום הקיבוצי ההסכם הוראות, 2012 בהסכם לקבוע בהתאם כי, יודגש  גדיש וקרן ההשתלמות. לרבות מעקי פרישה, חודשי הסתגלות, הודעה מוקדמת ושחרור כספי עובדי מקורות פוטרו או הוצאו לפסיה מוקדמת בתאים מיטיבים,  200-". על פי הסכם הפרישה המוקדמת, כהשורות רעון"ו העובדים מצבת צמצום ידי על הקודמים ההסכמים בשי ולתמוך התייעלות לאפשר ועד המוקדמת הפרישה הסכם  .העובדים של הטבעית הפרישה למועד עד שוטף באופן שישולמו חודשיים מוקדמת פסיה ותשלומי הפרישה למעק תוספת עבור תשלומים בעיקר הכוללות, ח"ש מיליון 200-כ של בסך במאוחד אמדות"מ, שח הבת וחברת מקורות חברת של, המס השפעת ביכוי המוקדמת הפרישה הסכם עלויות  . פג המוקדמת הפרישה הסכם תוקף  סמכ"ל הפיתוח, היועמ"ש וסמכ"ל להדסה וטכולוגיה.    32                                                        . אחוזיתומחצית  שיקלית) היה 3.95%כאשר מחצית התוספת ( 2019פעימות שהאחרוה בהן תשולם בדצמבר  5-ב 7.90%. ההסכם מעיק תוספת שכר בשיעור של 2013-2017השים 
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, עובדים 260 של, מועדפים פרישה בתאי, לפרישתם הסכמה יתה, כן כמו. הייזום לחברת, חדשים התפלה מתקי להקמת האחריות העברת ואת הארצי המוביל חברת הקמת, הביצוע אגף הקמת את כלל המבי השיוי. שקבעו בתאים במקורות מבי לשיוי העובדים ציגות הסכמת יתה בו"), המבי השיוי הסכם" :(להלן קיבוצי הסכם חתם 2004 במרץ 28 ביום  מבי לשיוי הסכמה – 2004 במרץ 28 מיום הקיבוצי ההסכם  )ב( " (פרישה לפסיה מוקדמת של עובדים ותיקים וקליטה של עובדים רעון" במסגרת וחלקם משרה ביטול במסגרת חלקם , הסכם קיבוצי שהסדיר את תאי 2004בדצמבר  22למועד החתימה על הסכם השיוי המבי, חתם ביום  בסמוךחדשים).  פסיה מוקדמת, למעק למוקדמת או מסלול פיצויי פיטורים) וכן קבע זכאות לפורשים הפרישה של העובדים (מסלול פסיה  "ן הים עובדים השפדמעובדי  51. יסתיים"ן השפד לבין מקורות בין ההתקשרות שהסכם ככל מקורות לחברת חזרה יקלטו אשר עובדים 37 מתוכם, מקורות עובדי 88 עובדים"ן בשפד"ן. לשפד תפעולי כקבלן שירות מעיקה מקורות חברת "ןשפד . 6.18.7.3  '. וכיוב הצדדים וחובות זכויות, עבודה יחסי, עבודתו תאי, עבודתו סיום או לעבודה אדם קבלת בעייי בחברה מחייב וסח מהווים לעיל המפורטים ההסדרים. שוים בושאים סיכומים לעגן מת על או/ו הקיבוציים ההסכמים יישום לשם מקורות עובדי ארגון של הארצית המזכירות עם סיכומים עשים לעת מעת  אחרים והסדרים דברים זיכרוות, סיכומים . 6.18.7.2  . מ"שח באמצעות, ובהמשך 2005 בספטמבר 4 ביום שחתם קיבוצי להסכם בהתאם, במקורות ביצוע באגף שים 3 למשך, תחילה, מקורות של הביצוע מערך הפעלת מתכות שיוי את, היתר בין, המבי השיוי הסכם אפשר, לעיל כאמור  הביצוע לחברת הביצוע אגף עובדי העברת – 2008 ביוי 5 מיום הקיבוצי ההסכם  )ג(  .הייזום חברת של ותפעולה להקמתה גם העובדים ציגות הסכמת יתה, המבי השיוי להסכם 2006 ביולי 23 מיום בתוספת  .ההשתלמות ובקרן גדיש בקופת העובדים לזכות שצברו הכספים מלוא ושחרור לפרישתם שקדמה השה בחצי קודמו שלא לעובדים בדרגה קידום, מוקדמת הודעה חודשי שלושה, הסתגלות חודשי ארבעה, פרישה בוצי, מועסקים על פי חוזים אישיים הכפופים שסוכמה עם ציגות העובדים. עובדים אלה, המוחרגים מתחולת ההסכם הקיבתפקידים כגון: מכ"ל, סמכ"לים, מכ"ל שח"מ ביצוע, יועץ משפטי, מבקר פימי ורשימת משרות מצומצמת וספת ההסכם הקיבוצי, החברה רשאית להעסיק קבוצה קטה של בעלי תפקידים במסגרת חוזי עבודה אישיים. מדובר  על פי  משרה וושאי ההלה . 6.18.7.4  להלן. 6.25.7"ן ראו סעיף השפד"ן. לפרטים וספים על הסכם שפד לבין מקורות בין ההתקשרות הסכם שיסתיים ככל, תסתיים במקורות שהעסקתם שים 5-ל מיוחד בהסכם עובדים או" מקומית"קביעות ב ו כן, החברה כפופה לאישור הממוה על השכר, לכל שיוי בשכרם או בתאי עבודתם של העובדים כמהחברה.  של להסכמים ובהתאם לאישור רשות החברות הממשלתיות, מכוח הוראות חוק החברות הממשלתיות, לרבות בעייי כוח אדם,תאי פרישה, כפופים  לרבותתאי העסקת העובדים בחברה, ובכלל זה השכר, התאים הסוציאליים, ההטבות והמעקים,  האוצר בעייים אלה, וזאת בוסף לאישור רשות החברות הממשלתיות, כהוג.על השכר והסכמי עבודה במשרד בעייי שכר והטבות לעובדיה, ומטיל עליה, בסיבות המפורטות בחוק, מחויבות לקבל את אישור שר האוצר או הממוה , המגביל, למעשה, את יכולותיה לפעול באופן עצמאי 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 29החברה כפופה לסעיף   ת על החברה כחברה ממשלתית הוראות כלליות הקשורות לתאי העסקת עובדים החלו . 6.18.7.5  , הם מועסקים תחת הוראות ההסכם הקיבוצי ולא בהסכמים אישיים.התפעול"ל סמכ וכן ופיתוח אסטרטגיה"ל סמכ, הדסה"ל סמכלכללים החלים על החברה כחברה ממשלתית. בהסכם הקיבוצי הוחרגו  האוצר,  ד, או לאחר שתקבל אישור משרהמדיה עובדי כללאו הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הוהג לגבי תסכים לשיויים בשכר, בתאי הפרישה או הגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תהיג שיויים חברה ממשלתית, לא  ו"), לפיהתקציב יסודות חוק(להלן: " 1985-"ההתשמלחוק יסודות התקציב,  29וזאת מכוח סעיף   27. למידע וסף בדבר העסקת מהלים וושאי משרה ראו ביאור זה פרקל 'א ספחל 21העסקת קרובי משפחה ראו סעיף כללים והלים בדבר העסקת קרובי משפחה של עובדים המועסקים בחברות הממשלתיות. למידע וסף בדבר הוראות לעיין , הקובעות 2005-החברה כפופה להוראות תקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה  להלן. 6.18.7.5עיין חוזר הממוה על השכר מטעם משרד האוצר ראו סעיף . לפירוט בידו על שהוסמך גורם או
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בספח  18משלתיות בדבר העסקת עובדים בכירים ראו סעיף ). לפרטים וספים אודות הוראות רשות החברות המ10סיווג על ידי רשות החברות הממשלתיות על פי דירוג החברה על ידי רשות החברות הממשלתיות (אשר כון למועד התשקיף היו הפקידים הבכירים בחברה (כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות) קבע אף הוא  ושכר. שכר המכ"ל 2001ובמבר  7ום מי 2001/1אישי בוסח אחיד, המוכתב על ידי רשות החברות הממשלתיות, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספר לדוחות הכספיים השתיים. מכ"ל החברה וכל הבכירים המועסקים בהסכמים אישיים מועסקים במסגרת הסכם עבודה  עובדים  26-מכלל עובדי החברה) ובשח"מ כ 7.26%-עובדים (שהם כ 118-, מועסקים במקורות כ2018 דצמברב 31כון ליום  . זה פרקל א' ת הוועדה, שיקולי הוהל מפרט את הרכב ועדת החריגים העליוה, כמתחייב מתקות העסקת קרובי משפחה, סמכויו  בהם כן יתן לקבל את המועמד לעבודה בחברה חרף הקרבה המשפחתית כאמור.קרים בהם לא יתקבל מועמד לעבודה בחברה אם יש לו קרוב משפחה העובד בחברה ואת החריגים הוהל מפרט את המ  קרובי משפחה בחברה ומקים מגון דיווח ובקרה אשר מוהל על ידי מהל יחידת משאבי אוש. בתפקיד של עובד לא יהיו מעורבים קרובי משפחה של אותו עובד. כמו כן, מפרט הוהל את שיטת העבודה במקרים של מועסקים בחברה ומבהיר כי בהחלטות לגבי קליטה/קידום/העברה הוהל כולל חובת דיווח אודות קרובי משפחה ה קידומם של עובדים בחברה בתפקיד או בדרגה, בזיקה לקרבה משפחתית.והעדכון. מטרת והל זה היה להסדיר את אופן קבלת מועמדים לעבודה, שיש להם קרובי משפחה בחברה ואת אופן רובי משפחה, המצוי באחריות יחידת משאבי אוש בהיבט היישום אימצה החברה והל העסקת ק 2015במהלך שת  מכלל עובדי החברה) שהם קרובי משפחה.  5.5%-(שהם כ .207-5 שמספרובהתאם חוזר רשות החברות הממשלתיות קיומו של מאגר מידע מעודכן הכולל מידע בדבר קיומם של קשרי משפחה בין עובדי החברה,  לרבותהוועדה ואופן פעילותה,    
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2017שת    קבוצת עובדים    .כאמור בתקופה הפרישה מעקי את כולל הסכום וכן את שכרם הממוצע (בש"ח): 2017-2018להלן טבלה המפרטת את העובדים בחברה בחלוקה לפי קבוצות עובדים בשים   עובדים .6.18.8 2018שת    415,683,495 +2.2% 513,219,464 1,589 404,644,331 2% 502,134,883 1,586.0  כלל חברה 121,492,529 +13.1% 148,028,269 524 105,957,432 8% 130,893,806 461.5 עובדים ללא שמירת שכר 288,546,711 -1.6% 358,061,864  1,056 292,647,744 0% 363,730,038 1,115.4 הסכם המדרוג)עובדים עם שמירת שכר (לפי   5,644,256  -5.1% 7,129,331 9.2 6,039,155 -4% 7,511,038 9.0 חוזה אישי ברוטו*סה"כ שכר  מעבידשיוי בעלות  מעביד"כ עלות סה ממוצעמס' עובדים  ברוטו*סה"כ שכר  מעבידשיוי בעלות  מעביד"כ עלות סה ממוצעמס' עובדים  
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עובדים בהסכמים מיוחדים במגוון תפקידים, למעט עובדי שפד"ן  32-, מועסקים בחברה כ2018 דצמברב 31כון ליום  מיוחדים וזיםעובדים בח . 6.18.8.1 עובדים, במגבלות המצויות  120), עד  ,2012יתן להעסיק בחוזים "מיוחדים" (כהגדרתם בהסכם 2012על פי הסכם   לעיל.  6.8.17.3שהתוים לגביהם מפורטים בסעיף  עובדים בהסכם בכירים,  11עובדים בהסכם מיוחד, מתוכם  32, היו בחברה 2018 דצמברב  .31כון ליום 2012בהסכם  חודשים, ללא משרה תקית,  24הזמיות איה ספרת לעיין זכויות הקביעות. עובד זמי אשר העסקתו תמשיך מעל עובדים חדשים כאשר מתפה משרה תקית בחברה. יחד עם זאת, תקופת חיצות). לעובדים זמיים יש עדיפות על פי . החברה רשאית להפסיק בכל עת את עבודת העובדים הזמיים (מסיבות של אי התאמה או חוסר חודשים 24 על עולה שאיה לתקופה בהסכם כמפורט, שוותזמיים או עותיים במשרות  לתפקידיםהחברה מעסיקה עובדים זמיים  זמיים עובדים . 6.18.8.2  . להציע תאים משופרים לתקופות בייים ובעיקר במהלך חמש השים הראשוות לעבודהבהם המקצועות מבוקשים בשוק הפרטי. החברה פועלת מול רשות החברות הממשלתיות, על מת לקבל אישורים לק מהמגבלות המוטלות על החברה מקשות עליה להיות אטרקטיבית מבחית תגמולים בחלק מתחומי הפעילות ח  עובדים בהסכם מיוחד.  19-עובדים בהסכם אישי ו 2 יים חשב מיום תחילת עבודתו כזמי. לגבי עובדים זמיייחשב כעובד קבוע ומיין הוותק לצורך חישוב זכויותיו י חודשים לפי הוראות ההסכם הקיבוצי  60זמיות לתקופה של  –בשח"מ, ישן שתי חלופות וספות על האמורה לעיל  בחברה הם עובדים אשר העסקתם מוסדרת בהסכמים קיבוציים  עובדים 1,602-, כ2018 דצמברב 31כון ליום   מאורגים עובדים . 6.18.8.3 .2010בפברואר  25חודשים, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום  60או לתקופה של מעל  2005במרץ  3מיום  עובדים אשר מצאים בחוזה של רשות החברות  11ישם  ").העובדים המאורגיםוהסדרים מאורגים אחרים (להלן:" ן, הסכם עובדים (כולל עובדים יומיים, חודשיים ביסיו 205-העובדים המאורגים בחברה חלקים לעובדים ביסיון כ  הממשלתיות. חודשים, עם  30עובדים ביסיון הים עובדים שהתקבלו לעבודה מחוץ לחברה, ויתן להעסיקם בתקופת יסיון של עד   עובדים.  1,408-אישי, הסכם מיוחד ולא כולל הסכם בכירים) ולעובדים קבועים כ , קיימים בחברה שלושה 2012שכר הבסיס של העובדים קבע על פי דרגה, דירוג והוותק של העובד. על פי הסכם  רגים על פי ההסכמים והזכויות המוקות של העובדים המאו השכר . 6.18.8.4  תודיע לעובד תוך חודשיים מתום תקופת היסיון על קבלת קביעות בחברה, יראו את העובד כעובד קבוע.בדיקות רפואיות או אחרות בהתאם לקביעות החברה, והחברה תודיע לעובד אם אושר כעובד קבוע. ככל שהחברה לא בתום תקופת היסיון יבצע העובד חודשים.  36אפשרות להאריך את תקופת היסיון בחצי שה, קרי, מקסימום של  כל תפקיד, וכפוף על פי מתח הדרגות המוגדר ל 2012קידום בדרגה מבוצע בהתאם להוראות הסכם המדרוג משת   דירוג מפעלי, דירוג מהלים ודירוג עובד זמי יומי. -דירוגים  שים ובהמלצת הממוה הישיר, לתוספת  4להמלצת הממוה הישיר. עובד אשר הגיע לשיא דרגתו בתקן, זכאי לאחר  משכר העידוד,  15%השכר המשולב (בסיס + ותק), התוספת העפית,  –ערך השעה של העובדים מחושב לפי חיבור בין   בה ערב כיסת הסכם המדרוג לתוקף, לא יפגעו בשכרם או בתאי עבודתם.יל, קבע בהסכם המדרוג מגון שמירת שכר, לפיו עובדי החברה שעבדו לע (א)6.18.7.1שהייה לדרגה. כאמור בסעיף    פיצוי על זק לבגדים וחפצים, תוספת צוללים, אחזקת טלפון, תוספת גובה ומעק יובל. חים לפי הסכם כיסה לירדן, ביטוחים, הלוואות, שים, תוספת סיכון בשטחים, תוספת אזור מסוכן, תוספות וביטו 25בהוצאות מעוות, מלגות לחיוך ילדי עובדים ומעק מים, שי לאירועים, שי לחגים, שי לעובדים שצברו ותק של ספות לעובדי אילת/ערבה/בקעה, תוספת ארגזים, תוספת מוף/מלגזה, תוספת קלדיות, ביגוד, בטיחות, השתתפות תוהקבוע בחוקי העבודה השוים, כגון תוספת מיכון, תוספת סיסטם, תוספת שדה, תוספת עובדי מחסן, תוספת ביוב, בוסף לשכר הבסיס, זכאים העובדים בהתאם לתפקידיהם, לזכויות שוות הקבועות בהסכמים ועולות בשיעורן על   רכיבים וספים שהוסכם לגביהם שיהוו חלק ממחיר שעת העבודה.  תוספת משפחה, גמול השתלמות וכן
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עובדי תמיכה ומחשוב, עובדי יקיון, עובדי שמירה  -החברה עזרת בשירותי קבלי שירותים במגוון תחומים כגון   עובדי חברות כוח אדם וקבלי שירותים . 6.18.8.5 ידע. החברה מתקשרת עם יועצים וותי שירותים בתחומי הדסה, כספים, ארגון ומהל ויועצי מחשוב במערכות מ  פיקוח.וואבטחה וכן ותי שירותים/יועצים, בתחום יהול פרויקטים  הכוללים גם ספח ביחס  33לפי חוק פיצויי פיטורים והאישור הכללי; ישם שלושה הסכמים 14ההסכמים כוללים סעיף בחברה לרבות שכר, חופשה שתית וקרן פסיה, הוצאות טלפון ואש"ל, קצובת ביגוד, קרן השתלמות והוצאות רכב; ות של בכירים הממשלתיות ומסדירים את תאי העסקתם. חוזי העבודה האישיים מכילים את תאי העסקה והזכויהעובדים הבכירים חתומים ברובם על חוזי עבודה אישיים המוסחים בוסח אחיד המוכתב על ידי רשות החברות    וזכויותיהם בכירים עובדים הסכמי .6.18.10  ובדי החברה הוא הסתדרות העובדים הכללית החדשה. ארגון העובדים היציג של ע  אים סקטוריאלים או טריטוריאליים.ההסכמים הקיבוציים שחתמים בין ציגות העובדים לבין ההלת החברה, חלים על כלל העובדים המאורגים והם הבחרת של עובדי החברה. המזכירות הארצית של העובדים היא הציגות הבחרת העליוה של כלל עובדי מקורות. גות סקטור הטכאים וההדסאים קיימים גם ועדים סקטוריאליים. בחברה קיימת מועצה ארצית המהווה את הציבכל אחד מהמרחבים וכן בחברת שח"מ, פועל ועד עובדים מקומי. בוסף, לגבי סקטור המהדסים והאקדמאים ולגבי   העובדים ציגות .6.18.9  יועצים וותי שירותים.  100-בסך הכל מדובר בכ (טרם החתימה על ההסכם האישי) וכן תאי פרישה מיוחדים לתקופת עבודתם של הבכירים תחת ההסכם הקיבוצי  דה, וזאת תפקידים בכירים בחברה, שהוחלט על הפסקת כהותם, פיצוי בגובה של עד שכר עבודה חודשי לכל שת עבו, רשאי הדירקטוריון לאשר לבעלי 1980בספטמבר  1מיום  270שרים לעייי כלכלה מספר כל/ ועדת החלטתבהתאם ל  ופסיה מוקדמת. , קבע כי החברה תקיים רוטציה לגבי בעלי התפקידים הרגישים בחברה. 2011במאי  2בהחלטת ועדת הביקורת מיום   להלן.  6.18.14ואילך ראו סעיף  2014בחברות הממשלתיות, המתייחס לשת לפרטים וספים אודות חוזרי רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרוות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים   מכל סיבה שהיא. –העסקתם תקופת ההעסקה ואחריה. כמו כן, מתחייבים העובדים הבכירים שלא להתחרות בחברה למשך שה מיום סיום למשך  –החברה בחוזי העבודה האישיים מתחייבים העובדים הבכירים לשמור על סודיות ולהימע מפגיעה במויטין   ". בכירים ועובדים"לים למכ"פיצויים  שעייו 2014-1 שמספרו החברות רשת לחוזר ובהתאםבוסף לכספים שהופרשו לזכותם והמגיעים להם בהתאם לתאי החוזה האחיד עמם.  בעלי תפקידים  23הודעה אליה צורפה רשימה של  2014באוקטובר  1רסם המבקר הפימי ביום בהתאם להחלטה, פ , בין היתר, יפרט את בקרה על חתימת המסמכים השוים ובסיומה יוציא הגורם המחליף דו"ח מסכם אשר במסגרתוימים. על פי הודעת המבקר הרוטציה תתבצע רק לצורך  7רגישים שלהם ימוו מדי שה מחליפים לתקופה רצופה של    סמכ"ל טכולוגיה, וסמכ"ל להדסת מערכת וסמכ"ל לתפעול המערכת.  33                                                       הפעולות שלא אושרו על ידו.
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עד הגיעם לגיל פרישה,  –גמלאים בפסיה מוקדמת מתקציב החברה  117, לחברה היו 2018בדצמבר  31כון ליום    מעסיק-התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עובד .6.18.12  .זה פרקל 'א בספח 18 ם ראו סעיףלפרטים בדבר הוראות הדין לעיין בחירת פקידים בכירי  הארצית על הצורך במיוי, ומיד לאחר מכן תופץ הודעה לכלל העובדים ובה הגדרת התפקיד ודרגתו.תפקידי מהלי יחידות, שאים מפורטים בהסכם הקיבוצי, תמסר הודעה למזכירות  5לעיין משרות בדרוג מהלים,   .הקיימים החברה עובדי מבין עובדים ידי על יאוישו המשרות היתן וככל הההלה החלטת תהא ההחלטה, דעתה חוות וקבלת הארצית למזכירות הודעה ידי על יעשה איושן, החברה ומזכיר ביצוע"מ בשח ומהל לכספים סגן, אוש משאבי יחידת מהל, מידע מערכות מהל, החשבותיחידת  מהל, פימי מבקר, משפטי יועץ: הבאות המשרות לעיין  .הארצית למזכירות המיוי אודות הודעה תמסור אשר הההלה ידי על בלעדית יעשה"ר היו ועוזר ל"מכ עוזר, החברה דובר, ביצוע"מ שח"ל מכ, הירדן חבל, מרחבים מהלי"לים, סמכ מיוי, כן כמו. הקבועים החברה עובדי מבין בחברה הבכירים הולייםהי התפקידים כלל את לאייש היה המגמה  .בהסכם כמפורט יעשה הבכיר בדרג משרות איוש), 2012(יואר  המיוחד הקיבוצי ההסכםפי -על  .2005-החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה(א) לחוק החברות הממשלתיות ולתקות 32ואישור מיויים כפוף להוראות סעיף בחירתם של עובדים בכירים בחברה  גיוס עובדים בכירים  . 6.18.11.2  ידי לשכת התעסוקה או באמצעי תקשורת אחרים או בהתאם לוהל החברה.לא מצא מועמד מתאים מבין עובדי החברה ו/או לא הוגשה מועמדות, ייקלט עובד על ידי פרסום מודעה בעיתוות על   . 7רסם מכרז לאיוש כל תפקיד החל מרמה יפורסם מכרז לכלל עובדי החברה. בשים האחרוות והגת החברה לפ -פימי לאיושו או למות, בהסכמה בין החברה לבין ציגות העובדים, עובד מתוך שורות החברה. בהיעדר הסכמה , כמפורט בסעיף לעיל, לגבי כל תפקיד בחברה, שמתפה בו תקן, יש לקיים מכרז 2012לפי ההסכם הקיבוצי משת   ככלל, המועמדים לעבודה בחברה בחרים בהתאם לוהלי החברה בדרך של מכרז. עובדים גיוס . 6.18.11.1  ההליכי קליט .6.18.11 , 2012 בהסכם' יב פרק לפי. תביעות ומיצוי תעשייתי שקט סעיפי מכילים, החברה חתומה עליהם הקיבוציים ההסכמים  סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים .6.18.13  מיליון ש"ח.  24-כ יתההי 2018 בשתהעלות לחברה  למועד התשקיף, הצדדים  כון. בהסכם המוסדרים בעייים השבתה או שביתה באמצעי יקטו שלא התחייבו הצדדים. בו המוסדרים בושאים) 2018בדצמבר  30 ליום(עד  ההסכם בתקופת תעשייתי שקט על הצדדים ישמרו בקשת צד בסכסוך קיבוצי על מת למוע מהעובדים לפתוח בשביתה  2014אשר על כן, אלצה החברה להגיש בדצמבר  .2014באוגוסט  28עבודה אשר תוכה ליום הודעה למכ"ל החברה על בקשה להכרזה על סכסוך עבודה וכן הודעה על שביתה או השבתה לממוה הראשי על יחסי העובדים, בין היתר,  ובחוסה של חברת מקורות, כמו גם הפרה של ההסכם הקיבוצי. במסגרת מסמך זה צירף ארגוןמסמך למהל רשות המים ויו"ר המועצה לפיו, המלצות הוועדה מגלמות פגיעה חמורה וקיצוית בזכויות העובדים , 2014בעקבות מסקות ועדת בליקוב, שלחה מזכירות ארגון עובדי מקורות, בחודש יולי  –סכסוך העבודה הראשון   )א(  :להלן כמפורט עבודה סכסוכי ארבעה מיםכון למועד התשקיף קיי  .ההסכם הארכת ללאממשיכים להתהל  הסתדרות הכללית החדשה, אשר היה הלתי מוגת בשירות ציבורי בעקבות צעדים בלתי חוקיים ופסולים בהם קטה ב   ארגון העובדים בחברה. 
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כולל  2012 ביוי 18יעשה בהתאם להסכם הפרישה מיום  ויכבדו אותם. עוד הוסכם כי איוש יתרת המשרות במקורותהגיעו הצדדים להסכמה כי יפעלו בהתאם להסכמים הקיבוציים  2014 בדצמבר 9במסגרת דיון אשר התקיים ביום   ההסתדרות על ארגון העובדים.התקיה, לעשות את כל הדרוש להבטחת קיום ההתחייבות לשקט תעשייתי במקורות ולהטיל את מרות הסדירה ופרסואלי המורה להסתדרות להורות לעובדי מקורות לקיים עבודה תקיה ולבטל כל הוראה המורה להפר את העבודה בהתאם לאמור ביקשה החברה צווי מיעה ואכיפה האוסרים על קיום שביתה במקורות בסכסוך הדון בבקשה, צו   רת מרות ההסתדרות והתהגות בלתי הוגת ביחסים קיבוציים.חוקת ההסתדרות, הפבאלימות פיזית או מילולית, הסגת גבולה של מקורות והפרעה לשימוש במקרקעין ו/או במיטלטלין של מקורות, הפרת מוגת בשירות הציבורי, הפרת ההסכם הקיבוצי וסעיף השקט התעשייתי, שימוש באלימות ו/או קריאה לשימוש בלתי מוסמכת, שביתה שלא כדין ו/או שביתה בלתי בסכסוך משפטי שיש ליישבה בדרכי שלום, שביתה פראית, שביתה לאור האמור הגישה החברה בקשה במסגרתה ביקשה, בין היתר, להצהיר כי מעשי ההסתדרות הים בגדר: שביתה  תכסיסות פסולה. )3 מיעת כיסתה של מ"מ מהלת יחידת משאבי אוש למשרדה במשרד הראשי והחרמתה; )2 שימוש במחשבים;ותי שירותים והפרעה למיעת כיסתם של עובדי קבלי מחשוב למשרד הראשי לצורך מתן השירות, הפרעה לביצוע פרויקטים על ידי  )1  בין הפעולות הפסולות: , הופץ מכתב בשם המזכירות הארצית של ארגון עובדי מקורות אל עובדי החברה. 2016ביואר  13זאת, ביום  עם  שרשור ויבוצע תוך זמן קצר ככל היתן. מה שיגרום לפיטורי מאות עובדים. עוד  –בפעילות החברה לשים הקרובות כהכה ליישום מסקות ועדת בליקוב סכסוכי העבודה שאושרו על ידי ההסתדרות. לטעת ארגון עובדי מקורות, דירקטוריון החברה אישר קיצוץ תקציבי ארגון העובדים יפעיל את ארגון עובדי מקורות, החברה מפירה את ההסכמים שבין הצדדים ועל כן  לעמדת בהתאם כי לארגון העובדים קמה הזכות לקוט  קבע 2016ביוי  19עומדות בעין. בפסק דיו של בית הדין לעבודה מיום להפסיק את המשא ומתן ואי לכך לא יתן ליישם את ההסכמות האמורות. לפיכך, השאלות שבלב הסכסוך ותרו לחברה כי עליה  הודיעההודיעו הצדדים כי פתרו את מרבית המחלוקות בייהם, אולם רשות החברות הממשלתיות  2016ליוי  9החברה לארגון עובדי מקורות ביסיון להגיע להסכמות בושאים שבמחלוקת. בדיון שהתקיים ביום של ההסכם הקיבוצי, אי יישום פרוטוקולים והסכמים חתומים ועוד. בהמשך, התהלו דיוים וספים בין ההלת טרף לפעילויות וספות של ההלת החברה, כמו הפרות רבות ומתמשכות ארגון עובדי מקורות, מהלך זה מצ לעמדת ) כוות מקורות להעברת חיבורי צרכן 1עוסק בטעות העובדים בשלושה ושאים עיקריים: ( –סכסוך העבודה השי   )ב(  בצעדים ארגויים מכוח סכסוך העבודה שהוכרז.  ) העברת 2טורי עובדים; (דבר אשר יוביל לטעת העובדים לצמצום פעילות מקורות ועלול להוביל לפי –לתאגיד המים  מיליון ש"ח בכל שה (צמוד) וכיסה למשא ומתן עם  350-מתקציב עבודות הפיתוח במדיה, ולא פחות מ 66%לביצוע העובדים והבטחת קיומם של ההסכמים הקיבוציים ובכלל זה המשך קיומן של התחייבויות המדיה כלפי שח"מ וב, הבטחת שכר וספקי מים איזוריים, ביטול העברת חיבורי הצרכן ממקורות לתאגידים, ביטול גזרות דו"ח בליקיסכימו לקדם את ההפקה כאמור ללא מימוש דרישותיהם, הכוללות את ביטול תאגידי מים אזוריים לחקלאיים הרקע לסכסוך היו ההחלטה בדבר הפקת אג"ח סחיר של החברה. העובדים טועים כי לא  –סכסוך העבודה הרביעי   )ד(  .הכרעה התקבלה וטרם לעבודה הדין בית בפי דון הושא, התשקיף למועד כון. 2012 משת החברה של הקיבוצי בהסכם המעוגן, דעות חילוקי יישוב מגון במסגרת המחלוקות את ליישב יש וכי חוקיים אים אלה עיצומים כי בטעה לעבודה הדין לבית פתה החברה. החברה למשרדי המידע מערכות בתחום חיצוים שירותים ותי של כיסתם ימים למספר מעה במסגרתם, העובדים ארגון ידי על עיצומים קטו 2016 יואר חודש במהלך, בוסף וציים.בהסכמים הקיבבהיקף פעילות החברה, בהכסותיה ובאיתותה הכלכלית, דבר אשר יוביל לצמצום משרות וכפועל יוצא מכך פגיעה אשר יהוו מתווכים בין צרכי המים במגזר החקלאי לבין מקורות. הקמת תאגידי מים אלה יפגעו, לטעת העובדים, היו כוות רשות המים להקים תאגידי מים חקלאיים הגורם לסכסוך לטעת העובדים  –סכסוך העבודה השלישי   )ג( אדם מבלי להקצות את כח האדם הדרש ותוך קיצוץ בכח האדם הקיים וללא שיתוף ארגון העובדים.) הכסת תוכה חדשה לתפעול כלל מערכות החברה המצריכה תוספת כוח 3(-משרות של פורשי החברה לעובדי קבלן; ו החברה בגין מהלך הפקת האג"ח. הסכסוך אושר על ידי  ההסתדרות וועד העובדים בעיין מעק חד פעמי לעובדי   .2014באוקטובר  7ההסתדרות ביום 
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בדבר עקרוות למודל תגמול ותמרוץ  2017-7-3פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר  2017בספטמבר  17ביום  תגמול לעובדים בכירים  תוכיות .6.18.14 משכורות פסיויות ובתאי שהחברה מקיימת את  6.2בהתאם לחוזר, תקרת המעק השתי לעובד בודד תעמוד על   לאישור רשות החברות הממשלתיות וליכולת התזרימית של החברה לשלם את המעק במועד התשלום. כי המעק השתי, היתן בגין עמידה ביעדים, כפוף  עובדים בכירים בחברות הממשלתיות. הוראות החוזר קובעות משכורות פסיויות. יודגש,  3.2ככל שהחברה לא עומדת בתאים ה"ל, תקרת המעק השתי לעובד בודד תעמוד על   באישור חריג של מהל רשות החברות הממשלתיות. קת בווס לעובדים אם לא חולק דיבידד בגין השה שבגיה מבוקש הבווס, אלא תאי הסף. כמו כן, לא תותר חלו משכורות פסיויות,  3.2-ו 6.2ומים ובהיקפים היורדים מן התקרות (כי בסמכות הדירקטוריון לאשר מתן מעקים בסכ , 2017 פברואר חודש במהלך. בחברה תפקידו אתחמו -בן שמעון מר החברה"ל מכ סיים, 2017 יואר חודש במהלך במצבת ושאי משרה  שיויים .6.18.15  לעיל.  6.18.10 ףעיכהותם, ראו סלפרטים בדבר פיצויי פרישה אותם רשאי לאשר הדירקטוריון לבעלי תפקידים בכירים בחברה, אשר הוחלט על הפסקת  החברה מפעילה בשוטף את מגון תגמול הבכירים בהתאם לחוזר הרשות כאמור.  כאמור לעיל).  "ל סמכ"מ כמ מותה שדה מירי' והגב בחברה בפועל"ל כמכ, שוחט יוחאי מר, ורגולציה לכספים"ל הסמכ מוה , סיימה הגב' הילה תירוש את תפקידה כיועצת המשפטית של 2017. במהלך חודש אוקטובר בחברה ורגולציה לכספים מותה חה  2018. במהלך חודש יוי ומיהל, מוה אשר בן שושן לסמכ"ל משאבי אוש 2018במהלך חודש מאי  בוסף , מוה מר אלי כהן כמכ"ל החברה. 2017חודש ובמבר  במהלך' כמ"מ היועצת המשפטית של החברה. לביץיק-, מותה הגב' ליאת כהן2017החברה. במהלך חודש ובמבר  עובדים בקביעות מקומית על בסיס  3עובדים, מתוכם  33הועסקו במקורות פיתוח וייזום  2017בדצמבר  31כון ליום   במסגרת הסכם רכישת השירותים בין החברות בהתאם להחלטת הממשלה.יקטאליים. החברה עזרת גם בעובדי חברת האם חברת הייזום מהלת את מצבת העובדים על פי הצרכים הפרו  של מקורות מים. חלק מעובדי חברת הבת אשדוד תפעול מאורגים באמצעות ההסתדרות. הקיבוצי. חלק קטן מועסק בהסכמי קביעות מקומית ובהסכמי השאלה ממקורות מים המוצמדים להסכם הקיבוצי עובדים בקביעות מקומית על בסיס ההסכם  3עובדים, מתוכם  30, מועסקים בחברת הייזום 2018 דצמברב 31כון ליום   לחוק פיצויי הפיטורים.  14רוב עובדי חברת הייזום מועסקים בהסכמים אישיים הכולל את סעיף   חברות הבת והשותפויות בלימסול, לרקה ואגן האוג (בי מוסא). חברת הייזום מעסיקה עובדי תפעול במתקים בכרמיאל ובאשקלון. בוסף, מעסיקה חברת הייזום עובדים באמצעות   כללי . 6.18.16.1  חברת הייזום  .6.18.16  להלן. 7.2 סעיף ראו וספים לפרטים .הפים מבקר"מ כמ לכהן' קלביץי-הגב' ליאת כהן התחילה 2019 ביואר 3ביום  .2019 ביואר 6את תפקידו ביום  סיים החברה של הפים מבקר, כן כמו .מלאך זלמן רוית' הגב הכספים"לית כסמכ תפקידה את התחילה 2019 במרץ 3 ביום .2019במרץ  31את תפקידו ביום  סייםים של החברה ליועצת המשפטית של החברה. יצוין כי, יוחאי שוחט, סמכ"ל הכספ זיכל עובדים הועברו לעבודה ישירה עבור מתקן  7והייעוץ המשפטי של חברת הייזום. מתוך עובדי מטה חברת הייזום הפתוח העסקי, מערכות מידע, רכש ועוד, וכן מעבר לשימוש במיקור חוץ לצרכי הביקורת הפימית, מערכות מידע צומצם מטה חברת הייזום, ובכלל זה, הקפאת תקן סמכ"ל פיתוח עסקי, סמכ"ל הדסה, וצמצום כח אדם בתחומי , תוכית התייעלות מקיפה שבכללה 2016ריון חברת הייזום בסוף שת בשל מצבה של חברת הייזום, אושרה בדירקטו  ההסכם הקיבוצי.    ההתפלה (אשדוד התפלה).
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בדצמבר  31בחברת הבת אשדוד התפלה תפעול שהחלה בתפעול מתקן ההתפלה באשדוד מצבת העובדים, כון ליום  מעביד מכוסות על ידי ההפרשות השוטפות לקופות -ביחס לעובדים בגין סיום יחסי עובד הייזום חברתהתחייבויות   מגבלות התקציב שמאפשרת תכית ההבראה.הייזום. חברת הייזום משקיעה גם בתחומי רווחת הפרט ושיפור המשאב האושי במסגרת  שעימו מתמודדת חברתשיפור מיומות מקצועית, והדרכות על פי חוקי בטיחות. חלק מהדרכות ההעשרה אין מיושמות בשל המשבר הכלכלי לחברה תוכית שתית בתחום ההדרכה הכוללת הדרכות מקצועיות בתחומים ההדסיים בחברה, פיתוח מהלים,   שירותים מקצועיים וידע בתחום ההתפלה מחברת האם.עובדים. אשדוד תפעול רוכשת  50, היה של 2018 לחוק פיצויי הפיטורין). בגין העובדים  14ת אלו (על פי סעיף הפיצויים ואין מחויבות וספת לחברה מעבר להפרשו מבצעת הפרשה בדוחות הכספיים בהתאם להערכה אקטוארית המשקפת את  הייזום חברתבהסכמי קביעות מקומית  ביעות מקומית עובדים בק 3עובדים מתוכם  79מועסקים בחברה ובחברות הבות בישראל,  2018בדצמבר  31כון ליום   ההתחייבות הצפויה.  ביואר  1מר יותן תלמי, סיים את תפקידו כמ"מ מהל מתקן ההתפלה באשדוד. החל מיום  2017בדצמבר  31ביום   על בסיס ההסכם הקיבוצי של מקורות מים.  מכ"ל חברת הייזום, מר אהוד הלל, שימש כמ"מ מהל מתקן ההתפלה באשדוד. ביום  2018באפריל  21ועד יום  2018 (ספח  2007בובמבר  14) ומיום עלויות הסכם( 2007 באוגוסט 29 ומיום) הביצוע אגף - קיבוצי הסכם( 2005 בספטמבר 4 מיום להסכמים בהמשך, הכללית העובדים והסתדרות העובדים ארגון לבין מ"שח ובין, מקורות בין קיבוצי הסכם חתם 2008 ביוי 5 ביום, כך ולשם מ"לשח ממקורות הועבר הביצוע אגף 2008 בשת, לעיל (ג)6.2.3.1 בסעיף כאמור  חברת שח"מ .6.18.17   .כתב מיוי חתום התקבל טרםאך , את המיוי מיויים לבדיקת הוועדהאישרה  2019במאי  23ביום . הייזום חברת של בפועל"ל כמכ, רז אלון של למיוי האיתור ועדת המלצת את הייזום חברת דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 19 ביום, כי יצוין .שהתפטרו לאחר תפקידם את סיימו, דומב אילן מר, וםזהיי חברת של הכספים"ל סמכומכ"ל חברת הייזום, מר אהוד הלל  2019 ביואר 31 . ביוםלקבוע האמור המיוי הפך 2019 בפברואר 1 וביום וספים חודשים לשלושה היסיון תקופת הוארכה לאחריה, סיון בת חצי שהמוה מהל התפעול של אשדוד התפלה תפעול, מר סמיון ברובר, לתפקיד מ"מ מהל המפעל לתקופת  2018יל באפר 22 . כן 2012 יואר ובחודש 2010 פברואר בחודש עודכן ואשר 2008 יוי בחודש הצדדים בין שחתם בהסכם ביטוי לידי שבא כפי"מ שח של פירוק או פעילות הפסקת של במקרה לרבות, הקבועים לעובדים מלאה תעסוקה לספק מקורות התחייבה, כן כמו. יישמרו המועברים העובדים וזכויות העבודה תקופת רצף כי קבע הקיבוצי ההסכם במסגרת  . 2008 ביולי 1 מיום החל מ"לשח ממקורות הביצוע אגף עובדי העברת בושאהשיוי המבי),  ישוםלצורך  2004במרץ  28להסכם קיבוצי מיום  עובדים תקיים,  368), והמכ"ל ימיהפ(המבקר עובדים בחוזה בכירים  2, מתוכם עובדים 478"מ מועסקים בשח  לעיל. )(ג6.2.3.1"מ, ראו סעיף לשחהתחייבה מקורות להעביר עבודות בהיקף מסוים  מבין העובדים הזמיים למועד התשקיף,  כוןעובדים זמיים.  110-עובדים קבועים ו 360-עובדים ביסיון ו 8מתוכם  בפברואר  25להאריך את התקופה האמורה. ביום  העובדים ארגון עם הדדית בהסכמה, אפשרות עם, חודשים 60 עד של לתקופה מ"בשח זמי באופן עובדים העסקת, ככלל, המאפשר 2005 במרץ 3 מיום, אחר קיבוצי הסכם עשה זמיים עובדים לגבי. לעיל כאמור, 2012ביוי  18וביום  1990 בדצמבר 31 ביום העובדים של הכללית ההסתדרות לבין החברה בין חתמו אשר, המיוחדים הקיבוציים בהסכמים קבעו), הקבועים העובדים( מ"שח עובדי מרבית של העבודה תאי  .עובדים עבור מקורות 17-ה"ל, שח"מ מעסיקה כ "מ לבין ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית, בושא הארכת ושחמקורות  בין חתם הסכם קיבוצי מיוחד 2010 , מוה למכ"ל בפועל עד אלמליחידו וסמכ"ל הכספים, שמעון סיים מכ"ל החברה את תפק 2015דצמבר  בחודש  תקופת ההעסקה של העובדים הזמיים. . בחודש ובמבר לגהחל עבודתו מכ"ל קבוע, עמית  2018באוקטובר  10-. ביום רביעי ה2018באוקטובר  9-לתאריך ה בהשוואה לגרעון בהון החוזר בסך של  2018 דצמברב 31מיליון ש"ח ליום  1,363לחברה גרעון בהון החוזר בסך של   בחברה חוזר הון .6.19  . אלמליחלממלא מקום סמכ"ל כספים והחליף את מר  שוורצברגמוה אלון  2018 מיליון ש"ח אשר,  -374לקח גם סכום של כ המוכרות להכסות המוכרות). בחישוב ההון החוזר בתקופת הדוח,(לא כולל יתרת חשבוות דחים רגולטורים הובעים מהפער בין העליות  2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  1,148
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, 2018-2019ההלת החברה בדעה, בהתבסס בין היתר על מסגרות האשראי וגיוס אגרות חוב מתוכן לזמן ארוך בשים   "חש מיליון 1,013-כ של בסך החוזר בהון גרעון קיים המאוחדים בדוחותיה אשר הייזום מחברת בעיקר ובעבהון החוזר  הגרעוןויתרת חו"ז מול המפא"ר. עתיד להיות משולם בשה השוטפת) בהתחייבויות השוטפות. בסכום זה כללו הפרשות כלליות, התחייבות לקרן שיקום (מעל החלק שלהערכת החברה להערכת החברה, בסבירות גבוהה, איו עומד לפירעון בשה השוטפת, אולם בהתאם לכללי החשבואות מוצג  רעון יועל הכיסוי שמקבלת החברה בגין הוצאות פחת, תשואה וריבית בהתאם לרגולציה, שהחברה תוכל לעמוד בפ משאר קבלי  30מקבלי עבודות הדסה באיות ואשראי של שוטף+ 60ה מקבלת אשראי של שוטף+ככלל, החבר ולקוחות  ספקים אשראי .6.19.1  התחייבויותיה בשים הקרובות. (במיליוי ש"ח, לפי  2017-2018להלן תוים אודות היקפים ממוצעים של אשראי הספקים ואשראי ללקוחות בשים   לעיל. 6.8.19לפירוט אודות ספקי חומרי הגלם המהותיים של החברה ראו סעיף    34העבודות, הספקים וותי השירותים השוים. פורע את חשבוותיו במועד  שלא צרכןלחודש העוקב לחודש הצריכה.  19-פירעון חשבוות המים מתבצע עד ליום ה  55  60  322  331  ספקים   41  41  472  428  לקוחות, טו   2018  2017  2018  2017  ממוצע ימי אשראי  היקף אשראי ממוצע (במיליוי שקלים)    ):2017-2018דוחות כספיים לשים  א' לכללי המים 6לחודש העוקב, בהתאם לסעיף  20-ה מהיום החל, בשה 4% בשיעור פיגוריםבריבית  מחויבה"ל,  קבעים במסגרת החוזים הספציפיים באשר ללקוחות אחרים שהחברה מבצעת עבורם עבודות שוות, תאי תשלומם   . 2011-השירותים שעל החברה לתת לצרכיה), התשע"אלכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעיין הרמה, הטיב והאיכות של  31מפים לסעיף  אשר(תעריפים)  מים לירידת ערך באופן ספציפי ולכן אלו בחים בפרד משאר הקבוצה. יתרת ההפרשה לחובות מסוגלת לזהות סיחייבים בעלי מאפייים דומים ושיויים ברמת הפיגור בתשלומים. יחד עם זאת, לגבי חייבים מסויימים החברה החברה בוחת הפרשה לחובות מסופקים באופן כללי על בסיס קבוצת חייבים, בהתבסס על יסיון העבר לגבי קבוצת   שחתמים עימם.  ), חוץ(גורמי  שלישיים צדדים עבור קבליות עבודות ביצוע לצורך הדרוש) וחומרים(ציוד  מלאי רוכשת החברה, בוסף  שבר).רכישת המלאי מתבצעת על פי תכית עבודה של אחזקת מתקי החברה (אחזקה מועת, אחזקה מתוכת ואחזקת   מים פקתאס .6.19.4  הפרויקטים.רכישת המלאי מתבצעת על פי תכון מפורט לביצוע הפרויקטים ובהתאם למועדי האספקה הדרשים על ידי מהלי   פיתוח פעילות .6.19.3  על הידע שצבר בחברה ומותאם להיקפי הפעילות של החברה, בחלוקה לשי סוגי פעילויות עיקריים:אספקת המים של החברה. רמות המלאי קבעות בהתבסס בחברה מוחזק מלאי של ציוד וחומרים להבטחת אמיות   מלאי רכישת מדייות .6.19.2 מיליון ש"ח. 141-היה בסך של כ 2018בדצמבר  31ליום ו "חשמיליון  117-כהיה  2017בדצמבר  31מסופקים ליום   לחברה אשראי דוקומטרי עבור יבוא מספקי חו"ל (מעבר למה שמפורט בסעיף), בהיקף שאיו מהותי.   34                                                        הפרויקטים.בהתאם לדרישות התכון ומועדי האספקה של מהלי 
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, סקירה של פרטי מלאי ללא תועה בשלוש שים אחרוות, לצורך ביצוע הפרשות לירידת ערך שה מדי עורכת החברה , ח"ש מיליון 135-וכמיליון ש"ח  122-היה כ 2018בדצמבר  31 וליום 2017 בדצמבר 31 ליוםהמאוחד  המלאי יתרת  מלאי.  . בהתאמה
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במועד לקיחת  תיקבע –ריבית אשראי  14/01/20   140 מזרחי 1 הערות עמלת אי יצול ריבית תוקף (מיליון ש"ח)סכום אשראי מוצל  (מיליון ש"ח)סכום מסגרת  שם הבק 'מס  מסגרות אשראי מהותיות של מקורות מים אשר, למועד התשקיף, אין מוצלות בפועל:  להלן .6.21.2  להלן. 6.9.17לפרטים אודות הלואוות של חברת הייזום ראו סעיף   לעיל. (ג)6.9.20.1לפירוט הסכמי המימון של חברת הייזום ראו סעיף   החברה מממת את פעילותה באמצעות אשראי ממקורות חיצויים, ממקורות פימיים, מתזרים המזומים מפעילות שוטפת ומהוה העצמי.   החברה פעילות מימון .6.21.1 מימון .6.21  -  -  )2.1(  )1.6(  -  -  69.8  )49.1(  68.8  )43.7(  ייזום  -  -  1.8  -  -  -  25.8  21.7  34.5  28.1  מ"שח      2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018יהול דמי  ריבית  דיבידד   מס אחרי(הפסד)  רווח  מס לפי(הפסד)  רווח  חברה שם    : במיליוי ש"ח 2018-ו 2017בדצמבר  31להלן פרטים אודות רווחי (הפסדי) חברות בות לשים שסתיימו ביום   השקעות בחברות בת .6.20.1  .לעיל (ב)6.2.3.1וספים בדבר השקעות מקורות בחברת הייזום ראו סעיף  לפרטים  9  28  2018  2017  "ח:ש במיליויייזום הבחברת  2017משת  החלהשקעות שבוצעו  הלןל השקעות  .6.20    0.15% –אי יצול  עמלת  0.7% מיוס פריים 18/8/19  100  דיסקוט 4    0.15% –עמלת אי יצול   0.7%פריים מיוס   30/06/19     150 פועליםה 3    0.15% –עמלת אי יצול  0.7%פריים מיוס  –ריבית אשראי  30/06/19   50  מזרחי 2 . אוקול ללא עמלה האשראי
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(לא  בקאיים לתאגידים ארוך זמן הלוואות של מסולקת בלתי יתרה מים למקורות קיימת לא 2018 בדצמבר 31 ליום  של מקורות מים  בקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות .6.21.4  לדוח הדירקטוריון.  4.4השתיים וסעיף  הכספיים לדוחות 19 ביאור ורא ותאיהן כאמוראודות אגרות החוב  לפרטים  . 2003משת מוסדיים וסדרות וספות אחרות אשר פרעו במלואן) שהפיקה החברה בהפקות פרטיות למשקיעים מוסדיים החל אשר מוחזקות בידי משקיעים  6,8,9מקור המימון החיצוי העיקרי של החברה היו אגרות חוב לטווח ארוך (סדרות  חוב אגרות .6.21.3 בקשר עם הלוואות מקורות מים לזמן ארוך ולזמן קצר  2017-2018להלן פירוט אודות שיעור הריבית הממוצע לשים  הממוצעת הריבית שיעור .6.21.6  להלן. 6.9.17לזמן קצר מתאגידים בקאיים של חברת הייזום ראו סעיף  הלואוותאודות  לפרטים  הלוואות שהועמדו לחברת הייזום).קיימת למקורות מים יתרה בלתי מסולקת של הלוואות זמן קצר מתאגידים בקאיים (לא כולל  2018 דצמברב 31ליום   של מקורות מים בקאיים מתאגידים קצר לזמן וואותהל .6.21.5  להלן.  6.9.17לזמן ארוך מתאגידים בקאיים של חברת הייזום ראו סעיף  הלואוותאודות  לפרטים  החברה מגבלות מהותיות מכוח הסכמי המימון הבקאיים של מקורות.לא חלות על   כולל הלוואות שהועמדו לחברת הייזום).  מיליון  10-, מלבד שעבוד על פקדון כספי בסכום של כהאם-על כסי החברה שעבודים רשומים לא, התשקיף למועד כון  שעבודים .6.21.8 . החברה ברמת וסף אשראי תקבל לא – התשקיף למועד ועד הדוחות מתאריך תקבלש אשראי  של החברה.  ilAAAאישררה מעלות את דירוג  2018באוגוסט  12-ה "). ביוםמעלות(להלן: " Standard & Poor's Maalot החברה ואגרות החוב שהופקו על ידה כאמור לעיל, מדורגים על ידי  אשראי דירוג .6.21.7  להלן.  6.9.17אודות שיעורי ריבית ממוצעת של חברת הייזום ראו סעיף  לפרטים  ל"ר  "רל  אגרות חוב  p-0.7%  p-0.7% - p-9-0.58%  מקורות אשראי בקאיים  31.12.2017  31.12.2018      שיעור ריבית ממוצע אשראי לזמן קצר    3.80%  3.67%  אגרות חוב  0.53%  "רל  מקורות אשראי בקאיים  31.12.2017  31.12.2018    שיעור ריבית ממוצע אשראי לזמן ארוך  (לא כולל הלוואות שהועמדו לחברת הייזום):  כלשהו, ללא קבלת הסכמת האמן בכתב ומראש. על אף האמור, החברה תהא רשאית ליצור את השיעבודים הבאים, לשעבד ולא למשכן בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא כס מכסי אספקת המים הקבועים שלה לטובת צד שלישי לא  התחייבה החברה לפיה, שלילי לשעבוד התחייבות כוללות, החברה שהפיקה 8,9 ,6 סדרות החוב אגרות כי, יצוין   ש"ח.
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על כסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד  יעבודים צפיםש) 2) כל שעבוד שיעשה לטובת המדיה; (1כולם או חלקם: ( (יודגש  , בהתאמה)תפעול אשדוד עבור מזרחי בק לטובת"ח, ש מיליוי 35 של בסך ערבות(הכולל  מיליוי 39-וכ ש"ח מיליוי 46-סך הערבויות הבקאיות שיתו על ידי החברה עומד על כ 2018-ו 2017בדצמבר של השים  31כון ליום   ערבויות .6.21.9  הכספיים השתיים. לדוחות.ה 25ביאור  ראו הבות חברות כסי של שעבודיםבדבר  לפירוט  כסים לטובת צד שלישי כלשהו שעשו להבטחת אשראי שאפשר את רכישת הכס או הכסים.) שיעבודים ספציפיים על כס בודד או על מספר 3(-במקביל את כסיה בשיעבוד צף מאותה דרגה גם לטובת האמן; ו מיליון ש"ח, כגד ערבות בקאית שהעמידה חברת  100בוסף לסכום זה, החברה חתמה על כתב ערבות ושיפוי בסך של   פרויקט אשדוד. בקשר עם. הערבויות כאמור יתו בעיקר ומים הקובים כוללים הצמדה)כי הסכ של ערבות חברת הייזום "ח שמיליון  10בשל חילוט בסך  הייזום לטובת המדיה בקשר עם פרויקט ההתפלה באשדוד. סעיף בוסף לשעבוד המפורט ב"ח שמיליון  90-לעיל, עומדת ערבות מקורות מים על סך של כ 6.9.17.5כמפורט בסעיף  לעיל, במקרה של חילוט הערבות לצורך גביית  (ג)6.9.20.1הסדר הבייים המתואר בסעיף לבהתאם  .לעיל 6.21.8 .ג 25החברה מוארך בהתאם לתוקף הערבות שהעמידה חברת הייזום. לפרטים וספים אודות הערבויות ראו ביאור . תוקף כתבי הערבות והשיפוי שחתמה עליו עילל (א)6.9.20.1כמפורט בסעיף  "ח,ש מיליון 40 על יעלה שלא מחדש למילוי בכפוף"ח, שמיליון  40 של סך על לעמוד שתמשיך כךפיצויים מוסכמים, יתן יהיה להגדיל את הערבות האמורה  והכללים מכוחו,  תקותיו, המים חוק: הבאים בחוקים מעוגות החברה לפעילות הוגעות העיקריות הדין הוראות  .הבאות בשים להתגבר ואף להימשך צפויה זו מגמה, החברה. להערכת אליהן בקשר והאכיפה הפיקוח וברמתעל החברה  החלותדרישות הסביבתיות בלזהות מגמה של החמרה  יתן. בשים האחרוות הסביבה איכות תחום. בהתאם לכך, כפופה מקורות לרגולציה מקיפה בלאוויר מזהמים ופליטות וריח רעש מטרדי לרבות מטרדים יצירת, מסוכים בחומרים שימוש, לסביבה הזרמות ובהםים סביבתיים שוים של מקורות חשופה לסיכו הפעילות כללי –סביבתיים ורגולציה סביבתית  סיכוים .  6.23.1יהולם ודרכי סביבתיים סיכוים .6.23  השתיים.  הכספיים לדוחות 17ביאור  ראוהיבטי המס החלים על הקבוצה  בדבר לפרטים  מיסוי .6.22  לעיל. 6.9.17.5לפרטים אודות ערבויות שהעמידה חברת הייזום ראו סעיף   לדוחות הכספיים השתיים. (להלן:  2000-ד"התשס, החופית הסביבה שמירת חוק, ותקותיו 1993-ג"התש, המסוכים החומרים חוק, ותקותיו והביה התכון חוק, ותקותיו 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק, ותקותיו 1961-א"התשכ, מפגעים למיעת החוק ) משלם המזהם( הסביבה הגת חוק, ותקותיה, 1940, העם בריאות פקודת, ותקותיו") יבשתיים ממקורות ים זיהום מיעת חוק(להלן: " 1988-ח"התשמ, יבשתיים ממקורות הים זיהום למיעת חוק"), החופית הסביבה שמירת חוק" ), הביוב למערכת המוזרמים מפעלים שפכי( וביוב מים תאגידי כללי, 2012-ב"התשע), לסביבה והעברות פליטות ומרשם דיווח חובות( הסביבה הגת חוק, ותקותיו 1984-ד"התשמ, יקיון שמירת חוק, 2008-ח"התשס), חקיקה תיקוי( ב' המתייחס לושא חומרים מסוכים.  10.10ים, פורסמה טיוטת מפרט אחיד במסגרת הרפורמה של רישוי עסק  הסביבה.סביבתי משולב לחלק ממתקי החומ"ס בוסף להיתרי הרעלים. הושא בדיוים עם משרד הארגיה והמשרד להגת המשתמע מכך מהחוק החדש. כלומר, בהתייחס למקורות יש הכבדה של דרישות רגולטוריות שיוסיף צורך ברישוי סביבתי קוקרטי פר מתקן על כל  עיסוק בחומרים מסוכים מעל סף כמויות מסויים. קרי, החובה לקבל רישיוןחלק ממתקי המים של מקורות את החובות החלות על "מפעל מסוכן", הוא מפעל טעון רישוי סביבתי שעשה בו כוללת המבוססת על התאמה לסטדרטים המקובלים באיחוד האירופי. טיוטת החוק במתכות הוכחית, מחילה על סביבתי משולב האמור לטייב את מערכי הרישוי הקיימים הן בפן הרגולטורי והן בפן הסביבתי, באמצעות רפורמה , שמטרתו גיבוש מגון רישוי 2015-בוסף, כון למועד התשקיף, פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה  . 2014-ד"התשע כי חלק מהדרישות מרחיבות הרבה מעבר לדרש בחקיקה רלווטית ובדין  וצייהמקורות הגישה הערותיה להצעה    הקיים ובהיתר הרעלים. 
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מהליות (לרבות הטלת קסות ועיצומים) ולאחריות אזרחית ופלילית, וכן  אותה ואת ושאי המשרה בה לסקציותלפגוע בפעילותה התקיה של החברה, לגרום לזקים בפש וברכוש, לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה, לחשוף החברה בפרט, לסיכוים ומפגעים סביבתיים. התרחשותם של מפגעים סביבתיים ואי עמידה בהוראות הדין עשויים פה של הציבור בכללותו, ועובדי ככלל, הוראות אלו ועדו לצמצם פגיעה אפשרית בסביבה, לרבות מיעה וצמצום חשי לצל הזדמויות  אףומבוצעת הערכה שלהם, ככלי לקבלת החלטות שועדו למזער את הסיכוים, לשפר את ביצועיה והרלווטיים לפעילות החברה  סיכוים סביבתיים במסגרתו מזוהים הסיכוים יהולפעילות החברה כוללת הליך  :סביבתיים סיכוים ויהול סביבתית מדייות .6.23.2 לשיויים שיחולו בהוראות הדין.פעילותה. החברה פועלת באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעותיה הסביבתיות, ותמשיך להתאים את פעילותה ים העשויים להתרחש במהלך קבועות ובהוצאות שוטפות, ופועלת למוע, או לכל הפחות למזער את הסיכוים הסביבתילאור זאת, משקיעה החברה משאבים רבים ומשמעותיים בהבטחת מילוי הוראות הדין החלות עליה, בהשקעות   לגרום לפגיעה במויטין. ל מקורות המים ממקורות כדבך מרכזי במסגרת יהול הסיכוים הסביבתיים, פועלת מקורות למוע ולמזער זיהום ש  סביבתיים סקרים .6.23.3  .החברההעשויות להיות מועילות לפעילות  , 2013-ג"התשעמי שתייה),  ומיתקישתייה  מיסיכון פוטציאליים. תקות בריאות העם (איכותם התברואית של  שים. מקורות סיימה לסקור את כל קידוחי מי השתייה  3להסתיים תוך  דרשסבב ראשון של סקרים  כאשרשים,  5-ל אחתשל  בתדירות מים הפקת למתקןלבצע סקר  החובה, היתר בין קובעות"), שתייה מי איכות תקות(להלן: " ר במתקן טיפול במים (למעט סק מבצעת מקורותהוראות תקות איכות מי שתייה. ל בהתאם יםבוצעמ. הסקרים 2019 שת עדשים,  5-ל בפריסהסבב שי של סקרים,  2014קפן, והחלה בשת וטרם כיסת תקות איכות מי שתייה לת , תקות איכות מי בוסף. התקות יפ על כדרשמתקן לחיטוי בהתאם לדרישת התקות) בתדירות של אחת לשה,  , המידע כלל בדו"ח ובוסף, האיטרט באתר הסקרים ממצאי עיקרי את מפרסמת מקורות. אלו מורכבים סקרים בביצוע רבים מאמצים ומשקיעה האספקה במערכות הסקרים בביצוע החלה מקורותשים.  10-סקרים של אחת ל ביצועשים ולהמשיך בתדירות  5מערכות אספקת המים לכל המערכות תוך בראשון  סקרשתייה קובעות החובה לבצע  לצורך  מוצעות דרכים לטיפול, כגון פיה לגורמי אכיפה והתרעה בפי הרשויות הרלווטיות; וידוא הסדרת המפגעיםהתהום או לפגוע בהם, וכן במסגרת הסקרים מבוצע מיפוי וזיהוי מפגעים ו/או מקורות זיהום העלולים לזהם את מי  שתי למשרד הבריאות. ופוטציאליים באמצעות אשי השטח שלה, ולצורך כך  קיימים מפגעים יתרה מכך, מקורות פועלת בשוטף לאיתור  "ח בשה. ש מיליון 2.5-כ של בהיקףכספית  והשקעה רבמשאבים רבים, לרבות מאמץ מקצועי  השקעת, והם משלבים שתייה מי רמקו כל סביבלהחיית משרד הבריאות  בהתאם מתבצעים הסביבתיים הסקרים  הפסקת הזיהום במקור המים; התקת אמצעי מיגון; והגברת היטור והפיקוח. אשר  סביבתיים במפגעים וטיפול מעקב דיווח, לאיתור, בחברה אחידות הטמיעה הוראת מהדס ראשי הכוללת החיות . מימיים גידול ובתי חלים שיקום על דגש שימת תוך, לטבע מים להשבת, ורשויות ירוקים ארגוים עם פעולה שיתוף תוךבהתאם להחיות הרגולטור ו זה בעיין תפועלהמים הארצי עשות פעולות להשבת מים לטבע. חברת מקורות חוק המים היא בין היתר, שמירה ושיקום של ערכי טבע ווף. לצורך הגשמת תכלית חקיקה זו, כחלק ממשק  מטרת   לטבע מים השבת  .6.23.4  מקורות מי שתייה. יש בהם כדי לסכן תכית (להלן: " 2003במאי  14קיימא מיום -בדבר תכית אסטרטגית לפיתוח בר 246בהתאם להחלטת ממשלה מספר   )א(  קיימא בר לפיתוח האסטרטגית התכית יישום .6.23.5  .2018"ק בשת מלמ 23-וכ 2017"ק בשת מלמ 26-מקורות השיבה לטבע כ חברת  .לחלים והפייתם מקידוחים מים הזרמת באמצעות וגדלות הולכות אשר מים כמויות לטבע מקורות חברת משיבהועל פי אישורי רשות המים,  זו פעילות במסגרת . בהמשך לכך 2009ביוי  29"), פרסם מהל רשות החברות הממשלתיות חוזר בושא יישום תכית פב"ק ביום פב"ק קיימא בחברות -את "המדריך לפיתוח בר 2013פרסמו המשרד להגת הסביבה ורשות החברות הממשלתיות בדצמבר 



 

118-ו 

וים בההגת הדרג היהולי הממשלתיות". בהתאם לפרסומים האמורים, הוקמו בחברת מקורות צוותי עבודה ש סביבתיים. מקורות זכתה -בוסף, מקורות משתתפת במדד "מעלה" המדרג חברות במשק בהתאם לביצועים חברתיים  )ד( לגבי ההשפעה הסביבתית הכוללת של מקורות.רת זו מקורות מודדת את טביעת הרגל הפחמית שלה על פי מתודולוגיה מקובלת בתחום, כחלק מהיתוח שעשה במסגלהשתתף באופן וולוטרי במספר מגוי דיווח, בייהם המגון הוולוטרי לרישום ודיווח על פליטות גזי חממה. חברתי במהלך חמש השים האחרוות בחרה מקורות -דיווח על מדרך פחמי ופליטת מקורות: כחלק מחזוה הסביבתי  )ג( חברתית. -יבת עבודה "ירוקה" תוך קידום אחריות סביבתיתחברות הזק המפתחות מוצרים "ירוקים"; יצירת סבלמען ייעול תהליכים שיביא לחסכון במשאבים; פיתוח והטמעה של טכולוגיות "ירוקות" תוך שיתופי פעולה עם הסביבתיים הגרמים מפעילות החברה על ידי קיטת פעולות לצמצום הפוטציאל לגרימת מפגעים סביבתיים ולפעול הל את הסיכוים מאמצים רבים בצמצום ומיעה של מפגעים סביבתיים; כיון מסגרת יהולית שמטרתה לקיימא בחברות הממשלתיות, בין היתר, במישורים הבאים: השקעת -מקורות פועלת בהתאם למדריך לפיתוח בר  )ב(  הבכיר, שגיבשו מתווה תכית פעולה המבוצעת כתוכית עבודה רב שתית.  ל בביוב גולמי החברה מהלת ומתפעלת תשתית רחבת היקף של טיפול, הובלה ואספקה של מים באיכויות שוות, הח  )א( לחל להזרמה הרשאה צו . 6.23.6.1 לסביבה הזרמות .6.23.6 של מקורות לשמירה על ערכי הטבע והסביבה כחברה המובילה בתחומה.לטיה פלוס" שהיו הציון הגבוה ביותר בדרוג. הציון הגבוה מהווה ביטוי למחויבותה בשש השים האחרוות בציון "פ לסביבה, פעולה אשר יש בה סיכון  מיםוכלה במי שתייה. כחלק מתפעול שוטף של תשתית זו, מזרימה מקורות לעיתים  הדין, צווי הרשאה הים מוגבלים בזמן. בשגרה, ליקוי קווים ובריכות ולכל פעילות הכרוכה בהזרמה לסביבה. על פי ") להזרמה מתוכת של מי יקוזים לסביבה ולחלים להפעלות קידוחים צו ההרשאהולביוב, מכוח חוק המים (להלן: "ות בכל אחד מהקידוחים. לצורך כך, לחברה צו הרשאה, שיתן לה מאת מהל הרשות הממשלתית למים ידי מקורהזרמות מים מתוכות מקידוחי מי שתייה, הן בהפעלתם הראשוה של הקידוחים והן לאחר השבתתם, מבוצעות על   )ב(  פוטציאלי לזיהום קרקע ומקורות מים.  ט"ג. הזרמות ספות הדרשות לחברה במהלך השה דוות בוועדה לאחר הוועדה ועדכון של פקחי ר למרכזת מראש בהגשת בקשה חדשה לצו הרשאה, למעט הזרמה של מים מליחים בריכוז החוצה את הסף שקבע, וזאת בכפוף לעדכוןבמסגרת צו ההרשאה השתי, יתן להוסיף הזרמות וספות של מי שתייה ומים מליחים לתוכית העבודה, ללא צורך   )ג( ת לקבלת צו הרשאה יעודי. השתי, פוה חברת מקורוצו ההרשאה באופן מתמיד ופועלת מדי תקופה להארכת תוקף הצו. עבור הזרמות דרשות שאין כלולות בצו ההרשאה . החברה פועלת לקיום הוראותיו של 2020 בפברואר 29-צו ההרשאה הוכחי מכוחו פועלת החברה, היו בתוקף עד ל בספטמבר  30למרחב דרום של מקורות היתר להזרמת תמלחת לים עבור מתקן התפלה סבחה, שעומד בתוקפו עד ליום   )ב(  ותקותיו, במקרים כגון: הזרמת רכז ממתקי התפלת מים מליחים, שטיפות מסים וכיו"ב. לים מכח חוק מיעת זיהום ים ממקורות יבשתיים  להיתרי הזרמהמקורות מזרימה שפכים ומים לים בהתאם   )א( לים להזרמה היתר . 6.23.6.2 . 2019 דצמברב 31כמו כן, למקורות ולאיגודן צו הרשאה להזרמה לחל שורק לצורך פעילותו של השפד"ן, אשר תוקפו עד ליום   )ד( הגשה של בקשות ספציפיות. וכן היתר להזרמת תמלחת ממתקי התפלה אזוריים: גת, גרות  2019 יויב 30לתאריך והתקבלה הארכה עד  2018 מקו הרכז  היתר להזרמה לים, המשרד להגת הסביבה דורש תכית להקמת מתקן להרחקת חקות ולצמצום העומס"). כחלק מתאי היתר להזרמה ממתקי התפלה אזוריים(להלן: " 2020בדצמבר  31ולהט, שעומד בתוקפו עד ליום  "). הקמת מתקן כאמור כרוכה בעלויות משמעותיות ורשות המים המתקן להרחקת חקותטרם הזרמתו לים (להלן: " מקורות השלימה את הפיילוט לטיפול בחקות במי הרכז והעבירה את הדו"ח  -בוגע להיתר לקו רכז גרות אשקלון   )ג(  מתגדת לדרישה זו.  המתקן כחלק מדרישות ההיתר החדש. הושא בדיוים עם המשרד להגת הסביבה ורשות המים.ולרשות המים. צפוי כי המשרד להגת הסביבה ידרוש לקבל לו"ז מחייב להקמת המסכם למשרד להגת הסביבה 
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, מים קידוחי שיקום לצורך לרבות, מסוכים בחומרים שימוש החברה עושה, מקורות של מפעילותה הכרחי כחלק רעלים היתרי .6.23.7  .פלילי ואישום לחקירה או כספיים לקסות להביא ועלולה ההיתר תאי של הפרה היא אלו בהתחייבויות עמידה אי. בפיילוטיםלבחיה של טכולוגיות הפחתת חקן להקמת מוצאים חדשים לים של ייקת המים והזרמת הרכז, וכן התחייבה לתכית  מיםז ולוחות דרך לאבי התחייבה החברההמשרד להגת הסביבה דורש להפחית את עומס החקות המוזרם לים.  -בוגע להיתר ההזרמה מהסבחה   )ד( ם. בוסף, מקורות מבצעת פעולות הדברה בשפד"ן, כחלק מהסכמי התפעול מול רשיוות או על ידי קבלים חיצוייבמרחבים השוים של מקורות מתהלת פעילות של הדברת מזיקים, המבוצעת על ידי עובדי חברת מקורות בעלי   )א( הדברה חומרי יישום .   6.23.7.1מצאת בדיוים עם המשרד להגת הסביבה לגבי שיויי תאי ההיתרים.כבאות. מקורות פועלת לקבלת כל האישורים הדרשים וכן , כגון אישורי ההיתרים דרישות בכל עומדת איה מקורות . שוטף באופן, ולחידושם בהם הקבועים התאים לקיום פועלת והיא), הארץ בצפון מקורות אתרי עשר ובשיים ג"בתב הממוקמת פעילות( המטר להגברת פעילותה עבור רעלים היתרי וכן"), המתחם: "להלןהפעילות שלה בחולון ( מתחם עבור רעלים היתר מחזיקה מ"שח חברת, בוסף. שוטף באופן, ולחידושם בהם הקבועים התאים לקיום פועלים והם בתוקף רעלים היתר"ן השפד וליחידת המרכזית למעבדה, הירדן לחבל, מהמרחבים אחד לכלהתשקיף,  למועד כון. סביבתיים ולזקים מסוכים חומרים לאירועי לגרום עלול ברעלים השימוש. המסוכים החומרים חוק מכוח הדרש רעלים היתר במסגרת עשים מסוכים בחומרים והשימוש האחסה. וחיטוי במים טיפול מתקי מקורות מיישמת באמצעות עובדי החברה או  ההדברה בהם עשה שימוש על ידי מקורות, מאושרים לשימוש בישראל.החומרים המותרת בשימוש במקורות, זאת, בין השאר, על מת ליצור אחידות בשימוש בחומרי ההדברה. כל חומרי את רשימת  כוללוהוהל המטפל בושא,  למקורותאירוע תקלה או תאוה שיובילו למפגע סביבתי ו/או בטיחותי. עיסוק בחומרי הדברה, כרוך בסיכוים ובהם פוטציאל זיהום מקורות מים מחומרי הדברה, וכן בסיכון התרחשות   )ב(  איגודן. הפרדה הראויים בין "מקורות סיכון ייחים" לבין "רצפטורים ציבוריים" (ריכוזי אוכלוסייה) הזה עוסק במרחקי  חוזר"). הפרדה מרחקי מדייות חוזר(להלן: " 2014 מרץ בחודש הסביבה להגת המשרד ידי על עודכן אשר", ייחים סיכון במקורות הפרדה מרחקי"מדייות  בושא הסביבה להגת המשרד"ל מכ חוזר פורסם 2011 אוקטובר בחודש ייחים סיכון במקורות הפרדה מרחקי מדייות . 6.23.7.2 .על ידי משרד הבריאותמתבצעת הדברה גד גורמי סתימה על ידי חומרים שוים, תוך שימוש בחומרי הדברה מתואמים ומאושרים לשימוש ובמתקי החברה. חומרי ההדברה קבעים על בסיס יעוץ שיתן על ידי אגרוום. במאגרי הקולחים של מקורות ים לשימוש להדברת צמחיה ומזיקים במאגרי קולחים על ידי קבלים חיצויים טיפול בחומרי הדברה המאושר גזי  כלורשימוש בממרחקי ההפרדה, בוגע למתקים מסוימים בחבל הירדן בלבד. זאת, בין היתר, לאור המעבר מספר פעולות לצורך התאמה למדייות  ביצעה, מקורות התשקיףלמועד  כון .גזי בכלור שימוש עושים אשר מקורות של תשתית מתקי הכוללות לתוכיות, מטר 1,000 של מיימאלי מרחק קבע בה, מקורות למתקי ספציפית התייחסות כולל הפרדה מרחקי מדייות חוזר בהליכי תכון ובמצב קיים. הראוייםקביעת מרחקי ההפרדה ל מתודולוגייה ומגדיר , באמצעות הכסתם היתר ביןשיתן לצמצום מטרדי הרעש העשויים להיגרם מהם,  וככלמקורות פועלת היכן שדרש גראטורים המועים באמצעות מועי דיזל, חלקם הקטן מופעלים בסמיכות לבתי תושבים.  400-ורות כלחברת מק רעש . 6.23.8.1 לאוויר ופליטות ריח, רעש .6.23.8   מפחית בצורה יכרת את הסיכוים וההשלכות הסביבתיות.המתקים של מקורות, ה מרביתהיפוכלוריט בל בוסף,  ומספר מחקרים בתחום לשם פתרון הבעיה. במים מקדמת בחלק מהקידוחים תכון של מספר מתקי טיפולחלק קטן מכלל הקידוחים של מקורות מכילים סולפידים ועלולים ליצור מטרדי ריח. כון למועד התשקיף, החברה   )א(  לאוויר ופליטות ריח . 6.23.8.2 של הגראטורים למבה מבודד אקוסטי או באמצעות החלפת משאבות. ית למדידת ריכוז הסולפידים באוויר במתקציאל למטרדי ריח. החברה מקדמת תוכים עם פוט   
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ל בפליטות לאוויר והבקרה על פליטות אלו עשים בתאום ובהתאם לדרישות המשרד לרישיון העסק של המתקן. הטיפויושמו אמצעים טכולוגיים מתקדמים לשם טיפול בעיין, ועוגן והל טיפול בתלוות ריח, בהמשך לדרש בתאים פוטציאל ליצירת מטרד ריח קיים גם במתקן התפלה "קציעות" שמקורו בריכוז המימן הגופרי במים. לפיכך, במתקן   )ב( אוריד למי שתייה וכן ו, לעיין חובת הוספת פל2015-(תיקון), התשע"ו התברואית של מי שתייה ומתקי מי שתיה)ועדת הפים והגת הסביבה של הכסת אישרה את וסח תקות בריאות העם (איכותם  2016במרץ  16מיום  בדיון . 6.23.9.2 השקעה ותכון של מתקי הפלרה. לאור הוראת השעה ה"ל, החברה לא החלה בהפלרת מי שתייה במתקים חדשים טרם מועד הפקיעה וחדלה מהמשך  ).בהתאמה", הפקיעה מועד"-" והשעה הוראת(להלן: " 2014 באוגוסט 25פלאוריד למים שאים מכילים חומר זה בכמות המספקת. תוקפן של הוראות אלה היה לשה אחת בלבד עד ליום חובת הוספת  הפסקתהכילו הוראות בוגע ל 2013באוגוסט  25מי שתייה אשר כסו לתוקף ביום  איכותתקות  . 6.23.9.1  מים הפלרת .6.23.9 הביולוגי. גם במט"שים המתופעלים על ידי מקורות קיים פוטציאל ליצירת מטרדי ריח, לעיתים כתוצאה מבעיות בתהליך   )ג( להגת הסביבה. חדשים. ו קיימיםמתקים  באמצעותאוריד ולעיין הוראת המעבר העוסקת במועד התחילה של חובה זו להוספת פל בהתאם להוראות  ושומיתפעל לי וולאחר פרסומ וןקיליישום הת תהתשקיף, התיקון טרם פורסם. מקורות ערכהבריאות רשאי לדחות את מועד תחילת הפעילות במתקן מסוים בתקופה וספת, שלא תעלה על שה. כון למועד התיקון. מתקים חדשים שלא פעלו עד למועד הפקיעה יופעלו תוך שה מיום פרסום התיקון, אולם מכ"ל משרד ום חודשים מיום פרס 6על פי וסח התיקון, מתקים קיימים שפעלו כון למועד הפקיעה כאמור לעיל יופעלו תוך  מן אספקה ארוך, התכון, סטטוטוריקה ובייה של המתקים, ולאחריהם, טיפול בציוד, ברכישת חומרים הדורשים זוביצוע של הליכים רבים ומורכבים שאורכים מטבעם זמן רב, לרבות הליכי  מחדש החודשים לסיום כל תהליכי התע 24שכן וסח התיקון וקב בתקופה מקסימאלית כוללת של  ,שקבעקצר הזמים הבסד תוכל לעמוד  לא היא, החברה להערכתבוגע למתקים חדשים,  גם. בתקות מהקבוע יותר ארוכההיערכות  תקופת למקורותהופסקה, תידרש  םשפעולת ההפלרה במתקי ההפלרה השבת לצורך כי חשש קייםשיבוצע התיקון כאמור,  ככלהמעבר כפי שתיקבעה.  , אולם הרגולציה כללי במסגרת לבצע ישות הפלרה טרם הושג סיכום בושא. יצוין, כי עמדת החברה היא שהכרה בעלוימתקציב משרד הבריאות. למיטב ידיעת החברה, בין רשות המים ובין משרד הבריאות התקיימו דיוים בושא, אך לעיל, סוכם כי מימון פעילות זו יכוסה  6.23.9.2 מקורות. במסגרת דיון בוועדת הפים והגת הסביבה כאמור בסעיף ההכרה בעלויות פעילות ההפלרה, בכללי הרגולציה מחקו הסעיפים שעוסקים בהכרה בעלויות ההפלרה של לעיין . 6.23.9.3 התשקיף, תיקון תקות מי שתייה ה"ל טרם פורסם.  רעלים חדשים בעקבות חידוש ההפלרה, בביצוע של מכרזים חדשים בגין אלה וכו'. כון למועד  יהיתר של םבקבלת "ח. ש מיליארד 4-ב אמד לקבוצה הזק. מספקת שהיא השתייה מי להפלרת פעולותיה עקב המדיה לאזרחי כביכול מקורות שגרמה והטעיות זקים בגין כייצוגית לאישורה ובקשה מקורות כגד תובעה הוגשה 2013 בשתכי  יצוין . 6.23.9.4  "ח.ש מיליוי 15-20-בכ אמדת המים הפלרת של השתית והעלות"ח ש מיליוי 70-כ של בהיקף השקעות יחייבו חדשים הפלרה במתקי השקעות וכן ההפלרה פעילות חידוש, החברה להערכת לאור האמור, אין לחברה ודאות לעיין כיסוי עלויות אלה. רשות המים חולקת על עמדה זו, לאור הסיכום האמור.   .בושא מידע קבלת לצורך הבריאות משרד של האיטרט לאתר להפות ותדאג המתחייבים ולתקים לדין בהתאם ההליך על לפיקוח בקפידה ותפעל תשוב היא מים להפליר החובה עליה תחול שבעתיד במידה כי ההצהיר מקורות ואילו, דומות בעילות מקורות גד תביעה בהגשת חלק יקחו לא מטעמו והמומחה כוחו באי, המבקש לפיהן להסכמות הצדדים הגיעו להסתלקות הבקשה במסגרת. המבקש של האישית התביעה ודחיית לאישור הבקשה מחיקת על והורההמבקש  להסתלקות מוסכמת בקשת המשפט בית אישר 2014 שתב
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"ח לא מזאספקת המים ולזהמה. פגיעה באיכות המים כאמור עלולה להתרחש במקרה בו צרכן מים המחויב בהתקת ") מיועדים למוע ממים שעשה בהם שימוש לחזור אל מערכת מז"חהמועים זרימת מים חוזרת (להלן: " מתקים . 6.23.10.1 "חמז .6.23.10 רים חומרים כאמור יכאמור מקשה על היכולת של החברה לפקח האם העסקים אשר הצהירו כי אים מחד הגדרה . 6.23.10.5 "ח.מז בהתקת מחויב איו, המים מערכת דרך ובהדברה בדישון משתמש ואיו"ל, ה להגדרה עוה שאיו חקלאי משק כי היא זו הגדרה משמעות. הדברה חומרי של במים דילול בו שעשה או המים מערכת לתוך חומרים להחדרת המיועד מתקן שבה במערכת עשית בו שהשקיה חקלאי כמשק המוגדר עסק על גם חלה"ח מז להתקת החובה . 6.23.10.4 .בעסק בדיקה רוךלע רשאי ואף"ח מז בעסק להתקין מים ספק יכול"ח, מז מתקין לא עסק ובעל במידה כי וקובעות מוסיפות"ל ה התקות . 6.23.10.3 התייעצות במהל הרשות.המפורטים בתקות, יתקין בעסקו מכשיר מוע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתיה, מדגם שאישר המהל לאחר קובעות כי בעל עסק, מהעסקים  1992-תש"ב), חוזרת מים זרימת מוע מכשיר(התקת  העם בריאות תקות . 6.23.10.2 "ח. מז"ח ובמקרה של יתוק מים לצרכן ללא מזהתקין  "ח למרות שלעיתים עשה על ידם שימוש בחומרים אלה; כי לעיתים מזשימוש בחומרי הדברה ולכן אים מתקיים הובעות מהמשך המצב הקיים. החברה צייה, בין היתר, את אלה: במקרים רבים טועים חקלאים כי אים עושים פתה החברה אל המשה ליועץ המשפטי לממשלה, והתריעה בפיו בדבר הסכות השוות  2015בדצמבר  16 ביום . 6.23.10.8 .חקלאי משק בכל תחול"ח המז התקת שחובת כך חקיקה תיקון לבצע מהמשרד וביקשה החקלאיים המשקים במרבית"ל ה התקות של אכיפה לבעיית בוגע הבריאות משרד בפי התריעה החברה, השתייה מי איכות על שמירה להבטיח מת על . 6.23.10.7 .חקלאי למשק מים מספקת, המקומי המים ספק ידי על המוהלת, במושב הפימית המים מערכת ואולם"ח מז מותקן לא מושב בפתח בו מקום העירוי במגזר להיגרם עשויים חוזרת מים זרימת של אירועים, בוסף . 6.23.10.6 למים אכן פועלים כך, ולכן לא דרשים בהתקת מז"ח.  . אירועים במים השימוש מותר, תקיות דיגום תוצאות וקבלת המים קווי של חוזרות שטיפות ולאחר, לשימוש המים פסלים בהם ימים מספר לאחר, כאמור המקרים ברוב). מקורות של המים אספקת במערכת(ולא  אתר או יישוב של הפימית המים אספקת במערכת וייםמס לזיהום גרמו אשר, חוזרת מים זרימת של שוים מקרים מספר אירעו בעבר . 6.23.10.9 וזו טרם פייה לערכאות. לסוגייהאחרון על מת למצוא פתרון למרות שלעיתים קיים צורך בהתקתו. החברה צייה כי פייתה אל המשה ליועץ המשפטי לממשלה עשית כיסיון "ח בתוך היישוב מזברה שליטה על התקת כו; כי במקרים בהם מוהל משק מים עירוי על ידי ספק מקומי אין לח"ח משתות הסיבות שאפשרו את מתן הפטור אך הפטור עדיין עומד על מזבמקרים בהם יתן בעבר פטור מהתקת  -בריאות העם (תקי איכות מי קולחים), התש"עפעילותה של מקורות כוללת תפעול מט"שים, עליהם חלות תקות   )א(  קולחים . 6.23.11.1 תעשייה ושפכי קולחים .6.23.11 .התקות לפי"חים מז להתקת הוגע בכל חקלאיים משקים זה ובכלל עסקים על ובדיקה פיקוח ומבצעת"ל ה לתקות בהתאם פועלת החברה, סמכויותיה ובמגבלות לרשותה העומדים המשאבים במסגרת .6.23.10.10 אלה קורים מדי פעם. הקישון, מלבד היותם "מאגרי קולחים" כללים גם בהגדרה את תשומת הלב לכך שמאגרי  הסבמשרד הבריאות  לשטחים החקלאיים. על מקורות לעמוד בערכים המוגדרים בתקות אלו. "), הקובעות את איכות מי הקולחים הדרשת על מת להזרימם מן המטש"ים תקות איכות מי קולחים(להלן: " 2010 ("מט"ש"). וכח זאת שפעולת השהיית הקולחים במאגר תוך חיטויים משלים  המשפטית של מתקן טיהור שפכים שוית. בהתאם לדרישה של משרד הבריאות פתה מקורות לוועדת החריגים לעיין תקי איכות לקולחים ברמה שליתהליך טיהור השפכים. הקולחים המתקבלים כקולחים ברמה שיוית בכיסה למאגרים הפכים ביציאה  אתלמעשה 
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הם רשות המים, משרד הבריאות, המשרד להגת הסביבה פעילות הקולחים מפוקחת על ידי מספר גורמי אסדרה וביי  )ב( בוגע לתדירות הדיגום הדרשת. מי קולחים וקיבלה הקלות בוגע לחלק מהסעיפים של הפרמטרים המושפעים מהשהות במאגרים וכן קבלה הקלות  "ש. המטחורגים מערכי הסף הקבועים בתקות, מקורות מתריעה על כך הן לגופי הרגולציה ולצרכים והן למפעיל ליחות הקולחים "ש. במידה וערכי מהמטמפעלי ההשבה מקורות משמשת כספק קולחים ולא כמפעיל  ברוביצוין, כי   )ה( בערכים הגבוהים מהערכים הקובעים בכללים.מסדירים בין השאר השתת חיובים כספיים גבוהים למפעלים שיימצאו מזרימים שפכים מזהמים המכילים מזהמים . כללים אלו 2014-למערכת הביוב), התשע"ד כיסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמיםהסביבה, הבריאות והחקלאות. בשים האחרוות, החלו תאגידי המים לפעול לצמצום הזרמות מזהמים בשפכים וכח גון פיה לממוה על הושא ברשות המים לקבלת החיות במקרה של חריגה מערכים אלו, תוך יידוע המשרד להגת מליידע אותם בכל פעם שקיימת חריגה מהתקות לגבי ערכי המלחים המותרים בקולחים אשר היא מספקת, לרבות החריגים של תקות הקולחים מטעם משרדי הממשלה, הגיעה החברה, בין היתר, להסדרה מול הרגולטורים השוים ות המים מאידך. כחלק מצמצום החשיפה בגין כך, ובהיעדר אישור מוועדת הסביבה מחד ומשרדי החקלאות ורשאלו או הזרמת קולחים לסביבה. ייתכן גם כי החברה תיקלע למצב בו תקבל הוראות סותרות, למשל מהמשרד להגת מופעלים על ידה, מקורות עלולה להימצא בחשיפה בשל הזרמת קולחיו העלולה לגרום זק לגידולים המושקים במים פעלי ההשבה מהמט"שים, אשר אים הואיל ואין באפשרותה של מקורות לשלוט בערכי הקולחים המוזרמים אל מ  )ד( הדרושים לעמידה בהוראות תקות אלה. מחויב שלא לגרום ולא להרשות לאחר לגרום, חריגה מן הערכים הקבועים בתקות אלו. מקורות וקטת בכל האמצעים האמצעים הסבירים למיעת הרעה באיכות מי קולחים שברשותו וכן  קולחים, ספק מחויב, בין היתר, לקוט את כלללפיכך, מקורות היה ספק מי קולחים, כהגדרתו בתקות איכות מי קולחים שברשותה. בהתאם לתקות איכות מי . לעיל (ב)6.7.4.2וספים ראו סעיף  ם, לפרטילטרון-תשלובת הקישון, עמק חפר והקו השלישי לגב (שפד"ן), איילוןכמו כן, מקורות פועלת להשבת קולחים להשקיית גידולים חקלאיים, באמצעות מפעלי השבת קולחים ובהם, בין היתר,   )ג( ומשרד החקלאות. בערכי המליחות דבר  חרגולובת הקישון של מקורות, "ש חיפה למפעל ההשבה תשמטקולחי חיפה שמסופקים על  גם בעבר. לטרון איילון ההשבה למפעל"ש איילון מטחריגות מסוג זה מתרחשות לעיתים בקולחים המסופקים ע"י  גים לבקרת התפתחות האצות אמויה גבוהים מערכי הסף שבתקות. דבר זה איו מאפשר למקורות ליישם שימוש בדכי על פי תקות איכות מי קולחים, למט"ש חיפה יתה הקלה בערכי האמויה, המאפשר הזרמת קולחים עם ערכי ים, ייתכן כי חריגות המליחות יתרבו, דבר שיצריך מיהול קולחי המפעל במים שפירים. גם יצוין אם ישוה מקור המחיפה והתבססות עולה על מים מותפלים, מליחות הקולחים ירדה ולרוב עומדת בערכי הסף של המליחות. יחד עם זאת אספקתם הרציפה על פי ערכי הסף הקבועים בתקות הקולחים. עם שיוי מקור אספקת המים לאזור  על שהיקשה למיעת סתימת מערכות  והזואופלקטוןוהזואופלקטון ודרש להשתמש בכמויות גדולות של חומרים להדברת האצות  בידי מפעיל המט"ש ומבקשת החיות מהגורמים הרגולטורים. יצוין, כי בהעדר אישור מוועדת חריגים כדרש בחוק, סביבתיים. הפסקת הקליטה תוביל, ברוב המקרים, להזרמה לסביבה. החברה, כקולט של קולחים, מתריעה בפי י ההשבה. כתוצאה מכך, עלולים הקולחים לזרום לחלים וליצור בכך מפגעים מלא במאגרי הקולחים של מפעלכמו כן, לעיתים הקולחים המיועדים להשקייה חקלאית אים קלטים ביעדם בגלל איכותם הירודה, או בגלל אוגר   )ו(  .ההשקיה ובהתאם לאישור ועדת המכרזים. לפרטים וספים אודות החלטה ראו  4514 בהחלטה, בתאים המפורטים חפר ובעמק יזרעאל בעמק השבה למפעלי חברות שתי להקיםדירקטוריון מקורות  . במסגרת זאת, אישרבישראל הקולחים במשק מקורות של חלקה את להסדיר כוותו על המים שותר מהל הודיע, 4514להחלטה  ובהתאםכון למועד התשקיף,   )ח( הממשלה, לרבות גיוס המשטרה הירוקה, לא צלחו.יתן יהיה להעביר את הקולחים למאגרי אשר. עד כה כל הפעילות לפתרון ארוך טווח של הבעיה על ידי משרדי היתרי הזרמה לחל, במקרה שלא  פי על פועלתולחים למאגרי אשר, ובמקביל עם רשות המים החברה מזרימה את הקמטבחיים משחטות באזור המט"ש גם במקרים אלו, כתוצאה מכך איכות הקולחים ירודה מאוד. בהסדר של מקורות ירודה. בשים האחרוות עומסים שומיים בשפכים מגיעים למט"ש לפי חגים, כתוצאה מפעילות מוגברת של בתי לחים המוזרמים ממט"ש זה הם באיכות הקולחים שלא יתן לסן אותם במתקן הסיון השלישוי. כתוצאה מכך הקוכתוצאה משפכי מסיק הזיתים (עקר) שגורמים להתמוטטות התהליך הביולוגי ובעקבות זאת להרעה מהותית באיכות דצמבר) מט"ש כרמיאל אלץ לקלוט שפכים המכילים עומסים מסיביים -כל שה בעות המסיק (בחודשים אוקטובר  )ז(  החברה התכתבות וסיכומים עם רשות המים בוגע לקליטת קולחים החורגים במרכיבי המליחות.   . לעיל (ב)6.7.4.2ראו סעיף משק הקולחים  אסדרת אודותלפרטים וספים לפרק זה. בספח א'  41.6סעיף 
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, 2014-ד"התשע), ברישיון תאים קביעת( המים כללי להוראות בהתאם, רישיון כבעלת, מקורות פועלת, כן כמו הומם, אחזקת את חובותיהם של בעלי רישיון בעיין הכתה של תוכית לאספקת מים, מיעת בזבוז מים וזי יםהמסדיר ייה. שפכי תעש של צרותם, בהיווהדברים מטבע, כרוכיםשח"מ בחולון  במתחם המבוצעיםשח"מ  שלהעבודה  תהליכי . 6.23.12.1  תעשייה שפכי .2019. 6.23.12כון למועד התשקיף, תחזית משרד הבריאות היא שתקות אלו יפורסמו במהלך שת בהיבטים של פיקוח ועלויות. מקורות הגישה את התייחסותה לתקות למשרד הבריאות. על מקורות חובות וספות בקולחים, היתר ותאיו) שמטרתה הסדרת ושא מחויבויות ספק הקולחים. התקות, אם יתקבלו בוסח שהופץ, יטילו יצוין כי הופצה טיוטה לתיקון תקות איכות מי קולחים וטיוטת תקות בריאות העם (אספקת קולחים, שימוש   )ט(  מתקי תשתית וכיו"ב. ), הביוב למערכת המוזרמים מפעלים שפכי( וביוב מים תאגידי כללי הוראות, היתר בין"מ, שח על חלים לפיכך, ") לבית משפט השלום בתיה "גרט: "ולעיל להלן( הלאומיים והגים הטבע לשמירת הרשות הגישה 2017ביוי  28 ביום אחרים 7-ו מקורות'  הלאומיים והגים הטבע לשמירת הרשות . 6.23.13.1 הסביבה איכות בתחום משפטיים הליכים .6.23.13 .זה למועד עד המתחם על חלו אשר"), הישים הכללים: "להלן( 2011-א"התשע), הביוב למערכת המוזרמים מפעלים שפכי( וביוב מים תאגידי כללי את 2014ליולי  1 ביום החליפו אשר"), החדשים הכללים: "להלן( 2014-ד"התשע "ג ומקורות הייתה רטהאישום הוגש מבלי שקדם להגשתו הליך של שימוע מהלי, ולאחר שההבה מדיוי ההלות  כתב  .1998-"חהתשואתרי הצחה, בשמורת טבע ביתן אהרון ופגיעה בערך טבע מוגן ביגוד להוראות חוק גים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים עובדיה וגד חברה קבלית של מקורות ומהלה בגין שי אישומים של פגיעה חמורה מ 5כתב אישום גד מקורות, גד  תו לא כללה את אחד האשמים ומשכך, בעייו של הגישה המאשימה כתב אישום מתוקן, במסגר 2018ביואר  1 ביום  שבו ברמה המהלית בין שי הגופים אשר חולקים יסיון רב של פעילות שוטפת למטרות משותפות. וכי האירועים יי אלף  75. במסגרת הסדר הטיעון, החברה הורשעה, והוטל עליה קס בגובה של 2018בדצמבר  6ט ביום ידי בית המשפלגישור פלילי בפי מותב אחר בבית המשפט השלום בתיה. בין הצדדים הושג הסדר טיעון בעיין זה, אשר אושר על כפרו האשמים בכתב האישום. בעצת בית המשפט, הסכימו הצדדים להגיע  2018במאי  22אשם זה תם ההליך. ביום  סעיף ") לבית הדין לעייי מים בחיפה ערר לפי אט"דהגישה עמותת "אדם טבע ודין" (להלן: " 2017בפברואר  21ביום  איגודן ועתירת ודין טבע אדם עתירת . 6.23.13.2 ש"ח, וכן עובדי החברה הוסרו מהתיק.  ובלתי מידתית, העומדת ביגוד להוראותיו ולמטרתו  כי צו ההרשאה מהווה, בסיבות בהן יתן, החלטה בלתי סבירה"), בעין צו הרשאה להזרמת עודפי קולחים ממט"ש השפד"ן לחל שורק. אט"ד טעה איגודןאיכות סביבה (להלן: "(י"ח) לחוק המים גד רשות המים, המשרד להגת הסביבה, משרד הבריאות, מקורות, ואיגוד ערים דן לתשתיות 20 (י"ח) 20הגיש איגודן לבית הדין לעייי מים בחיפה ערר לפי סעיף  2018בפברואר  12לחוק המים. ביום  1של סימן א שיתן לאיגודן ולמקורות  2018ביואר  22לחוק המים גד רשות המים וגד מקורות, בעיין צו ההרשאה החדש מיום  אחר והוראותיהם בלתי יתות בצו ההרשאה מוטלות על מקורות בלבד, וכי על חלק אחר מהדרישות להימחק מבית הדין יורה לרשות המים לתקן את צו ההרשאה החדש באופן בו יובהר כי חלק מהדרישות והחובות המפורטות רמת עודפי קולחים ממט"ש השפד"ן לחל שורק. הדיון בשי העררים אוחד. במסגרת העררים מבקש איגודן כי להז   שעומדים לרשותו ולכן אין מיעה לביצוען. איגודן אחראי על פי דין לטיפול ולסילוק תקין של השפכים; ההוראות שיתו מחייבות את האיגודן בהתאם לכלים ראות בצו אין חורגות מגדר תפקידיו וסמכויותיו הסטטוטוריים של איגודן; שלא להציגם בפי בית המשפט; ההוהיא שדין הערר להדחות מהטעמים הבאים: פיות איגודן זכו למעה על ידי יו"ר וועדת צווי הרשאה אך איגודן בחר פועלות בעין זה, והדברים אף קיבלו ביטוי בצו ההרשאה החדש. לעיין הערר שהוגש על ידי איגודן, עמדת הפרקליטות קת ההזרמה לחל והן באופן המייתר את הערר, וכי המשיבות ערות לצורך למצוא פתרוות לסילוק הקולחים והפסעמדת הפרקליטות בתמצית היא שלעיין הערר שהוגש על ידי אט"ד חלה התקדמות בתהליכי העבודה הוגעים לערר,   ליישום או ביצוע על ידי איגודן וגם לא על ידי מקורות. 
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סגרתה הוסכם כי הוסח המוסכם ישולב הצדדים להסכמה בקשר עם תיקון וסח צו ההרשאה, במ בעיין איגודן, הגיעו  כפופה לחלוטין להחלטות רשות המים בעיין, כמו גם לתקציב שייועד לושא. תוך מתן פירוט בדבר האפשרויות שעומדות על הפרק בטווח הזמן המיידי והארוך. מקורות טעה כי בעיין זה היא א הליך מורכב וארוך, בדיוים הסבירו ציגי רשות המים כי הליך אישור התכיות העתידיות בוגע לעודפי הקולחים הו  והטעמים המפורטים בערר. במצב הדברים הוכחי אותה עת אין כל ברירה אחרת, ולעיין הערר שהוגש על ידי איגודן מקורות הצטרפה לטעות אט"ד צו ההרשאה יתן בסמכות ובהתאם לסיבות שכן  עמדת מקורות בתמצית היא שלעיין הערר שהוגש על ידי הגיש איגודן בקשה למשיכת הערר ויתן פסק דין בדבר  2018בדצמבר  17. בהמשך לכך ביום 2019בצו ההרשאה לשת  במסגרתו צומצמו היקפי  2019יתן צו הרשאה חדש לשת  2018בדצמבר  26רשות המים עדכה כי ביום בעיין אט"ד,   מחיקת הערר ללא צו להוצאות. באפריל  30ביום . הקולחים לעודפי קבע פתרון למציאת שעד בתקופה גם הבעיה את לצמצם ביסיון רבים וכספיים מקצועיים מאמצים ומושקעים צמוד מקצועי בליווי מצא והושא צומצם לחל ההזרמה היקף, רציף באופן ומטופלת טופלה הקולחים עודפי שבעיית בהיתן להידחות ודיו מוצה הערר האמור וכח, וכי 2019ההזרמה המותרים לשת  למחוק  ת"ד מבקשאט, הודיעה אט"ד לבית הדין כי וכח הצעדים בהם קטה רשות המים בחודשים האחרוים 2019 ית) חלות הוראות חוק החברות הממשלתיות בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברה בת ממשלתבאספותיה הכלליות או הזכות למות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברה שהן חברות בת ממשלתיות כמשמען בהוראות חוק החברות הממשלתיות (חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה חברות בת של החברה,  עליצוג הולם למגזרים ועוד. יישוב סכסוכים בין החברה לממשלה, העסקת קרובי משפחה וימשרה, בעלי תפקידים מיוחדים ופקידים בכירים, הוראות לעיין דוחות כספיים בחברות ממשלתיות, הוראות בעיין מיוי בא כוח המדיה באסיפה הכללית, הוראות לעיין הרכב הדירקטוריון, ועדותיו והדירקטורים בו, מיוי ושא  הממשלה, שיקולים עסקיים וייעוד רווחים בחברה ממשלתית, חובות בעיין מסירת מידע למדיה, מיזוג או פירוק,והתקות שהותקו מכוחו, לרבות לעיין השקעות הממשלה בחברה, פעולות והחלטות הטעוות אישור  הממשלתיות החברות חוק להוראות כפופה ומשכך הממשלתיות החברות בחוק זה מוח כהגדרת, ממשלתית חברה היה החברה ממשלתית כחברה החברה ומעמד הממשלתיות החברות חוק מכוח רגולציה .6.24.1 :פעילותה על ומשפיעות החברה על החלות המהותיות הרגולטוריות ההוראות עיקרי תמצית להלןצווים. ובאמצעות חוקים, תקות  םחקיקה ולפיקוח שלטוי במגוון רחב של תחומי בלותמגהפעילות בתחום המים. על כן, פעילות החברה כפופה להתשקיף, החברה היה חברה ממשלתית. בוסף, החברה פועלת בהתאם לחקיקה ייחודית המסדירה את  למועד החברה פעילות על ופיקוח מגבלות .6.24 להגיש ערר וסף ככל שהדבר יידרש בעתיד.  העל זכות שומרתכי היא  הבהרהאת הערר, תוך  -ה"התשמ, התקציב יסודות חוק: ממשלתית כחברה החברה על החלים אחרים וצווים תקות, חוקיםכן, ישם  כמו  .(בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות)פי חוק החברות הממשלתיות, חלות על החברה גם הוראות חוק החברות החלות גם הן על חברה ממשלתית -על בוסף לחוק החברות הממשלתיות.  57בשיויים המפורטים בסעיף  והן ביחס לציב תלוות הציבור; חוק  המדיה מבקר של יקורתולבביחס  1958-"חהתשי, המדיה מבקר; חוק 1985 ותקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר  1998-"חהתש, המידע חופש חוק; 1992-"בהתש, הפימית הביקורת חובת  חוקחלים על החברה כחברה ממשלתית  המכרזים חובת בעיין). 2005-הסמכת בודק בידי הרשות), התשס"ה , תקות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), 1993-ג"התש, המכרזים חובת תקות, 1992-, התש"במכרזים "ות  1995-ההתשספח א'  ותהחל המהותיות רגולציהה הוראות עיקריעל אודות  לפירוט  .הממשלתיות הרכישות הסכם הוראות חלות החברה על, כן כמו. 2007-זהמכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס" תבחוותק על החברה מכוח היותה חברה ממשלתית ראו   לפרק זה.
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והביוב יופקד בידי הרשות  , תוקן חוק המים וקבע כי יהול משק המים2005-), התשס"ו2006הכלכלית לשת המים ומחירי המים. במסגרת חוק ההסדרים במשק המדיה (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות חוק המים מסדיר את ושא משק המים על היבטיו השוים: הפקת מים, הקצאת מים ואספקתם, שמירה על מקורות   )א( 1959-ט"התשי, המים חוק . 6.24.2.1  המים בתחום החברה על המשפיעה וספת רגולציה .6.24.2 מופקדת מועצת הרשות על פיקוח,  2007במים ובביוב), ואשר תפעל בהתאם למדייות הממשלה. בהתאם, החל משת , וכן הוטמעו בה יחידות ממשלה וספות אשר עסקו 1959הממשלתית (אשר החליפה את ציבות המים שפעלה משת  אושר  2017ביואר  30-קביעת תעריפים של משק המים. יצוין, כי בהסדרה, חקיקת המשה (באמצעות "כללים") ו אשר קובעים  ),2018ביוי  27-, כפי שתוקו מפעם לפעם (תיקום האחרון כס לתוקפו ב2011-על מקורות), התשע"אופיקוח של הרשות הממשלתית. כללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות הדיווח החלות לפיתוח מפעלי מים ואישורן, כפופה לבקרה  בוסף, פעילותה של מקורות כרשות מים ארצית ובכלל זה, הכת תכיות  ובכך יוהל משק המים כמשק כספי סגור. לחוק, לפיו בוטלו היטלי ההפקה הגבים כיום ממפיקי מים פרטיים למשק המים  27בקריאה שלישית בכסת תיקון  פן ההכרה בעלות תכית ) מסגרת התקציב וההחיות למקורות לצורך הכת תכית פיתוח ואת או2והכמות הכוללת; (הכרתן בתעריפי המים המסופקים מאת מקורות ולצורך עדכום של תעריפי המים מדי שה בשה לפי הפרש העלות ת המוכרות למקורות לשם פעילות אספקת מים על ידה ואת ההכסות המוכרות של מקורות לצורך ) העלויו1את: ( ) חובות הדיווח החלות על מקורות כספק מים לצורך יישום הכללים. לפרטים וספים בדבר 3הפיתוח והפיקוח עליהן; ( (ג) רכישה ומכירה של מים -הליך ההספקה; (ב) יתוק בין מטרות ההפקה ושימושיה לבין עלות ההפקה; וההפקה לתבמסגרת התיקון לחוק בוצעו שיויים במערך הרישוי ותעריפי המים בהתאם לעקרוות אלה: (א) הפרדה בין תהליך בהיבט התפעולי, על מת להשיג את התועלות האמורות, במסגרת קביעת תעריפי המים על ידי מועצת רשות המים. , הודות לכך כי ההכסות בגין פעילות זו מובאות בחשבון זאתבחשבון לצורך הכרה בעלויות וקביעת התעריפים. המים. מהלך זה צפוי להביא ליהול כולל של משק המים כמשק כספי סגור, שבו גם התמורות של הפקת המים לקחות ריף המים לצרכן לבין עלות ההפקה וההולכה של מפיקי העלות ייגבו ממפיקים דמי מים אשר יהיו שווים לפער בין תעאשר גבו טרם החלת החוק ממפיקי מים פרטיים והועברו לאוצר המדיה יבוטלו, וחלף זאת קבע כי על בסיס עקרון לחוק המים, קבע כי ההכסות מהיטלי ההפקה  27בתיקון ביטול הפיית דמי ההיטל לאוצר המדיה חלף משק המים.  באמצעות תיקון מספר עיוותים, בעיקר לעיין גובה היטלי ההפקה ששילמו המפיקים תוך יישום עקרון העלות וכןלחוק המים, מטרת תיקון החוק הייתה להביא להוזלה בתעריפי המים  27לדברי ההסבר אשר ליוו את תיקון  בהתאם  גביית דמי מים בידי מקורות כרשות המים הארצית  )ב(  להלן.  6.24.3.1כללי הרגולציה ראו סעיף  התשקיף, אין מועד ד עם זאת, כון לאת סך עלות ההפקה שהם ושאים בה בהשוואה לתקופה שטרם תיקון החוק. יחהיקפי הפעילות או אף להמשיך לעסוק בפעילות ההפקה, שכן ישם מפיקים אשר התיקון שבוצע העלה משמעותית היבט הסדרת הרישוי, כפי שתואר לעיל, ייתכן ותיקון החוק ישפיע על התמריץ של חלק מהמפיקים להגדיל את  מלבד  לספקים על ידי מהל מערכת סליקה. ") ובהתאם להוראות מועד התחילה": להלן( 2017באפריל  30לחוק המים בתאריך  27עם כיסתו לתוקף של תיקון    .בחברה תלויים איםמהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה ללעי כמתואר המפיקים על החוק תיקון להשפעותכהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון למועד התשקיף, ביחס הין מידע צופה פי עתיד  לעילהערכות הלחברה מידע קוקרטי בהקשר זה והכל תון לשיקולם של אותם המפיקים.  ים המתקבלים מרשות הארצית, מבצעת החל ממועד התחילה את משלוח החיובים למפיקים וזאת בהתאם לתועל ידי רשות המים וכן של התעריפים שקבעה רשות המים חלף היטלי ההפקה, על מקורות. מקורות, כרשות המים , הוטל ביצוע החיוב והגביה של היטלי הפקה שכון למועד התשקיף טרם הוצא חיוב בגים 27בתיקון המעבר הקבועות  ק המים באמצעות מקורות כאשר הפקה לאחר מועד ואף קודם לכן) למש 2016היטלי הפקה שטרם גבו (עבור שת לא הושפע מהתיקון לחוק אולם החל ממועד התחילה מועברים גם התקבולים בגין  2016גובה היטלי ההפקה לשת   ממו מקוזז התעריף שקבע להפקתם והולכתם.תעריף ההספקה של המים, כלומר בגין אספקת המים משולם תעריף הספקה אשר  שבין תעריף ההפקה וההולכה לביןעל ידי רשות המים הארצית ובאותו מעמד מכרים בחזרה לאותו בעל רישיון התשלום בגין המים מחושב לפי ההפרש מכירה לפיו מים שהופקו על ידי בעל רישיון הפקה שהוא גם בעל רישיון הספקה רכשים -התיקון הגדיר מגון רכישה  המים.    התחילה מחוייבת בתעריפי מים שקבעו בכללים. 
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ים וספקים מקומיים. לפרטים למפיקי המים הפרטיים וכן שיויים בכללי התעריפים של חברת מקורות, תאגידי המפורסמו הכללים המיישמים את הוראות החוק הכוללים אסדרת עלויות ורמטיביות להפקה והולכה  2017בחודש יוי  דברות עם רשות המים על הסדרת הושא אך לא בוצעו תפעול מערך הסליקה. כון למועד התשקיף, החברה מצאת בהיפתה מקורות לרשות המים בבקשה להסדיר מודל הכרה בפחת גבייה במסגרת פעילות הסליקה וכן להכרה בעלויות מלוא החיובים שהופקו בשים קודמות ומתהלים הליכים ביסיון להשלים את הגבייה. לאור זאת, עם אישור החוק, א גבו יש לציין, כי בהתאם למידע שמסר למקורות על ידי רשות המים, ובהתאם ליסיון המצטבר ברשות המים, ל  שתיה ומיתקי מי שתיה). -בריאות העם (איכותם התברואתית של מיאספקת המים אזי לא תיחשב ספק בגין המים המסופקים במסגרת מערך הסליקה ומשכך לא יחולו עליה תקות ן חלק במערכת על ידי רשות המים הארצית. משרד הבריאות הוציא ייר הבהרה בו כתב כי כל עוד למקורות איוסח החוק מציין כי, מים שהופקו על ידי בעלי רישיון הפקה שהוא גם בעל רישיון הספקה יראו אותם כאילו סופקו   להלן. 6.24.3.2ראו סעיף  ידיעת החברה, ההשגות וגעות  למיטבי חלק מהחיובים ששלחה מקורות הוגשו השגות של המפיקים לרשות המים. לגבגביית מלוא החיובים (למעט חוב העבר שביחס אליו הובהר על ידי רשות המים שאין למקורות סיכוי גביה). יצוין, כי -והחברה ושאת בחשיפה בגין אי, אין וודאות כי אכן יוכרו עלויות וספות או פחת, התאמות במודל ההכרה למקורות , למפיקיםרשות המים  יןההשגות מתבררות בלכוות תעריפי החיוב, כמויות המים, מטרות האספקה השוות ועוד.  התשקיף, טרם גבו סכומים בסך מצטבר של  מועדכון לוככל ויתקבלו במלואן או בחלקן יופחתו החיובים בהתאם.  ורישום החובות בהתאם לאומדים, בהתבסס על יסיון והחברה מבצעת רישום ההכסות בספרים  מליון ש"ח 220-כ ים המויים בחוק. (גביה) הן לצורך גביית היטלי הפקה והן לגביית התעריפים החל מיום התחילה וזאת בהתאם לתאיתה למקורות, בכובעה כרשות המים הארצית, האפשרות להשתמש בפקודת המיסים  27עוד יצוין, כי במסגרת תיקון   להלן.  6.29.4.15לפרטים וספים ראו גורם סיכון בסעיף  הגבייה שהצטבר עד כה. ת העם (איכותם התברואית של מי , והתקות שהותקו מכוחה, ובכלל כך תקות בריאו1940פקודת בריאות העם,  העם בריאות פקודת . 6.24.2.2  לרבות באמצעות ערכאות משפטיות.כלפי מפיקים אשר לא יתן להפעיל כלפיהם את פקודת המיסים (גבייה), רשאית מקורות לקוט הליכי גביה כמקובל,   (גביה) מפשט ומקצר הליכי גבייה מחייבים.  לסכום השוי במחלוקת). שימוש בפקודת המיסיםהספקה ולמעט מתאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק), מרשות מקומית וממפיק אשר הגיש תובעה לעיין החיוב (ביחס רשאית מקורות לקוט הליכי גביה כאמור כגד בעלי רישיוות הפקה שהם גם בעלי רישיוות  27בהתאם לתיקון  -שתיה), התש"ה -, תקות בריאות העם (תאים תברואיים לקידוח מי 2013-שתייה ומיתקי מי שתייה), התשע"ג ) איכותם 1, מסדירות בין היתר את: (1983-, תקות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג1995 ) 3יים למקור מים המיועד לשמש מקור מי שתיה ולמתקי מי שתיה; () תאים תברוא2התברואתית של מי שתיה; ( שמקורה בשפכים עירויים. מטרתן של תקות אלה למוע זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים עקב סילוק בקשר לבוצה  2004-פורסמו תקות המים (מיעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד 2004בחודש מרץ  2004-תשס"דהוסילוקה),  שימוש בבוצה) (תקות המים (מיעת זיהום מים . 6.24.2.3  בתקות.ואוסרות על בעל העסק להשתמש במים, אם לא הותקן מכשיר מוע זרימה חוזרת (מז"ח) במערכת המים, כדרש מים לספק מים לעסק, אוסרות על ספק  1992-תקות בריאות העם (התקת מכשיר מוע זרימת מים חוזרת), התש"ב  ומסופקים, בין היתר, להשקיית גידולים חקלאים.הטיית חיובים וקביעת הוראות. בוסף, הן קובעות את איכות הקולחים המטוהרים במתקי הטיפול בשפכים וגידולים חקלאיים, והכל בין השאר באמצעות  הסביבה, לרבות על מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי, הקרקעהציבור, למוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחים, לאפשר יצול חוזר של מי קולחים כמקור מים, להגן על , מטרתן להגן על בריאות 2010-ו כן, תקות בריאות העם (תקי איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"עכמ  למי שתיה. מקורות פועלת בהתאם לתקות האמורות באופן שוטף, לרבות ביצוע השקעות במתקים הדרושים לכך.) תקיותם התברואתית של מיתקים 4(-ההיבטים התברואיים של תכון, התקתן והפעלתן של מערכות מי שתיה; ו
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רדיוס המגן משפיעות הן על יכולת הפיתוח  מגבלות .וטו כזכות תכון מוסד ייד לפוגעים המאושרים סטטוטורית עהתקות קובעות את התאים להפעלת הקידוח אך לא מקות למשרד הבריאות יכולת למוע את קיומם של שימושים  אוסר או מגביל את האפשרות לבות בסמוך למקום הקידוח וזאת על מת למוע זרימה של זיהום לקידוח.ש שתיה מי לקידוחי מסביב"אזור מגן" שכבות של  שלושתקות האמורות קובעות מגבלות, בדרגות חומרה שוות, היוצרות ה 1995-"ההתש), שתייה מי לקידוח תברואתיים(תאים  העם בריאות תקות . 6.24.2.5  מסייגות זאת במקרים המופיעים בתקות.בקשר להזרמת תמלחת למקורות מים. התקות אוסרות על הזרמת תמלחת למקורות מים אולם  1998-התש"ח  פורסמו תקות המים (מיעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים),  1998בחודש יוי  1998-תש"חהאיסור הזרמת תמלחת למקורות מים), ) (תקות המים (מיעת זיהום מים . 6.24.2.4  תוך הגבלת מקומות השימוש בה.פכים עירויים. התקות קובעות באילו מקרים תסולק בוצה ומתי יתן להשתמש בה לא מבוקר של בוצה שמקורה בש . איתור של מפגעים חדשים באזורי המגן דורש והיצול של מקורות מים חדשים והן על שימור יכולת ההפקה הקיימת , בקשר לתכון, התקה 1983-פורסמו תקות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג 1982בחודש פברואר  1983-"גהתשמ), שתייה למי בריכה(מערכות  העם בריאות תקות . 6.24.2.6  לעיל. 6.12.1.3וספים ראו סעיף  לפרטים .במקומות הסמכים על אספקת מים מקידוחיםהשבתתם לאלתר של הקידוחים וכפועל יוצא עלול להיווצר מחסור במים ויכול להביא במקרים קיצויים ל הסדה מי קולחים וכללים  (תקי איכות עםלטיוטת תקות ספק קולחים, פורסמה טיוטה לעדכון תקות בריאות ה במקביל  .המים את הערותיה לטיוטת התקות ה"לוטרם יתן לאמוד את ההשלכות האפשריות, ככל שתהייה, על החברה. החברה העבירה למשרד הבריאות ולרשות בשלב זה מדובר בהליכים ראשויים  בקולחים ויהפכו את ספקי הקולחים לגוף מאסדר האחראי על שטחי החקלאות.אפשרו בין היתר את השימוש הבטוח מטרתן היא לקבוע תאים והוראות לשימוש בקולחים ולאספקת קולחים, אשר יפורסמה תקות בריאות העם (אספקת קולחים, שימוש בקולחים, היתר ותאיו).  2015בדצמבר  31יצוין, כי ביום   והמגוון הביולוגי, הקרקע וגידולים חקלאיים, והכל בין השאר באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות. משפכים ומי קולחים, לאפשר יצול חוזר של מי קולחים כמקור מים, להגן על הסביבה, לרבות על מערכות אקולוגיות ושיפור איכות ההזרמה לחלים. כמו כן, תקות אלה מטרתן להגן על בריאות הציבור, למוע זיהום מקורות מים ול בשפכים והבאתם לאיכות השקיה בלתי מוגבלת לכלל הגידולים בעלי המט"שים לערוך שדרוג של מתקי הטיפהדרשת על מת להזרימם מן המט"שים לשטחים החקלאיים. מתוך כך, מקורות מבקשת מגופי הרגולציה לחייב את בקשר לשיפור איכות תקי קולחים. תקות אלו הידועות בשם תקות ועדת עבר קובעות את איכות מי הקולחים  2010-ע"שפכים), התש לטיהור וכללים קולחים מי איכות (תקי העם פורסמו תקות בריאות 2010בחודש אפריל  2010-תש"עהמי קולחים וכללים לטיהור שפכים),  (תקי איכות עםתקות בריאות ה . 6.24.2.7  הציבור וכן שיפור איכות המים המסופקים.מי שתיה. מטרות התקות הן הסדרה של התכון והאישור, הבטחת בריאות  והפעלה של בריכה ושילובה במערכת . בשל התפתחות NTU 10מעל עכירות של היא באשר לדרישה כי איכות הקולחים ביציאה מהמאגרים לא תעלה . גם על טיוטה זו העבירה מקורות את הערותיה. ההערה המרכזית לעיין תקות אלו 2010-תש"עהלטיהור שפכים),  . מסי הרשת ביציאה 10-ביולוגית של אצות וזואופלקטון לעיתים העכירות יכולה להגיע לערכים גבוהים בהרבה מ בקשר להתקת  1992-פורסמו תקות בריאות העם (התקת מכשיר מוע זרימת מים חוזרת), התש"ב 1992בחודש מאי   1992-"בהתש), חוזרת מים זרימת מוע מכשיר(התקת  העם בריאות תקות . 6.24.2.8  לחים עלולה להגיע לעשרות מליוי שקלים. הממוקמת ביציאה ממאגר קואים מיועדים להוריד את העכירות. הורדת העכירות עשית רק באמצעות מסי עומק שעלות כל יחידה  מהמאגרים ן תקות אלה) לאחר התייעצות עם ציב המים, כך שלא תתבצע הזרמת מים חוזרת למערכת אספקת יהסמיכו לעייתקין בעסקו מכשיר מוע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתיה, מדגם שאישר מכ"ל משרד הבריאות (או מי שהוא תקות אלו קובעות כי בעל עסק, מהעסקים המפורטים בתקות, מכשיר מוע זרימת מים חוזרת למערכת מי השתייה.   שעלול לגרום לזיהום ולפגיעה באיכות המים המסופקים. המים באופן
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-פורסמו תקות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומתקי מי שתייה), התשע"ג 2013בחודש יוי  2013-"גהתשע), שתייה מי ומתקי השתייה מי של התברואתית(איכותם  העם בריאות תקות . 6.24.2.9 ן השאר, מים, הוראות בוגע לטיפול במים ובקרה על איכותם, הדרכת עובדים וכן חובות דיווח ופרסום, והכול, ביתברואית גבוהה של מי השתייה, תאים והוראות בכל הוגע למקורות מי שתייה, מיתקי הפקת מים ומערכות אספקת . מטרת תקות אלה היא להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות בקשר לקביעת איכות מי השתייה 2013 ת התקות, הטיפול. בוסף התקות הגדילו את היקף ביצוע בדיקות איכות המים ותדירותן. לצורך כך, לאור התקהתקות כאמור, הטילו על החברה גם דיווח ופרסום לציבור של תוי איכות המים, פעילות מתקי הטיפול ושיטות   באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות בהתאם להוראות תקות אלה. מהרשויות  85%-תאגידים, המאגדים כ 56יים. למועד התשקיף הוקמו ן הקמת תאגידים אזוריוקבעו הוראות לעישים לא יתן להפעיל את משק המים והביוב אלא באמצעות חברה. בוסף, יתו לאורך השים אורכות שוות להקמה  6החוק קובע כי לאחר שלוש שים רשות המים רשאית לחייב את הרשות המקומית להקים חברה, וקובע כי בתום המים והביוב מהתושבים. הכסות תשלומי  תקבלבאחריות לאספקת שרותי המים והביוב בתחום אחריותה ובמקביל המקומית לתאגידים עצמאיים שיוקמו על מת לספק שרותי מים וביוב במסגרת יחידה עסקית סגורה אשר תישא מסדיר את העברת האחריות ליהול משקי המים העירויים מהרשות  2001-תאגידי מים וביוב, התשס"א חוק  2001-א"התשס ,וביוב מים תאגידי חוק . 6.24.2.10 .וכן העבירה הסמכה לעובדיה כדרש בתקות החברה הרחיבה את מערך המעבדות שלה ואת מערך הדיגום באמצעות  בתאגידי המים כמו כן, התיקון ותן מעה לבעיות צרכיות שוות ואף מספק פתרון מסוים לבעיית השליטההתייעלות ביהול משק המים ובמתן השירות לצרכי המים.  לשם קידום ,תאגידים, זאת 30, למספר של עד על פי החוק , לפיו יצומצמו מספר תאגידי המים2001-לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 12פורסם תיקון מס'  2018דצמבר ב 27-ב  המקומיות המחוייבות בהקמת תאגיד, בהתאם לחוק.  דה מועצת הרשות הממשלתית  2019במרץ  14כמו כן, בישיבתה מיום  הגדלת מספר הדירקטורים בתאגידים אלו. שיוך הרשויות המקומיות לקבוצות  של הציבור עמדות לשמיעת פרסום על והחליטה, ביוב בושא תאגוד אזורילמים ול שש מעבדות מתקדמות המבצעות בדיקות  מקורות במדית ישראל, מפעילה איכות המים כחלק מפעילותה לאבטחת תקיה .6.24.3  ם בכל חלקי הארץ. קידוחים לצרכי אספקת מי 1,000-הרשות הממשלתית. מקורות מתפעלת כביצוע קדיחה של באר או ביצוע שיויים בבאר קיימת אשר ועדו להגברת תפוקת המים ממה, דרש רישיון מאת מהל , מסדיר את קידוחם והתקתם לפעולה של בארות מים וקובע כי לצורך 1955-הפיקוח על קידוחי מים, התשט"וחוק  מים קידוחי על הפיקוח חוק . 6.24.2.12  חברת מקורות מסדירה את ההזרמות לסביבה הכרוכות בפעילותה באמצעות צווי הרשאה להזרמה לחל.  עבירה פלילית.לתקופה קצובה בתאים שייקבעו על ידו בצו הרשאה. הפרת הוראה זו, כמו גם הוראות צו ההרשאה להזרמה, מהוות ירות ברירה אלא לאפשר הזרמתם מהוועדה המייעצת לעיין צווי הרשאה להזרמה לחלים, כי סיבות העיין אין משאאלא אם כן מהל רשות המים שוכע, לאחר קבלת המלצה  חוק המיםלרבות מי קולחים, מי רכז ושפכים, אסורה על פי שתייה המחייבות שטיפה תקופתית למערכות בריכה וכחלק מהפעלת קווי מים חדשים וכיו"ב. הזרמת מים לחלים, חברת מקורות אלצת לעיתים להזרים מים לסביבה כחלק מהפעילות השוטפת שלה, ועל פי תקות בריאות העם למי  )סביבתיים חוקים( המים לחוק א"י 20 סעיף . 6.24.2.11 .איזוריים םתאגידי 28-לחוק תאגידי מים וביוב ל 12של חברות אזוריות, בהתאם לתיקון מס'  מי בריכות שחייה, שפכים ובוצות. מעבדות החברה עברו הסמכה של משרד  הסוגים: מי שתייה, של דגימות מים מכל תקן להמשכיות  ISO22301-תקן לבטיחות ו OHSAS18001מקורות מצאת בתהליך של התעדת החברה לתקי איכות:   ובתקי האיכות הבילאומיים.  ISO/IEC 17025הבריאות והן עומדות בתקן ישראלי    תקן לאיכות. ISO9001כגון יחידת הפיקוח ומבקר החברה שהים בעלי הסמכה של  ,ישן יחידות בחברה שקיבלו הסמכה חלקית  עסקית ותפקודית.
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פרסמה רשות המים לשימוע, הצעה לתיקון כללי  2019ר פברואב 11, ביום 4514 להחלטה בהמשך. 2017ביואר  1ון בכללי הרגולציה, אשר חל מיום בעקבות המלצות ועדת בליקוב ודיוים בין מקורות לרשות המים, בוצע תיק  . 2009בהסתמך, בין היתר, על הדו"חות הכספיים של מקורות לשת התבססו ברובם על עקרוות הסכם העלויות (בהתאמות מסוימות), וקבעו  2011-2016כללי הרגולציה לשים   מקורות כספק מים לצורך יישום הכללים.  חובות הדיווח החלות עלאת ההחיות למקורות לצורך הכת תכית פיתוח ואת אופן ההכרה בעלות תכית הפיתוח והפיקוח עליהן וכן את מים ולצורך עדכום של תעריפי המים מדי שה בשה לפי הפרש העלות והכמות הכוללת. כמו כן, מסדירים הכללים כסות המוכרות למקורות לשם פעילות אספקת , אשר קובעים את העלויות והה2011-החלות על מקורות), התשע"אפורסמו ברשומות כללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות הדיווח  2011במרץ  17ביום   2011-"אהתשע), מקורות על החלות דיווח וחובות מים מפעלי בפיתוח הכרה, והכסות עלויות(חישוב  המים כללי . 6.24.3.1 יצוין המים בדבר התיקוים עליהם החליטה המועצה.  רשותהלשכה המשפטית של  ידי על, אך למקורות מסר לתוקף כסו וטרם המתוקים עם ההחלטות העדכיות של רשות המים טרם פורסמו ברשומות הכללים. הרגולציה כללי לתיקון, 2018 בדצמבר 9 ביום המים רשות שפרסמה ההצעה את המתקת, ")התיקון: "זה בסעיף(להלן  הרגולציה סופי ביחס לתיאור כי כון למועד זה, טרם הושלם הוסח הסופי של התיקון ולפיכך עשויים להיות שיויים בוסח ה בהתאם לכללים (לרבות הוראות שוות שבסופם), החל  -הפרש העלות והכמות הכוללת לצורך קביעת תעריפי המים   )א( להלן פירוט עיקרי הכללים:התיקון המפורט להלן.  סר , בכל מקרה בו ההכסות המוכרות גבוהות או מוכות מהעלויות המוכרות לאותה שה, יילקח עודף/חו2008משת  . לאחר 4% בשיעור ומכירתו חשמל וייצורמתמשכות  בעבודות הכרה ,7% של בשיעור פעמיות חד בעבודות הכרה )2 ;מלקוחותיה מקורות של החיובים סך בסיס על קבעת המוכרת ההכסה כאשר) ההכסה(עיקר בגין אספקת מים  ההכסה )1 :רכיבים מספרההכסות המוכרות של מקורות כוללות  –הכסות מוכרות   )ב( זה בחשבון בעדכון תעריפים לשה הבאה. עודף/חוסר כאמור יישא ריבית חשב כללי עד למועד כיסויו.  , הכרה 3.5%תהא בשיעור של  הרשות ידי על מפוקחות אשרכיסת התיקון לתוקף, הכרה בעבודות חד פעמיות  בהתאם  4%או  7% של בשיעור אבייצור חשמל ומכירתו תה הכרה, 4%בעבודות מתמשכות תהא בשיעור של  , הכסות בוסף. באשדוד ההתפלה מתקן ממכירת הכסות זה בסעיף ייכללו לא, המים מרשות שמסרה להבהרה ובהתאם, מוכרת כהכסה ולא ברכוש כהשתתפות) הוצאות לאחר(טו,  מהרווחים 50% יירשמו, קשורה מחברה והכסות כסים מכירת של במקרה לתוקף התיקון כיסת לאחר כאשר, מהכסותיה האחרות של מקורות 50% )3 ; הארגיה לייצור המתקן לסוג לחוק המים, אשר בגים קבע כי בגין  27סות בגין חיובים מתוקף תיקון לאחר כיסת התיקון לתוקף, יכללו הכ )4 ;25%מהשכרת שטחים לשם ייצור ארגיה יוכרו בשיעור של  -שים עד להשלמה ל שלושיוכרו החיובים באופן מדורג, על פי  2022עד  2020החיובים של כל אחת מהשים  עלויות תקורה ליהול פעילות אספקת  סכום קבוע להכרה בסעיפי הוצאה שוים, הכוללים בעיקר – סכום קבוע )1 ועוד. הסכום המוכר בגין העלות הקבועה חלק לשיים:  35, פחת ציוד ומביםהוצאות מיסים עירויים, ביטוח, ביטחוןהעלות הקבועה מהווה הכרה ורמטיבית בגין סעיפי הוצאה כגון שכר עבודה, אחזקה, תחבורה, מטה,  – עלות קבועה עלויות מוכרות:  )ג( בשה השלישית. 100% . סכום זה מוצמד לשיוי בסל המדדים 2019המים. בוסף, על הסכום הקבוע מוחל מתווה הפחתה עד לשת  מטיבי של הכרה בפחת בגין השקעות שאין מפעלי מים, כגון רכישת רכבים, מבים, כלי העלויות הקבועות של החברה כוללות רכיב ור 35                                                      שקבע על ידי רשות המים ומתעדכן אחת לשלוש שים. לעיין גובה ההשקעה המוכרת לתפעול ותחזוקה, קבע  1.52%י בשיעור של מכפלת ההשקעה המוכרת לתפעול ותחזוקה במקדם הכרה ורמטיב – עלות לאחזקה ותפעול )2   המייצג את השיוי בעלויות תשומות רכיבי העלות הרלווטיים.  עבודה, השקעות במערכות מידע ועוד.
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. ככל שיימצא כי הפער בין 2017כי מקורות תערוך מפקד כסים, אשר עליה להגיש לרשות המים עד תום שת  מיליארד ש"ח,  1.2קה שקבעה בכללים יעלה על תוצאות מפקד הכסים לבין ההשקעה המוכרת לתפעול ותחזו , ייווסף בה מקורות התייעלה בהוצאות השכר ביחס ליעד שקבע 2020-2017בעד כל אחת מהשים  – תוספת התייעלות  )ד(  הקבועה. ידועות. הסכומים ה"ל מוצמדים לשיוי בסלי מדדים המייצגים את השיוי בעלויות תשומות רכיבי העלות ות המים טרם הציגה בפי החברה את עמדתה בושא והשפעות המפקד אין כון למועד עריכת התשקיף, רשהגישה לרשות המים את מפקד הכסים האמור והחברה לא צופה שיוי בעלויות כתוצאה מהסקר. יחד עם זאת, שים. מקורות  10מיליארד ש"ח על פי  1.2תופחת ההשקעה המוכרת לתפעול תחזוקה בגובה ההפרש העולה על  מיליון  5לעלות המוכרת באותה שה ובכל אחת משלוש השים שלאחריה מחצית מסכום ההתייעלות ועד לסכום של  , כןכמו  בהתאם למקור המים ואזור האספקה. ,מחושבות לפי פרמטרים ורמטיביים למ"ק – עלויות ארגיה (חשמל)  )ה(  ש"ח בעבור כל שה. "ק למ הורמטיבייםפרמטרים ה .החשמל חיבור לגודל בהתאם קבועה מוכרת עלות רכיבהתיקון הוכר בוסף  במסגרת והוא  0.99-ל 2017צמודים לתעריף הארגיה של חברת חשמל והם מוכפלים במקדם התייעלות שתי השווה בשת  ת רשת ואילך. כמו כן, על עלויות הארגיה מוחל 2022החל משת  0.002-, וב2021לשה עד לשת  0.01-הולך ופוחת ב כלפי  5.5%כלפי מעלה ומעבר לפער של  2.5%מהפער בין העלות המוכרת והעלות בפועל, מעבר לפער של  85%ביטחון ( ם למ"ק, בהתאם למקור וסוג המים. פרמטרים מחושבות לפי פרמטרים ורמטיביי – כימיקלים (חומרי השבחת מים)  )ו(  ). 2.5%-מידי שה עד שיהיה שווה ל 1%-. על הפער כלפי מטה חל מתווה הפחתה ב2018מטה, כון לשת  ים וממפיקים וספים, -ההכרה היה בהתאם להוצאות בפועל בגין רכישת מים ממתקי התפלת מי – עלות רכישת מים  )ז( אלה צמודים למדד מחירי הכימיקלים.  עלויות  עלויות ההון המוכרות למקורות כוללות: עלויות פחת בהתאם לשיעורי הפחת הקובים בכללים, – עלויות הון  )ח( בהתאם להוראות רשות המים. , שיתרת הממשלתיות החוב אגרות של הממוצעת בריבית כתלות 7%-5.5%ותשואה על ההון העצמי בשיעור של  ;ובדירוג תואם לדירוג אגרות מקורות שים 10ריבית חסרת סיכון בתוספת מרווח בהתאם לתשואות אג"ח במח"מ של מיתרת העלות המופחתת של מפעלי מים ומבוססות, בין היתר, על ממוצע  65%ריבית בגין ההון הזר, המחושבות על  שתית של מקורות וכן את האישורים -ים מסלול לאישור תוכית הפיתוח התלתהכללים קובע –תוכית פיתוח  )1 מוכרת  השקעה  )ט(  מיתרת העלות המופחתת של הכסים כאמור.  35%, המחושבת על התקופה לפדיון היא בין שבע לעשר שים מיליוי  150בה ") קבע סכום השקעה מרבי, שתי, בגוחו"שהכרה בהשקעות לחידוש ושיפור מפעלי מים (להלן: " )4 ותיהה מהרווח במקרה של חיסכון. שיהיו פערים בין התקציב המחייב לבין הביצוע בפועל בפרויקטים אלה, מקורות תישא בהפסד במקרה של חריגה תקציב המחייב יתבסס על אישור ועדת השיפוט. ככל בגין פרויקטים אשר ייכללו בסל, ה –סל פרויקטים קטים  )3 מהסכומים שהשקיעה מקורות בפועל בפרויקט בתקופת ההקמה וסכומי העמסה. 100%שצברה על ובלבד שאים עולים על סך החריגה, לפי וסחה שקבעה בכללים. כמו כן, מוכרת למקורות הריבית השתית ות בפרויקטים ביחס לתקציב המאושר המוך מבייהם. להשקעות המוכרות ייווספו בכל שה חלק מסכום החסכו –כוללת את העלות בפועל להקמתו או את סכום התקציב לביצוע שאושר  –עלות ההשקעה המוכרת של פרויקט  )2 השוים אשר דרש לקבל לכל פרויקט.  , תוכר הריבית בתקופת ההקמה בשה בה 2020-2024בשים  - בהקמהריבית ב הכרה גם קבעה התיקון במסגרת ש"ח, אשר איו דורש אישור פרטי של רשות המים לכל פרויקט. תוח מתכית הפי 90%ובלבד שמקורות ביצעה לפחות  (ולא כזקיפה לעלות הכס, כפי שקיים טרם התיקון) צברה . 67%שההיקף הכספי של עבודות הפיתוח במפעלי מים שיבוצעו באותה שה ושבוצעו בשה שקדמה לה לא יעלה על בשה, בתאי  70%"מ מבצעת עבור מקורות לא יעלה על שיעור של ששחהפיתוח  עבודותשיעור התיקון, קבע כי  עד "משח באמצעות עצמי ביצוע על מגבלות  )י(  "ח.שמיליארד  1.2-ושסך ההשקעות שביצעה באותה השה לא פחת מ שבחת השוטפת השה עד יהיה  2020 משת החל ממכרז בפטור"מ שח לביצוע למסור רשאית שמקורות העבודות היקף כי קבע התיקון במסגרת מיליון ש"ח). מגד, היקף העבודות  200-מיליון ש"ח ל 260-מ 2020-2023במתווה יורד (הסכום יורד בהדרגה בין השים 
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עבודות  של המקסימאלי הסכום שסך כך, לעיל שתוארו העבודות סוגי שי בין לתמהיל חישוב תוסח קובע התיקון  מיליון ש"ח). 225-מיליון ש"ח ל 120-מ 2020-2023ששח"מ רשאית להשתתף במכרז של מקורות יעלה במתווה עולה (הסכום עולה בהדרגה בשים  והוא  2020מיליון ש"ח בשת  320"מ רשאית לבצע עבור מקורות בעבודות פיתוח וחידוש מפעלי מים לא יעלה על ששח לעיל, קיימים  6.29.3.6בוסף לסיכוים הכלולים בעלויות המוכרות לחברה בקשר לתחום הפיתוח כמפורט בסעיף  )1 תאים לאי הכרה בעלויות  )יא(  יקוזז או יתווסף, לפי העיין, מהמגבלה לשה העוקבת, כאשר לא יתן לחרוג שתיים רצופות."ח ביחס למגבלה שקבעה, הסכום מלש 20ביצוע בסך עד -ישה חריגה או תת מסויימתככל בשה  כי בתיקון קבע עוד  .2023שלאחר מיליון ש"ח ויחול גם בשים  347.5, כאשר יתייצב על 2023יעלה בהדרגה עד לשת  . במידה ומקורות תחרוג משיעורים אלו, סכום החריגה יופחת מעלות ההשקעה במפעלי מים קטן (י) לעיל ףבסעי כאמורבאותה שה בעבור תכון מפעלי מים) ו/או חריגה משיעור ביצוע עצמי בעבור עבודות פיתוח סופקו למקורות מסך כל ערך שירותי התכון ש 8%חריגה מההגבלות החלות עליה לעיין שיעור תכון עצמי ( .iii פרויקטים בהם הביצוע היה מוך מהתקציב המאושר. לאחר מגוי הקיזוז הקבועים בכללים בין הפרויקטים בהם הביצוע חרג ביחס לתקציב המאושר, לבין יחס לתקציב אשר אושר על ידי רשות המים, אף חריגה בלתי מאושרת (ככל שתהיה) בפרויקטי הפיתוח ב .ii בפועל.החברה היו מודל ורמטיבי. לפיכך, קיימים פערים בין העלויות המוכרות לחברה ובין הוצאות החברה כמפורט לעיל, מודל ההכרה בעלויות  –פערים בין העלויות הורמטיביות המוכרות לבין ההוצאות בפועל  .i  :ותיה לא יוכרו, כגוןסיכון שעלויושאים וספים אשר החברה חשופה בגים ל -(א) לחוק התכון והביה, התשכ"ה197תכון לפי סעיף  תשלומי פיצויים בגין כתבי שיפוי שהחברה מסרה לועדות )2  המוכר לה. מיליון ש"ח. במידה  10מתשלומי הפיצויים באותה שה ועד לסכום של  80%. לפי כללי הרגולציה, יוכרו 1965 מיליון ש"ח בשה, תקבע מועצת רשות המים, לאחר שתה למקורות הזדמות  10ותשלומי הפיצויים יחרגו מעל  מהסכום שהוכר בעד  90%י אומד דעתו, ובלבד שסכום שיוכר לא יעלה על בעלות שמבוססת על הדיווח החסר לפבמידה ולא ידווח על ידי מקורות רכיב עלות הדרוש לצורך חישוב רכיב של עלות המים, יכיר מהל רשות המים  )3 השיפוי שמסרה לועדות התכון בהתאם לאמור לעיל. תיה, את העלות המוכרת של אותם תשלומי פיצויים. לפיכך, החברה חשופה לתביעות בגין כתבי להשמיע את טעו החודשי לחיוב ולגביה בגין קרן השיקום גבה כרכיב פרד שחלה עליהם החובה להקים תאגיד ולא עשו כן. התעריף קבעו כללי התעריפים כי על מקורות לגבות רכיב קרן שיקום מצרכים  2012בדצמבר  31ועד  2010ביואר  1מיום    ").קרן שיקוםלמעט לחקלאות (להלן: "כמות מים שסיפקה לו, סכום למ"ק מהחיוב למים שסופקו לכל מטרת צריכה או שימוש  ברשות מקומית, בעד כלהצרכן (ספק, מי שאיו ספק, תאגיד מים וכו'). הכללים קובעים, כי מקורות תפריש מתוך הסכומים שחייבה ספק הצריכה (מים לחקלאות, מים לכל צריכה אחרת וכו'), לאיכות המים (מים שפירים, מים מליחים, קולחים וכו') ולסוג צרכיה בעבור אספקת מים, בהתאם לסוג כללי התעריפים מסדירים את תעריפי המים השוים, שמקורות מחייבת את  1987-תשמ"זההמים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות),  כללי . 6.24.3.2 ובין ההוצאות בפועל, חיובי ושלילי ככל שיהיה, מגולם כבר בדוחות הכספיים של החברה.ים אלו, בתוספת ריבית. ההפרש בין העלויות המוכרות לחברה תעריפי המים בשה העוקבת ייקבעו בהתאם לפערצריכת המים בפועל במהלך השה. אולם, בהתאם לכללי הרגולציה, במידה וייווצר כס או התחייבות פיקוח, או עודף שתי בתזרים עלולים להיווצר במידה וישו פער בין תחזית הצריכה, המשמשת לקביעת התעריף, ובין ברת מקורות. עם זאת, חוסר המשק, כך שיכסו את כלל העלויות במשק המים, ובפרט עלויות אספקת המים של חמועצת רשות המים היה הגוף המאשר את תעריפי המים לכלל  -קביעת תעריף שלא מכסה את עלויות החברה  )4 אותו חלק מרכיב העלות בשה קודמת. ש"ח עבור כל מ"ק, בהתאם לכמויות המים שסופקו לצרכן בתקופות  2-ש"ח ל 1.6בחשבוות המים וקבע על סך של בין    כאמור לעיל. 
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אגורות, עבור כל מ"ק מים שמכר לספק,  42-השיקום ומקורות חוייבה להפריש, מתוך הסכומים שחייבה, סכום של כקבע תעריף מים לספק בתחום רשות מקומית, ללא הפרדה בין חיוב המים לחיוב עבור קרן  2013ביואר  1החל מיום  התעריפים שי תעריפים שוים עבור ההפרשה לקרן  , קבעו בכללי2016ביואר  1לקרן השיקום. בוסף, החל מיום  עמדה  2018-ו 2017בדצמבר של השים  31והחברה ערכת לפירעון בהתאם. יתרת הכספים המוהלים בקרן כון ליום אותה עת. מדי שה אמד סכום שתי לתשלום מתוך קרן השיקום המים, ידרוש הדבר קיום מקורות תזרימיים בידה במהווים חלק מיתרת המזומים השוטפת של החברה. במקרה בו תידרש לשלמם בהתאם להוראות הממוה על תאגידי הסכומים בגין חיוב המים. עוד יצוין, כי יתרות הקרן רשומות בפרד בספרי ההלת החשבוות של החברה וכספים אלו ליחה לגבות את , גם במקרה בו לא הצ2013שהחברה הייתה חייבת בהפרשתם, בהתאם לאמור לעיל והחל משת להוראות הממוה על תאגידי המים. יצוין, כי ייתכן מצב בו החברה תחוייב להעביר לתאגידים מסויימים סכומים ם הקמת תאגיד מים בתחומי הספק שממו גבו הכספים ה"ל תעבירם מקורות לתאגיד בהתאם יירשמו בפרד. עמוחים אלו בכללי התעריפים). על פי הוראות כללי התעריפים, הסכומים שהפרישה מקורות ביכוי הוצאות גבייה אגורות, כהגדרת  43-אגורות ולספק אחר ברשות המקומית סכום של כ 82-השיקום (לספק מקומי רשותי סכום של כ תוים לה לשם גביית רכיב קרן השיקום מאותם גופים על פי הוראות רשות המים, על מקורות לפעול בכלל הכלים ה  , בהתאמה. "חש מיליוי 214-וכ מליוי ש"ח 187-על כ -תביעות משפטיות כגד רשויות מקומיות, ואגודות. סך כלל סכומי התביעות מסתכמים לכ 25-החברה מהלת כ  החייבים בתשלום כאמור.  ת המים ש"ח. יצוין כי לרשויות מקומיות ולאגודות קיימת אפשרות לפעול על פי והל שפרסמה רשו 156,575,172 ש"ח (לעומת תעריפים של כ  0.42-ולהפחיתו ל 2010-2012השיקום החדשה לשים לפיה יש לתקן את תעריף דמי קרן יתה החלטת בית משפט בקשר עם שמוה הליכים משפטיים בהם דון ושא חובות קרן שיקום,  2018בחודש פברואר   מיליון ש"ח.  19-ההתיישות על מת לאפשר לגופים אלה לפעול במסגרת הוהל שפרסמה רשות המים, בסך של כחתמו על כתב הסכמה לדחיית טעת  רשויות מקומיות ואגודות, אשר 8בוסף, קיימים חובות בגין קרן שיקום של  המים "עקרוות לשחרור כספים מקרן השיקום החדשה לספקי מים/ביוב שאים תאגידי מים וביוב". ) לכללי התעריפים ובהתאם לוהל רשות 3(ו)(8המאפשר להן לקבל סכומים ששילמו לקרן השיקום, בהתאם לסעיף  ד החלטה לבית המשפט הודעה ובה סכומי התביעה המתוקים ודרך חישובם. מקורות הגישה בקשת רשות לערעור כגש"ח שחויבו בתקופה זו), וכי יש להפחית את סכומי התביעה בהתאם לאמור. בהחלטה מקורות דרשה להגיש  1.6-2 לקבלת פסק דין. כון למועד התשקיף, טרם יתן פסק דין , בבקשה 2019בפברואר  26מקורות לבית המשפט ביום ומתן, על מת לסות ולהגיע להסדר. כיוון שלאחר שבועיים המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל לכדי הסדר, פתה , התקיים דיון בושא בבית המשפט העליון, שם קבע כי לצדדים יתו שבועיים לקיים משא 2019ביואר  7ביום זו.  ) לדוחות הכספיים השתיים. לפרטים בדבר חובות רשויות שעברו לתאגידים ראו 11.ב(25לפרטים וספים ראו ביאור   בושא. לגביו אישור עקרוי לרישיון מרחבי, לא ייתן מהל מרחב פעילותו. במרחב פעילות שפועל בו ספק מרחבי או שיתן יבטיח את אספקת הקולחים לצרכים במרחב הפעילות, יתכן ויקים את התשתית הדרשת לאספקת הקולחים בכל ", לפי העיין). הספק המרחבי מרחבי ספק"ו" מרחבי רישיון(להלן: " ועוגו התאים למתן רישיון בכללים שקבע פעילות במרחב קולחים לאספקת רישיון לאדם לתת רשאי המים רשות מהל לפיו לכללים תיקון פורסם 2017 בדצמבר  .הרישיון בעל של הדיווח חובות את קובעים וכןשימוש במים בגיון ציבורי ותאים ברישיון לעיין תעריף מופחת, רישיון, תאים ברישיון של ספק קולחים ושל מפעיל, מגדירים מסדירים את התאים הכלליים ב הכלליםפרטיים. עיים של כללים אלה בקביעת תאים והוראות בעיין התהלותם של ספקי מים מסוגים שוים, להם אין כללים   2014-"דהתשע), ברישיון תאים(קביעת  המים כללי . 6.24.3.3  להלן. 6.24.3.6סעיף  לצרכים קיימים,  םלצרכים חדשים ולא יגדיל את כמות הקולחי םרשות המים לאדם אחר רישיון לאספקת קולחי מרחבי יחליט על גובה דמי הספק ה, כן כמו. מיוחדים מטעמים אלאהמוקצית ברישיון של ספק שאיו הספק המרחבי,  , רישיון ספק מרחבי ייתן רק לספק קיים או תאגיד לתיקון כאמורבהתאם  שמספק לצרכיו. םקולחיההמים בעד  , 4514 החלטה במסגרתאחוזים לפחות מסך המים המושבים המסופקים במרחב.  70הכולל ספקים קיימים המספקים    רישיון מרחבי לאספקת קולחים. לתיקון בכללים, מקורות מקיימת מגעים עם גורמי המדיה להקמת שותפויות בחלק מהמרחבים לשם קבלת  בהתאם .זה לפרק' א בספח 41.6 סעיף ראו, 4514 החלטה אודות וספים לפרטים. חפר ובעמק יזרעאל בעמק השבה למפעלי חברות שתי הקמת, היתר בין, הוסדרה
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אשר,  2018-ברישיון) התשע"חמועצת רשות המים פרסמה לשימוע ציבורי את כללי המים (קביעת תאים  2018ביואר  ואת הוראות כללי המים (השימוש  2014-אם יאושרו, יחליפו ויאחדו את כללי המים (קביעת תאים ברישיון), התשע"ד התאם בכללים שהועלו לשימוע, ישן הוראות לעיין פיצול רישיוות לרישיוות הפקה ולרישיוות אספקה פרדים ב .1976-במים באזור קיצוב), התשל"ו לחוק  23המסופקים, זמיות האספקה ופעולות במקרה של פגיעה באספקה סדירה של מים. יצוין, כי בהתאם לסעיף תוכית, קביעת מיקום חיבורי הצרכן, לחץ המים בחיבור הצרכן, הודעות בדבר טווח האומדים ואיכות המים הכללים מסדירים מספר אמות מידה באספקת מים לצרכים השוים (בית, תעשייה וחקלאות), כגון, אספקת מים לפי  2014-תשע"ההכללי המים (קביעת תאים ברישיון) (מקורות),  . 6.24.3.4  רשות המים וטרם התקבלו החלטות סופיות על ידה בושא זה. לות התפעולית ועוד. טרם התקיים שימוע בפי מועצת לחקלאות, מימוקים של היעדר תועלת כלכלית, פגיעה ביעימבקשת רשות המים לעגן מתן רישיוות אזוריים לחקלאות. למקורות התגדות עקרוית למהלך של רישיוות אזוריים לחוק המים וכן שיויים ותוספות בתאי הרישיון ובחובות הדיווח החלות על ספקים. בוסף,  27למוגדר בתיקון  ון השי של השה) על ידי מהל רשות המים, לחברה רישיון הפקה והספקה, המועק לה מדי שה (בדרך כלל ברבע ים ובין אם היא -ים ולספק מים, בין אם היא מפיקה אותם ממקור מים, מתפילה מי-המים, המאפשר לה להתפיל מי , אשר חל גם על החברה, 2014-לכללי המים (קביעת תאים ברישיון), התשע"ד 30מקבלת אותם מספק אחר. סעיף  בין  לעיתים מתקבל הרישיון אף לאחר יותר משישה חודשים כאמור לעיל. רשות המים מעבירה הקצבות מתוקותתקופת הרישיון, לפי הרישיון שהסתיים, אלא אם התקבלה הודעה מהמהל על כך שהרישיון לא יחודש. יצוין, כי ן ולא התקבל רישיון חדש, יפעל בעל רישיון בתקופה שעד שישה חודשים מתום קובע כי באם תמה תקופת הרישיו של כל צרכן ומעבירה התראות בהתאם  הוראות המהדס הראשי של החברה, החברה מבצעת מעקב אחר הצריכהפועלת בהתאם להקצבות של השה הקודמת. עוד יצוין, כי במסגרת החייה פימית של החברה, המעוגת במסגרת אפריל באופן שוטף ובעבור אותה שה, כאשר עד למועד זה, בהתאם להחיות רשות המים, החברה -החודשים פברואר מהקצבתם, לפי חודש ובמבר ולצרכים אשר יצלו את מלוא ההקצבה. ההחייה  80%-לצרכים אשר צרכו מעל ל ) חיבורים חקלאיים, אשר סגירתם תבוצע תוך שלושה ימים מרגע שליחת ההודעה לצרכן; 1הפימית מבחיה בין: ( ם או אמות מידה כאמור. סעיף בעוד שלתאגידי המים קבעו כללים לצמצום מים לחייבים, למקורות לא קבעו כללי לחייבים  מים אספקת צמצום . 2018.  6.24.3.5כון למועד התשקיף, לחברה רישיון עבור שת   לחוק המים.  27אמות המידה אין חלות על מים המכרים במסגרת פעילותה של מקורות כסולק במשק המים בהתאם להוראות תיקון   הדרושה לצרכי שתייה ובעלי החיים בלבד.תהא כאל חיבורים חקלאיים. ככל שמשמשים גם לשתייה ו/או לבעלי חיים, תצומצם הספיקה בחיבור לספיקה ) חיבורים מעורבים: ככל שמשמשים להשקייה בלבד ההתייחסות אליהם 3(-ייסגרו; ו ) חיבורים למי שתייה, אשר לא2( -המים טרם פרסמו תקות או כללים בושא. ככל שלא יתאפשר למקורות לבצע צמצום אספקה בגין חובות עקב אילמיטב ידיעת החברה, הושא טרם הובא לקריאה ראשוה בכסת וכון למועד התשקיף משרד המשפטים או רשות רד המשפטים דרש לסוגיה, אך, לבטל או לצמצם את האפשרות לבצע סגירות מים בגין חובות כספיים. כמו כן, משמצומצם בשה. יצוין כי, היו בעבר יוזמות חקיקה, וישה יוזמת חקיקה פרטית גם כון למועד התשקיף, אשר קראו ום אספקת מי שתיה לחייבים שאימצה החברה, כאשר בפועל בצמצום מים לבית מדובר במספר צרכים פימי לצמצהחברה מבצעת מעת לעת, במשורה ובאופן מידתי צמצום אספקת מים לבית לחייבים בהתאם לחוק המים ולוהל או יותר מהממוצע של שלושת החשבוות האחרוים.  60%חשבוות שהגיש לה ספק המים, וסך החוב המצטבר הוא הוראות אלו לא יחולו אם הרשות המקומית לא פרעה במלואם שלושה המגיעה לו בשל אותו חשבון. כמו כן, קבע כי אספקת המים, לפי חשבון שהגיש לה, לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת המים לרשות המקומית בגלל יתרת החוב מהתשלומים המגיעים לו בשל  80%א לחוק המים, קובע כי ספק מים, שהרשות המקומית שילמה לו לפחות 114 פוי להגביר את פחת הגבייה של מקורות, אך לא יתן להעריך בשלב תשלום חשבוות המים למקורות, הרי שהדבר צ תחילת פעילות התאגיד. מיום תחילת פעילות התאגיד, יהיו הזכויות והסמכויות כאמור תוות לתאגיד, והחובות והביוב ולמתן שירותי המים והביוב ערב יום הסכמים, התקשרויות ועסקאות בכל הוגע להפעלת מערכות המים בהתאם לחוק תאגידי מים, רשות מקומית שהקימה תאגיד מים, תעביר לתאגיד את זכויותיה וסמכויותיה לפי  חובות רשויות שעברו לתאגידים  . 6.24.3.6  זה את היקף ההשפעה. 
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ן תביעות כספיות בקשר ירשות המקומית גם לעיעל התאגידים להפעיל את החריג ולהורות כי התאגיד יבוא בעלי הרשות מקומית לתאגיד חדש היה הלכה למעשה, מחיקת חוב אשר מקורות זכאית לו בהתאם לדין. לפיכך, על הממוה לרעה והזדמות של הרשות המקומית להתחמק מחובתה לשלם עבור המים שסופקו לה, כאשר המשמעות של צירוף יצול תאגידים עצמאיים. מאידך, מקורות חולקת על עמדת רשות המים וגורסת כי, הכיסה לתאגיד מהווה למעשה לעיל, וכי הטלת טל על התאגיד החדש עלולה להביא לקריסתו ותמע את היכולת להקים ולהפעיל  6.24.3.2בסעיף איה רשאית לגבות את החובות של הרשות מתאגיד המים החדש, לרבות בדרך של צמצום אספקת מים, כמפורט מסוימות, או סוגי תביעות ועילות, יבוא התאגיד במקום הרשות המקומית. עמדתה של רשות המים, היה כי מקורות, יעות או עילות ן תביה"חובות". כחריג לכלל זה, קבע כי רשאי הממוה על התאגידים להורות או לאשר כי לעיעשתה ההעברה האמורה, כך שלמעשה, ככלל, תאגידי המים ירשו את ה"זכויות" מהרשות המקומית אך לא ירשו את כן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא להתקשרויות או עסקאות, ופעילות התאגיד בקשר לתפעול משק המים והביוב, לכסי מערכות המים והביוב או בקשר לרישיוות, להסכמים, עוד קובע חוק תאגידי המים, כי כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם הרשות המקומית או גדה לפי יום תחילת   האמור בכל חוזה ובדיי המחאת חיובים.  המקומית לכל דבר, על אףוההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית לפי ההסכמים יהיו מוטלות על התאגיד, והוא יבוא במקום הרשות  כוללים את הפרטים הרלווטיים למתן שירותי התשתית  ההולכה המופקים על ידי רשות המים בהתאם לכללים אלו,עלויות ההון, הארגיה, האחזקה והטיפול במים, בהתאם לרכיבים הרלווטיים לשירות היתן, מכח הכללים. צווי שירותי התשתית בהתאם למספר פרמטרים (סוג השירות, אופי השירות, סוג הספק וכו'). התעריף היו הסכימה של עריף מתן הכללים והצווים מסדירים את ושא מתן שירותי התשתית מאת ובעבור מקורות. הכללים קובעים את ת א לחוק המים35סעיף  לפיוצווי הולכה  2011-תשע"אהכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)  . 6.24.3.7  עם חוב הרשות המקומית למקורות.  ") והצווים מכוחו, מחייב לספק, להפיק ולהוביל מים חוק מדידת מים(להלן: " 1955-דת מים, התשט"וחוק מדי  1955-תשט"והחוק מדידת מים,  . 6.24.3.9  רכישת המים, תאי התשלום וכדומה.ועוד). הצווים מפרטים את כמויות המים שיירכשו, איכות המים, פרטי החיבור למערכת, מחיר המים, הכרה בעלויות חים פרטיים ים, קידו-צווי רכישת המים מסדירים את עסקאות רכישות המים ממפיקים פרטיים (מתקי התפלת מי רשות המים –בוגע למים מותפלים)  םה יםצווי רכישת מים (העיקרי . 6.24.3.8  הושלם. כון למועד התשקיף, החברה פתה לרשות המים לטיפול באסדרה הקשורה בצווי שירותי התשתית, אך הטיפול טרם   עול. המערכת ולהגדיל את עלויות התפלאישור המועצה. בוסף, הם מטילים אילוצים תפעוליים והדסיים שוים שיש בהם פוטציאל להשפיע לרעה על תפעול התשתית שכן הוא מהווה פתח לקביעת תעריפים וללא אישור מועצת הרשות, שכן הצווים ותעריפיהם אים מובאים עקרוית לשימוש רחב בשירותי  פורסם תיקון אשר הרחיב את תחולת הכללים גם על מים שפירים. לחברה התגדות 2017כגון ההולכה למי גולן. בשת  ,תחילה כשהותקו הכללים הם צומצמו להולכת מי קולחים ולמקרים חריגים (סוג השירות, כמויות המים, תעריפים וכו').  מים, -"), מכוח חוק מדידת מים, בדבר, בין היתר, תיקון ובדיקה של מדיכללי מדידת מים(להלן: " 1988-התשמ"חהחברה עומדת בחוק והצווים ופועלת לפיהם. בוסף לאמור לעיל, חלים על החברה כללי מדידת מים (מדי מים), בהוצאותיהן. כון למועד התשקיף, ההדדיים שבין הספקים והצרכים בקשר לפעולות האמורות, וחיובם לשאת מים, החלפתם, החזקתם והטיפול בהם, החובות והזכויות -מים, וקובע כללים בדבר התקת מדי-באמצעות מדי מים ומכון לבדיקת מדי מים ולכיולם. כון למועד התשקיף, חברת -לאכה לתיקון מדירישיון ליהול והפעלה של בית מ מים. -מים, ומבצעת פעילות עפה בושאים של שיפוץ, כיול, בדיקה ובוררות של מדי-שח"מ מפעילה מכון לבדק מדי ת, בהתאם לכללי מים פועל ברישיון של רשות המים ובהסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדו-המכון לבדק מדי , לפיהם מהל רשות המים רשאי 2017-מים) (תיקון), התשע"ח-פורסמו כללי מדידת מים (מדי 2017בדצמבר  5ביום   מדידת מים.  מים לפי הכללים ה"ל או לאשר להתקין במקרה מסוים מד מים אחר. ספק, מפיק או תאגיד צרכן לא -לאשר דגם מד   מדי מים באופן הדרגתי על פי ארבע שים. 13,500-להחליף כומסומן לפי הכללים. מקורות ערכת למכרז והחלפת כל מדי המים המחויבים על פי הכללים החדשים, מקורות תידרש המים הוא מדגם שמאושר לשימוש על ידי מהל רשות המים –אלא אם כן מדמים, לצורך מדידת מים, –ישתמש במד
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; 1951-חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א; לספח א' לפרק זה) 32.1(החברה מוגדרת כגורם ריכוזי כמפורט בסעיף  2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד חליםלה רגולציה וספת, כך בין היתר, על החברה ח  )א( החברה על החלה וספת רגולציה .6.24.4 ; חוק החומרים 1988-התשמ"ח ; חוק ההגבלים העסקיים,1998-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התש"ח ון והביה, כ; חוק הת1988-; חוק מיעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח1993-המסוכים, התש"ג ; רגולציה לשעת חירום (לרבות חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגה 1968-; חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1965-התשכ"ה ); 1951-וחוק התגוות אזרחית, התשי"א 1967-חירום, התשכ"ז-בשעת, חוק שירות עבודה 1987-לישראל, התשמ"ז ", בהתאמה), לפיהן קיבלה החברה 2007הסכם "-" ו2002הסכם (להלן: " 2007באוגוסט  29וביום  2002באוגוסט  18להסדיר את גמר ההתחשבות בין המדיה לחברה במסגרת הסכמי העלויות שחתמו בין הממשלה לבין מקורות ביום ") אשר ועד ההסכםחתם בין מדית ישראל לחברה הסכם גמר התחשבות (להלן בסעיף זה: " 2014ביולי  6ביום   התחשבות גמר סכםה .6.25.1 מהותיים הסכמים .6.25  בספח א' לפרק זה. 30-40לפרטים וספים על עיקרי הוראות הרגולציה הוספת החלה על החברה ראו סעיפים בתחום אבטחת מידע; וכן תוכית למיעת שוחד ושחיתות שאומצה על ידי דירקטוריון החברה.  ורגולציההחיות  תקופת גמר (להלן: " 2007ועד לסוף שת  2002כספים מהממשלה, וזאת ביחס לתקופה שמיום תחילת חודש מאי  ות בשפד"ן, תשלום מיוחד, ההסכם כלל, בין היתר, התייחסות לושאים הבאים: הלוואות צמיתות, שטרי הון, השקע  ").ההתחשבות . לכל תשלום תתווסף 2017ון בהם שולם בתום שת אחרמיליון ש"ח כל אחד, בתום כל שה, כשה 115תשלומים של  דרישות שהוסכמו במפורש בהסכם האמור). סוכם כי הסכום ה"ל, שעל מקורות להעביר למדיה, ישולם בארבעהלמקורות לא תהייה דרישות וספות מהמדיה לרבות מרשות המים לגבי התחשבות בתקופת ההסכם ולפיו (למעט הסכם) ולרבות ביחס להכרה בעלויות בתעריף המים לתקופה האמורה וכן כי הצד מהשי (למעט בסוגיות שפורטו בהאמורה, למעט בגין הליכים משפטיים שהוגדרו בהסכם וכאמור בו, ובאופן שלצדדים לא יהיו דרישות וספות כגד לגבי תקופת גמר ההתחשבות וכל התקופה שקדמה לה. הסכם זה מביא לכדי סיום את סכומי ההתחשבות לתקופה , לסיום ההתחשבות בין הצדדים מיליון ש"ח 460בהסכם גמר ההתחשבות סוכם כי מקורות תעביר לממשלה סך של   מתכות ההתחשבות בגין תשלומים עתידיים כתוצאה מהליכים משפטיים., מע"מ בגין היטל הפקה והסדרת ההתחשבות בגין מפעל המים ברמת הגולן. בוסף, קבעה 2006היטל הפקה בגין שת  אלפי ש"ח (אשר ערכן המותאם לפי הדוחות הכספיים  4,958צמיתות בסך של תהיה בערכן הומילי של ההלוואות המתאריך חתימת ההסכם. זכות ההמרה כאמור לעיל, לא תכס לתוקף כל עוד לא קבעו כמות וסוג המיות. ההמרה ימים  210הצמיתות שהעמידה הממשלה לחברת מקורות, למיות החברה (כמפורט בהחלטת הממשלה) וזאת בתוך , לפיה אושרה המרת ההלוואות 1996בר בובמ 13מיום  733הוסכם כי הצדדים יפעלו ליישום החלטת הממשלה מספר  צמיתות הלוואות . 6.25.1.1 ועד למועד התשלום בפועל.  2012בדצמבר  31ריבית בשיעור הריבית של החשב הכללי מיום  שלאחר כל טעה בוגע לריבית בגין ההלוואות הצמיתות, ביחס לכלל תקופת ההלוואות הצמיתות, לרבות התקופה אלפי ש"ח). עם חתימת ההסכם ה"ל, לא תועלה עוד על ידי הממשלה  814,258הו  2012בדצמבר  31המותאמים ליום  התקבלה בדירקטוריון החברה החלטה שקבעה כי במסגרת פעילות  2014במאי  26יצוין, כי בהמשך להסכם לעיל, ביום   ת כגד המרת ההלוואות הצמיתות למיות. יופקו לה מיות שאין מטילות התחייבות כספית על החברה וזאאם וככל שיקבעו כמות וסוג המיות, שכגדן יומרו ההלוואות הצמיתות, ובעת שתממש המדיה את ההמרה האמורה, יום מחתימת ההסכם, אישור דירקטוריון החברה, לפיו  60חתימת ההסכם, בתאי שהחברה תמציא למדיה, בתוך  , ובהתאם ובכפוף לחתימת הסכם גמר 1996בובמבר  13מיום  733הצדדים ליישום החלטת הממשלה מס'  ההלוואות הצמיתות במסגרת ההון. ההמרה תהיה אין למדיה תביעות כלפי החברה ביחס לסכום זה. לפיכך, מוצגות המיות, כלומר זכות ההמרה של המדיה למיות תהיה תקפה רק במועד בו יקבע יחס המרה קבוע ועד לאותו מועד הצמיתות הרשומות בספרי החשב הכללי. זכות ההמרה כאמור לעיל לא תיכס לתוקף כל עוד לא קבעו כמות וסוג ות הצמיתות, תפיק החברה למדיה מיות (שאין מטילות על החברה התחייבות כספית), וזאת כגד המרת ההלוואבהתאם להחלטותיה ובהתאם לתאים שיקבעו על ידה, ולאחר שיקבעו כמות וסוג המיות שכגדן יומרו ההלוואות ועד שבו יהא לחברה הון מיות רשום הדרש לצורך הפקת מיות למדיה ההתחשבות, לאשר כי סמוך לאחר המ ש"ח (אשר ערכן המותאם לפי הדוחות הכספיים ליום  פיאל 4,958בערכן הומילי של ההלוואות הצמיתות בסך של  אלפי ש"ח). הפקה זו תעשה בהתאם לסמכותו של הדירקטוריון על פי הדין ועל פי  814,258הו  2012בדצמבר  31 לאמור בהסכם גמר ההתחשבות, הספח להחלטה זו והמהווה חלק בלתי פרד הימה. יצוין,  תקון החברה ובהתאם



 

136-ו 

. ההמרה תהיה בערכם 2005-2006החברה למדיה בגין השתתפותה במימון תוכית הפרישה שיישמה החברה בשים ר מופיעים בהון העצמי של החברה, אותם הפיקה הוסכם כי למדיה תהא הזכות להמיר למיות שי שטרי הון אש הון שטרי . 6.25.1.2  כאמור לעיל.כי כון למועד התשקיף ערכים דיוים עם גורמי המדיה בקשר להסדרת מבה ההון של החברה וטרם הופקו המיות  , בין מקורות לבין שח"מ 2018בדצמבר  31עד ליום  בתוקף היהחתם הסכם, אשר הוארך מעת לעת ו 2009בחודש מרץ   מ"שח – מקורות הסכם .6.25.3  בספרי מקורות. מיליון ש"ח. חברת המפא"ר תחויב בהתאם על ידי מקורות במסגרת החשבון השוטף שלה המתהל  117בסכום של הוסדרה סוגיה זו שעייה השקעות בשפד"ן, וסוכם כי ההתחשבות בגין השקעות אלו תעודכן כך שהתמיכה תופחת   "ן)שפד( דן יםשפכ טיהור במכון השקעות .6.25.2   מועד אין למדיה תביעות כלפי החברה ביחס לסכום זה.וסוג המיות, כלומר זכות ההמרה של המדיה למיות תהיה תקפה רק במועד בו יקבע יחס המרה קבוע ועד לאותו מיליון ש"ח). זכות ההמרה כאמור לעיל, לא תכס לתוקף כל עוד לא קבעו כמות  160.2-הסתכם בכ 2012בדצמבר  31מיליון ש"ח (שערכם המותאם כון ליום  127.2-הומילי המעודכן של שטרי ההון, דהייו בסכום ומילי של כ למקורות עבור השתתפות בהוצאות מטה מקורות שיועמד לרשותה בגובה הוצאות פחת המתואם וכן משלמת שח"מ שימוש ברכוש ובציוד שמועמד לרשותה על ידי מקורות. על פי ההסכם, שח"מ משלמת דמי שימוש בגין רכוש וציוד עוד קובע ההסכם את אופן ההתחשבות בין מקורות לבין שח"מ בוגע להשתתפות שח"מ בהוצאות מטה החברה ודמי מטעמה); למתן החות מהמחירון, תוך הבחה בין סוגי העבודות השוים ומבצע העבודות (שח"מ או צדדים שלישיים פיתוח, כפי שיהיה בתוקף בין מקורות ורשות המים, המותה בהסדרים מול רשות המים והממשלה), וכן את הבסיס טעמה; ההסכם קובע את בסיס תשלומי מקורות לשח"מ בגין העבודות (מחירון ובין אם על ידי צדדים שלישיים מותוך אחריות של שח"מ כלפי מקורות לטיב העבודה ורמת ביצועה, בין אם העבודה מתבצעת על ידי שח"מ בעצמה לבצע עבודות שוות (פיתוח, חידוש ושיפור ואחזקה), בהתאם לתכון, לאיכות וללוחות זמים שידרשו על ידי מקורות, שח"מ התחייבה כלפי מקורות הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים בין החברות, במספר מישורים, כדלקמן: . 4514 החלטה לאורהסכם מעודכן  גיבושב הצורךבוחת  החברהאשר מסדיר את העבודות שמבצעת שח"מ עבור מקורות.  עבור ההפרש שבין עבודות הפיתוח והחו"ש  3%ח, תשלם שח"מ בוסף תשלום תקורה בשיעור מיליון ש" 350עולה על ובמידה ומקורות תמסור לביצוע שח"מ עבודות פיתוח וחו"ש (לא כולל עבודות מסוימות כמפורט בהסכם) שהיקפן ) 12/2005מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן של  1על ידי תשלום תקורה המורכבת מתשלום חודשי קבוע של  מקורות  2018-ו 2017מיליון ש"ח. בשים  350שביצעה שח"מ (כולל הוצאות בסעיפים אחרים באותן עבודות) לבין  מיליון  456-וכ 431-כ במסגרת ההסכם (בקיזוז תשלום התקורה ושימוש בציוד כמפורט לעיל) סך של "מלשח שילמה ) לדוחות 1.ב(25בשל המורכבות והיקף הבוררות שהתהלה בין מקורות מים ובין איגוד ערים כרמיאל כמפורט בביאור למקורות ייזום  עד למועד זה טרם הועבר חלקה של מקורות בשותפות כרמיאל (יחד עם איגוד ערים אזור כרמיאל)כי כון למועד התשקיף, החברה העבירה לחברת הייזום את האחריות על תפעול מתקן טיהור השפכים בכרמיאל, אך ) לדוחות הכספיים השתיים. יצוין, 2.א(7לעיל וביאור  (ב)6.2.3.1בהתאם לתאי ההסכם. לפרטים וספים ראו סעיף לתחזוקת רשת המים העירוית של חולון, וזכויות חוזיות לתפעול מתקן טיפול בשפכים של באר שבע ותב"ג, והכל יה, זכויות חוזיות של החברה בבעלות ותפעול מתקן טיהור השפכים באשקלון, זכויות חוזיות במתקן הסיון בטברהחברה כמפורט להלן: העברת התחייבויות מקורות לחברת הייזום בכל הקשור לתפעול מט"ש כרמיאל, העברת חלקה ייבה החברה להעביר לחברת הייזום את הפעילות לרבות כל הכסים, הזכויות והחובות של כחלק מההסכם, התח  וקביעת מגון התחשבות בגין רכישת שירותים שוטפים. הסכם בין החברה לבין חברת הייזום שמגדיר את מערכת היחסים בייהן, לרבות התחשבות בגין העברת כסים חתם  2009לעיל, בחודש פברואר  (ב)6.2.3.1בחברת הייזום וכן את העקרוות לפעילות חברת הייזום כמפורט בסעיף היתר, את הפעילויות שיועברו מהחברה לחברת הייזום ואת היקף ההשקעות אותו תהיה החברה רשאית להשקיע , אשר התוותה את העקרוות להפרדת הפעילות בין החברה ובין חברת הייזום, וקבעה, בין 2318בהמשך להחלטה   הייזום חברת – מקורות הסכם .6.25.4  ש"ח, בהתאמה.  להלן. תמורת העברת הכסים המפורטים לעיל קבעה על בסיס שווי כלכלי הוגן  6.25.11הכספיים השתיים ובסעיף    כאמור.אשר הוקצו על ידה לחברה, ייחשבו כפרעות. כון למועד התשקיף, טרם הושלמה מכירת כל הכסים ש"ח ע.. כל אחת של חברת הייזום  1מיות רגילות בעלות  32,135,649-ש"ח. התמורה שולמה כך ש 32,135,649של 
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ואילך יוגבל ההיקף האמור לסכום  2010האמורים לא יעלה על המותר בהתאם להחלטת הממשלה, לפיה החל משת סף לאמור, כולל ההסכם הוראות בדבר רכישת שירותים של חברת הייזום מהחברה. היקף רכישת השירותים בו  הקלטים בגין התקופה שעד למועד הקליטה על ידי חברת הייזום.כוללות מגון התחשבות בין הצדדים ביחס לתשלום השכר העבודה לעובדים המושאלים, וכן ביחס לעובדים כמו כן, כולל ההסכם האמור הוראות בדבר קליטת עובדים והשאלת עובדים מהחברה לחברת הייזום. הוראות אלו  די החברה בתחומי הכספים, מיליון ש"ח. השירותים הרכשים כוללים שירותים שוטפים היתים על י 5של עד  מדד בסיס)  12/13, צמודה למדד המחירים לצרכן (לחודשאלף ש"ח  37בגובה  חודשיתתקורה  –שירותים שוטפים  . 6.25.4.1  במסגרת ההסכם מקורות זכאית להכסות מחברת הייזום בעבור:  הפיתוח, ארגון ומהל, דוברות, יהול סיכוים ומערכות מידע. קורות מים ומתעדכים מושקעות בפועל ולפי תעריפי שכר אקדמאים ועובדי שדה המופיעים במחירון גורמי החוץ של מהמשרד והראשי והמרחבים עבור פרויקטים של חברת הייזום. החיוב בגין השירותים מתבצע בהתאם לשעות עבודה מקורות ייזום רוכשת ממקורות מים שירותים, בעיקר בתחום ההדסה, אשר יתים על ידי  ‒שירותי פרויקטים  . 6.25.4.2  ").השירותיםסל ": להלן( לעיל פורטו אשר מיםרותים בתחובתשלומים חודשיים בעבור שי מלמ"ק  49.5-ו 48.3ההרות שלעיל לאורך גבולן המשותף, או את איכות זרימה זו. בהתאם להסכם זה, החברה סיפקה ישה חודשים לפי המועד, אודות כל פרויקט אשר עלול לשות את הזרימה של מחויבת מכוח ההסכם להודיע לשייה, שבצד הירדי של הגבולות. לישראל יישמר השימוש בבארות ומערכות אלה בכמות ובאיכות הקבועים מראש. כל מדיה פי הסכם זה, מספר בארות אשר קדחו על ידי ישראל ומשמשות אותה ביחד עם המערכות הקשורות אליהן ופלות ת המדיה האחרת. כמו כן, על וכן על מי התהום בערבה, מפי כל זיהום, זק או משיכות בלתי מאושרות של הקצאובמסגרת ההסכם התחייבו המדיות לשמור על המים המשותפים, המצויים בתחום סמכותן, של הרות הירדן והירמוך, ו פעולה במציאת מקורות לאספקה לירדן של כמות וספת של מים ברמה היתת לשתייה. כמו כן, המדיות ישתפעל הסדר הקצאת מים בייהם אשר קובע את סכומי ההקצאות תוך הבחה בין עוות השה. עוד קבע בהסכם, כי , הסכימו הצדדים 1994באוקטובר  26במסגרת הסכם השלום בין מדית ישראל לבין ממלכת ירדן, אשר חתם ביום   לירדן מים אספקתהסכם  .6.25.5  מעת לעת. מיליון ש"ח  27-ו 20, הכסות החברה מכח הסכם זה עמדו על 2018-ו 2017, בהתאמה. בשים 2018-ו 2017מים בשים  ") שחתם כחלק הסכם עלויות המיםהחברה מספקת מים לרשות הפלסטיית מכוח הסכם עלויות המים (להלן: "   הפלסטיית הרשות עםהסכם  .6.25.6  בהתאמה. על  JWC-הוסכם ב 2012ן הצדדים (למעט הצמדת מחירים). בשת בפועל טרם עודכו התעריפים עקב מחלוקת בי"), כך שהתעריפים ישקפו את העלות הריאלית המלאה של אספקת המים. JWCידי ועדת המחירים המשותפת (להלן: "על ידי הרשות הפלסטיית על בסיס טבלת התעריפים אשר מהווה חלק מהסכם עלויות המים, ומעדכוי תעריפים על פעות מהיקף צריכת המים . ההכסות מוש1998בדצמבר  20מהסכמי אוסלו בין מדית ישראל לרשות הפלסטיית ביום  ש"ח  3.607מלמ"ק לשה), לפי תעריף שולי של  46.16אספקת כמות וספת מעבר להסכם (מעבר לכמות בסיס של  מלמ"ק מים בהתאם להסכם והכמות הוספת, בהתאמה.  82.4-ו 81.3החברה סיפקה  2018-ו 2017למ"ק. בשים  ש"ח  3.3הכללי תשלומים שיממו את ההפרש בין המחיר ההסכמי שבו מחויבת הרשות הפלסטיית לבין סכום של משולמים ממדית ישראל באמצעות החשב בגין אספקת המים לרשות הפלסטיית בגדה המערבית, במחולה ובעזה,   עבודות.יצוין, כי התוים הכספיים לעיל מתייחסים להכסות מאספקת המים בהתאם להסכם בלבד, ואים כוללים עלות מיליון ש"ח, בהתאמה.  237-וכ 234-הכסות החברה מכח ההסכם והכמות הוספת, עמדו על כ 2018-ו 2017בשים  אגודת מים  -") בין החברה לבין אגודת "מי אזור דן" ההסכם המקוריחתם הסכם (להלן: " 2008ואר בפבר 27ביום  "ן שפד תפעול הסכם .6.25.7  .2019, 2018, 2017התקבל מיליון ש"ח לכל אחת מהשים  23.6למ"ק. בסה"כ משולם לזכות מקורות סך שתי של  ") בדבר מתן שירותי אחזקת והפעלת מכון הטיהור שפד"ן לטיהור שפכים האגודהשיתופית חקלאית בע"מ (להלן: " כי השפד"ן היו "מפעל חיוי" החייב לפעול בכל עת, לרבות במועדי חירום ומלחמה, מתחייבת מקורות לספק את השפכים, בכל איכות שהיא, שיגיעו למכון הטיהור, לצורך השבתם לצרכי קולחים. לאור העובדה שמוסכם על הצדדים קלוט, לטפל ולטהר את כל כמויות "). במסגרת ההסכם מקורות, בין היתר, מתחייבת לשפד"ןעל ידי מקורות (להלן: "
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תי למקורות בגין תפעול צד ג' כלשהו, בכל מקרה של תפעול ותחזוקה לקויים של מכון הטיהור. סך היקף ההכסות השלרבות עקב מטרדי ריח מהמכון, שיגרם לכל צד שלישי ו/או אגודה, לרבות שיפוי האגודה בכל סכום שהיא תחויב כלפי שעות ביממה. על פי ההסכם מקורות ושאת באחריות מלאה לכל זק,  24מות השה, השירותים שוא הסכם זה בכל י שים  5-שים, המחולקות תחילה ל 10ש"ח. ההסכם חתם לתקופה של  פיאל 25,000-ואחזקת השפד"ן מסתכמת בכ שים וספות ממעמד הפעלת  5-ובאם יחל לפעול מערך המעכלים האאירוביים בשפד"ן, אזי תוארך תקופת ההסכם ב לת הורחבה תכו 2017מקורות תפעיל ותתחזק גם את מתקן ההסמכה והסחיטה של בוצה שהוקם בשפד"ן. בשת בהסכם, כי בוסף להתחייבויות של מקורות מכוח ההסכם המקורי, מוסכם כי כחלק מתפעול ותחזוקת השפד"ן, . עוד קבע 2017בדצמבר  31שים, עד ליום  5-כם המאריך את תוקף ההסכם המקורי ב, חתם הס2013ביואר  1ביום    שלב המעכלים. גרטורים -ההסכם עבור הפעלת ואחזקת מערך מעכלים אאירוביים לטיפול בבוצה כולל ייצור חשמל על ידי ביו מיליון ש"ח בשה והתווספו  13-מבוססי גז שמופק מהבוצה. במסגרת ההרחבה הוגדלה התמורה בהסכם בהיקף של כ , ואשר סיים את הזרמת 2017דן", כולל מערך הטיפול בבוצה על ידי מערך המעכלים האאירוביים, שהחל לפעול משת כון הטיפול בשפכים שפד"ן שבבעלות "מי אזור בהתאם להסכם, החברה תמשיך לתחזק ולתפעל את הציוד המותקן במ  לשי הצדדים להארכה של שתי תקופות עוקבות בות חמש שים וספות כל אחת.בין מקורות לבין "מי אזורי דן" אגדות מים שיתופית חקלאית. ההסכם חתם לתקופה של חמש שים עם אופציה חתם הסכם התקשרות חדש  2018במאי  3 משאבי כ"א, חומרים וקבלים לביצוע עבודות התפעול והאחזקה. ביום תיבי תחבורה עירויים להסעת  -בין מקורות לבין .ת.ע  ")הסכם א', חתם הסכם (להלן: "2010בובמבר  10ביום  הסכם עם חברת תיבי תחבורה עירויים להסעת המוים בע"מ .6.25.8  הבוצה לים. מהרות ותחת רכבת, מעברי  2רצוה של מדית ישראל לבצע עבודות ביצוע רכבת קלה להסעת המוים ובכלל זאת ") לפיו על מקורות להעתיק את תוואי קו המים "ירקון מערבי" לתוואי חלופי אחר בשל ת"עהמוים בע"מ (להלן: " חתם הסכם וסף אשר מסדיר את שלב ד' בפרויקט. אומדן העלויות לשלב  2015בדצמבר  2בהמשך להסכם ב', ביום   למקורות את מלוא הוצאותיה של מקורות בגין תכון, ביצוע, פיקוח ויהול הפרויקט. כמו כן הוסכם כי כל החשבוות שתגיש מקורות לת"ע ישוערכו על ידי מקורות על פי מדד סלילה וגישור. ת"ע תשלם   על ידי ת"ע.  לתכון המפורט שיוכן על ידה ו/או מי מטעמה ויאושרעל ידי יחידת הביצוע של מקורות ו/או קבלי משה, על פי בחירתה של מקורות, באופן מקצועי ובהתאמה מלאה "). בהסכם ב' קבע כי ביצוע הפרויקט יעשה הסכם ב'ג' בפרויקט (להלן: "-אשר מסדיר את שלבים ב' 2014בדצמבר  4וסף ביום ש"ח צמוד למדד סלילה וגישור. בהמשך להסכם א' שחתם, חתם הסכם  יוןלימ 1.5למקורות סך של הסכם א', אשר מסדיר את שלב א' בפרויקט, קובע כי מקורות תהא אחראית על תכון הפרויקט ובגין כך ת"ע תשלם   "). הפרויקטי רגל ומתקים וספים בתוואי החוצה את תוואי המים (להלן: "הולכ -כ ן ביצוע פרויקט ב', לא יעלה על סך שלבהסכם ב' מוסכם כי סך התשלומים אשר תידרש ת"ע לשלם למקורות בגי  בתוספת מע"מ.  2015 יויש"ח צמוד למדד סלילה וגישור של חודש  יוןלימ 29.8-כד' בפרויקט מסתכם בסך של  פרסמה החברה מכרז בקשר לביצוע פרויקט מהרת קו המים החמישי לירושלים (להלן:  2013בחודש ובמבר   ED. Zublin AG & Jager Bau GmbHמיזם משותף  DB Contractorעם קבלן התכון והביצוע  התקשרות .6.25.10  מיליון ש"ח, בהתאמה. 86.8-ו 882.-, הכסות החברה מכח הסכמים אלו עמדו על כ2018-ו 2017העבודה. בשים התחייבות אלה, מקורות משמשת כגורם קבלי לשם ביצוע העבודה עבור תיבי ישראל, אשר מזמיה ומממת את לביצוע עבודות חד פעמיות בתחום של העתקות קווי מים של מקורות באתרים בהם מוקמים מחלפים. בכתבי ") תיבי ישראלהחברה חתמה על מספר הסכמים עם תיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "  ישראל תיבי עם הסכם .6.25.9   .מיליון ש"ח בהתאמה 9.81-ו 17.9-, הכסות החברה מכח הסכם זה עמדו על כ2018-ו 2017בשים   . 10%לסכום ה"ל, לפי הפרשי הצמדה למדד, יהיה בשיעור של ש"ח בתוספת מע"מ כדין. סכום זה יהיה צמוד למדד סלילה וגישור. שיעור ההגדלה המקסימלי המותר  מיליון 130.8 , לאחר דחיית העתירה המהלית 2016"), ובחודש אפריל הקבלן"יגר (להלן: –"). במכרז זכתה קבוצת זובליןהפרויקט" במסגרת ההסכם, הקבלן משמש כמתכן בקשר עם המכרז, חתם ההסכם בין הצדדים.  Metrostroyשהוגשה על ידי 
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חודשים לאחר חתימת ההסכם, דהייו  51-וכקבלן מבצע של הפרויקט. תאריך ההפעלה של המהרה צפוי להיות כ למועד התשקיף צפוי עיכוב  כון. 2021חודש יואר ל קבע, ההסכם פי על, , ותאריך מסירת הפרויקט2020יולי בחודש  מיליוי  650-שים, היו כ 6סכום ההתקשרות בהסכם, אשר ישולם על פי של כשה על התיב הקריטי של הפרויקט.  מכל לתאי ההסכם.  בהתאםם גאולוגיים מרעים אירועיב בטיפולהעלויות הכרוכות  את כוללת איה זו עלות"ח. ש -מדמי העיכבון יושבו אליו לאחר השלמת הפרויקט ויתרת ה 50%כדמי עיכבון.  10%תשלום לו זכאי הקבלן יוחזקו  מטר ראשוים וכן ערבות בדק  1000לאחר השלמת כריית  7%-רות כאשר שיעור זה יופחת למסכום ההתקש 10%-של כ, חמש שים לאחר תחילתה של תקופת הבדק. מעבר לדמי העיכבון המתוארים, הוסכם כי תיתן ערבות ביצוע 50% יהיה להשיב לו סכום זה גובש מגון תמריץ פימי לפיו גם אם הקבלן איחר בזמים שקבעו באחת מאבי הדרך, יתן מסכום ההתקשרות. במסגרת ההסכם הוגדר פיצוי מוסכם בגין איחור באבי דרך שקבעו בהסכם, אולם  3%בסך של  ), במקרה בו הקבלן 2021במקרים בהם הקבלן לא השלים את הפרויקט עד למועד המירבי הקבוע להשלמתו (יואר כלולים סעיפים המאפשרים למקורות לבטל את החוזה בין היתר  הסכםבאם יעמוד בזמים של יתר אבי הדרך. ב שהוגדר בהסכם  CAP-ור מקורות, חוב של פיצוי מוסכם מעבר לחדל מלבצע התחייבויותיו, עיכובי לו"ז ללא איש אשר כוללים בין היתר עיכוב בתשלום  ,ההסכםכלולים סעיפים המאפשרים לקבלן לבטל את  הסכםוכיו"ב. כמו כן, ב חודשים במסירת האתר לקבלן, וכן שיוי בדין שמקורות לא  6-יום על ידי מקורות, עיכוב שלמעלה מ 90העולה על  אוקטובר  בחודש. הסכםתה בגיו את הקבלן חרף החלטה שיתה בהתאם למגון פתרון המחלוקות המתואר בשיפ מרע,  היואירוע גיאולוגי שהקבלן סבור כי  בגין, לתשלוםהגיש הקבלן תביעה בדרישה לזכאותו של הקבלן  2018 בוסף,  התביעה בבוררות. את להסדיר האפשרות הצדדים בוחים, התשקיף למועד כון"ח. ש מיליון 4.5-כ של בסכום לרבות סטאטוס הפרויקט, ראו סעיף  המערכת החמישית של אספקת המים לירושלים,לפרטים אודות פרויקט     מתקיימים דיוים בין החברה והקבלן בגין סכומים וספים בעקבות אירועים לא צפויים אחרים. "). בהסכם זה קבע בין היתר כי על מקורות לגייס כמחצית כרמיאל"ש מטבאזור כרמיאל ובקעת בית הכרם (להלן: "עם איגוד הערים בהסכם לפיו השותפות תקים עבור איגוד הערים מתקן לטיפול בשפכים של הרשויות המקומיות "). מטרת השותפות להתקשר השותפותחברה להשקעה בע"מ (להלן: "עיריית כרמיאל כאמה עבורו וחברת ירקון חתם הסכם להקמת שותפות בין החברה לבין איגוד ערים אזור כרמיאל, תאגיד בהקמה באמצעות  1996ביוי  30ביום  כרמיאל"ש מט שותפות הסכם .6.25.11  לעיל.  6.8.17.1 וקטובר בא 3כמעט לא שולם דבר והושא הגיע לידי בוררות. על פי ההחלטה הסופית של פסק הבוררות מיום  1997על פי ההסכם, אמורים להיות משולמים מדי חודש תשלומים בעבור החזר ההלוואה, ההפעלה והאחזקה אולם, משת  דיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של מקורות והן של קבלי המשה מטעמה. או מוצרים, קבלי משה ועובתחזוקת המתקן על ידה ו/או ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה לרבות זק שגרם לאדם המספק שירותים, חומרים על פי דין לעובד או לכל אדם המצא בשירותה כתוצאה מתאוה או זק כלשהם תוך כדי או עקב אופן תפעול ו/או ם כל דמי זק או פיצוי המגיעים זה בתמורה לתשלום חודשי כפי שמפורט בהסכם. עוד קבע בהסכם כי על מקורות לשלהשותפות לפיו עם הקמת המתקן, מקורות תהא אחראית לתפעל ולתחזק את מט"ש כרמיאל בהתאם להוראות הסכם , חתמה מקורות הסכם עם 1997ביוי  2ים הדרושים למימון הקמת מט"ש כרמיאל. בהמשך להסכם זה, ביום מהכספ חתם הסכם בין הצדדים, במסגרתו  2016ביוי  26, בתוספת ריבית והצמדה. ביום 2009מיליון ש"ח, במחירי דצמבר  95-, אשר קיבלה תוקף של פסק דין, חויב איגוד ערים לעייי ביוב (איזור כרמיאל) לשלם למקורות סך של כ2010 מיליון ש"ח, שמטרתה  100, הוגשה תביעה גד הרשויות החברות באיגוד שלא חתמו על כתב הויתור על סך כמו כן  בתעריפי המים.חוב בתואה שהחתימה על ההסכם איה מקובלת עליה מכיוון שהרשות לא אישרה גילום חובות אלו הסכם פריסת הלאחר חתימת הסכם פריסת החוב פתה רשות המים לאיגוד הערים והורתה לאיגוד שלא לשלם את הכספים על פי   החוב, וכי הרשויות החברות באיגוד יחתמו על כתב ויתור על טעות התיישות לאורך תקופת הסכם פריסת החוב. ") במסגרת הסכם פריסת הסכם פריסת החובשה (להלן: " 30קבע כי החברה תפרוס את חוב האיגוד כאמור על פי  בהתאם לדיוים כון למועד התשקיף, קיימת  ייתר את הסכם פריסת החוב שלא אושר על ידי הרשות. מיידי, ובכךכון למועד התשקיף, מתקיימים דין ודברים, באשר לאפשרות של סגירת החוב לעיל תמורת סכום כולל שיפרע באופן   מהרשויות.כספים כל אימת שהאיגוד עומד בהסדר החוב וככל שהסדר החוב יכובד במלואו לא תהיה הכסה כספית וספת מקורות. יודגש, כי אין כווה לקבל מהרשויות לגרום להחלטה שיפוטית המחייבת את הרשויות בחוב של האיגוד כלפי  . יודגש, כי הסכמות לעיל כפופות להגעה לוסח מוסכם של הסכם ש"ח אלף 100-איגוד ערים לחברה סכום חודשי של כהחברה ואיגוד ערים יפעלו לחתימה על הסכם תפעול של מט"ש כרמיאל לתקופה של עשר שים אשר במהלכן ישלם מיליון ש"ח. בוסף,  22איגוד ערים ישלם למקורות סכום בסך של  הרשות המים לפיוהסכמה עקרוית בין החברה    שרה סופי וכן כפופות לאישורים וספים ואין ודאות שיושלם, ו/או שיושלם בהתאם לאמור לעיל.פ
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חתם הסכם בין  2017בובמבר  27ובהתאם להוראות הסכם פריסת החוב, ביום  2318בהתאם להחלטת ממשלה  ההסכם, החל מיום החברה לבין חברת הייזום להסבת הסכם תפעול מט"ש כרמיאל מהחברה לחברת הייזום. במסגרת  להרחבת הסכם שיתוף הפעולה בין הצדדים, שעיקרו  מים אפיקיבימים אלו פועלת מקורות בשיתוף רשות המים ו  כס אסטרטגי. כךורואה בובפעילות באזור  במפעל פעולההשיתוף  מקורות מכירה בחשיבות .האזור ליישובי הדרושות המים כמויות את ולהבטיח אופטימאלי באופן באזור מים משאבי מציאת היה ההסכם מטרת. המים רשות מועצת שתיקבע תעריפים למקורות תשלם המועצה. מקורות ידי על היו הביצוע אולם, שאן בית מפעל של משותף ויהול הקמה, לתכון הקשור בכל פעולה לשתף מסכימים הצדדים"). שאן בית מפעל(להלן: " מקורות של בבעלותה אשר מים לאספקת המפעל של משותף ליהול פעולה שיתוף בעיין") מים אפיקי"מ (להלן: "בעשאן -בית שיתופית אגודה מים ואפיקי") המועצה(להלן: " שאן בית בקעת האזורית המועצה לבין מקורות בין הסכם חתם 1981 במרץ 13 ביום  שאן בית המים מפעל ליהול ביחס מים אפיקי עם פעולה שיתוף הסכם .6.25.12   על פי הסכם השותפות.זאת תוך הבהרה שהסבה כאמור, איה כוללת את הסכם פריסת החוב ואיה כוללת את חלקה של החברה בשותפות , המחתה החברה את כלל חובותיה וזכויותיה מכוח הסכם התפעול עם השותפות לחברת הייזום. כל 2017ביואר  1-ה במטרה  של כל שרשרת אספקת המים, תוך הצבת יעדי מצוייות, איכות, אמיות ומקצועיות וחיזוק הקשר עם הצרכן,החברה היה חברת המים הלאומית של ישראל, המהלת ומפתחת את משק המים בישראל בראייה כוללת ובת קיימא   סטרטגיהא .6.27.1 עסקית ואסטרטגיה יעדים .6.27 לעיל.  6.23.13לפרטים אודות הליכים משפטיים בתחום איכות הסביבה ראו סעיף   . 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השתיים ליום  25פרטים בדבר הליכים משפטיים מהותיים אשר החברה צד להם, ראו ביאור ל משפטיים הליכים .6.26  לדוח הדירקטוריון.  4.4 סעיף ראו התשקיף למועד עד החברה שהפיקה החוב אגרות סדרות של אמות ושטרי החוב אגרות אודות לפרטים . 6.25.12.8 לעיל. 6.9.20 סעיף ראו הייזום חברת מגזרמים מהותיים וספים בסכאודות ה לפרטים . 6.25.12.7 .לתשקיף 8 פרק ראומשרה  לושאי לשיפוי התחייבות כתבי בדבר לפרטים . 6.25.12.6 לעיל.  6.13.2.1ראו סעיף  מקורות לבין לישראל קיימת וקרן הפיתוח רשות"י, רמ בין הגג הסכםבדבר  לפרטים . 6.25.12.5 .לעיל 6.8.19.2-ו 6.8.19.1 סעיפים ראו הרכישה צווי אודות לפרטים . 6.25.12.4  .לעיל 6.8.19 סעיף ראו ספקים עם הסכמים אודות לפרטים . 6.25.12.3 לעיל. 6.18.7.1סעיף  והפרישה רא והסכםמערך ההסכמים הקיבוציים בקבוצת מקורות  אודות לפרטים . 6.25.12.2 לעיל.  6.8.14ראו סעיף  צרכים עם מים אספקת הסכמיאודות  לפרטים . 6.25.12.1  , וכן, יכלול אפשרות יציאה כל חמש שים.ותוספ יםש 25-רכה לאוכן יכלול אפשרות ה ,יםש 25על פי המתווה המוצע, בחת האפשרות שההסכם החדש יחתם לתקופה של משותף להזרמת מים מהכרת לבית שאן ולבקעת הירדן, ושימור פעילותו של המפעל הקיים.  חדשוחידוש מפעל  הקמה    תכית אסטרטגית לשים הקרובות. 2018החברה גיבשה במהלך שת   לתרום לחיזוק משק המים תוך שמירה על איתותה הפיסית.
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כי  יש צורךעל מת להתמודד עם קשיי הבצורת במשק המים הישראלי ובשל שות בצורת שחווה מדית ישראל  רשות המים וכן מימוש שתית למשק המים המאושררת על ידי מועצת -מימוש תוכית הפיתוח וההשקעות התלת  )א(  – הקרובות בשים החברה יעדי .6.27.3 ובעולם.את סביבתה העסקית ויאפשר לה להשיג יעדים חדשים תוך ביסוס מעמד הקבוצה כקבוצת תשתית מובילה בארץ מיצוב החברה כחברה יעילה, מקצועית וטכולוגית, יסייע לעצב חיזוק מויטין החברה בעיי הציבור בארץ ובעולם.   )יא(  הטמעת תרבות, הפקת לקחים, יהול סיכוים, ביקורת ובקרה פימית בכלל פעילויות החברה.  )י( שדרוג המערך הטכולוגי בחברה, במערכות יהוליות ותפעוליות, לרבות בתחום הסייבר.  )ט( תאמת מודל הפעילות של החברות הבות לתמיכה באסטרטגיה.ה  )ח( מיוף טכולוגיה וידע ישראליים בתחום המים לרבות באמצעות הקמת פלטפורמה למיוף טכולוגיה.  )ז( הארגוי ופיתוח המשאב האושי. פיתוח ושיפור היכולות הארגויות לרבות פיתוח טכולוגיות מתאימות, גמישות יהולית, יהול ידע, התאמות במבה   )ו( ת הממשלה. וקולחים, הכל בכפוף להחלטהרחבת הפעילות בטיפול בשפכים והשבת קולחים לרבות הרחבת הפעילות במט"ש השפד"ן והרחבת הפעילות בהשבת   )ה(  התייעלות וחיזוק האיתות הפיסית לרבות באמצעות מהלכי התייעלות, הבטחת יכולת מימון ומיוף כסי דל"ן.  )ד(  שתית.-הרב השקעות תוכית במסגרת החברה של ההפקה חיקידו מערך ופיתוח חידוש  )ג(  מימוש תוכית הפיתוח הרב שתית, תוך עמידה ביעדי ביצוע, איכות, לו"ז ותקציב.  )ב( תוך שיפור מתמיד בכלל התחומים, ובכלל זה שיפור הרווחיות ותוך עמידה בכללי הרגולציה.המים באקוויפר, מערך בקרה ואספקת מים בכמות ובזמיות, באיכות, בביטחון ובבטיחות  ההולכה הארצית, טיהורחיזוק מעמד מקורות באספקה והולכה של מים איכותיים לרבות הבטחת היצע המים הטבעיים, שדרוג תשתית   )א(  הכלליים  החברה יעדי .6.27.2  וכדומה. להתאים את עצמה למצב המשתה ולתאי תחרות חדשים, כדוגמת הקמת ספקי מים חדשים במגזרים ספציפיים ם הולך וגדל והחברה דרשת החברה מתמודדת כיום עם תחרות במקטעי פעילות שוים. מספר השחקים במשק המי  על מת לשפר את רמת השירות שהיא ותת לצרכיה, וכן על מת לשפר ולבסס את תוצאותיה העיסקיות. רה תשקיע במחקר ופיתוח וטכולוגיות חדשות, על מת לתת מעה לצרכים הקיימים במשק המים בארץ ובעולם, החב  .לעיל 6.2.1 סעיף ראו לפרטיםשמבצעת החברה על מת להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האתגרים הצפויים. מגעים עם גורמי המדיה לטובת הבטחת יכולת המימון מבלי לפגוע ביציבות החברה וכן מתקיימות התאמות פימיות כון למועד התשקיף, מתקיימים  .קודמות לשים בהשוואה משמעותית יגדלו הקרובות בשיםהשקעות מקורות   .במקורות המים מערכות על ובקרה תכון, ליהול ארצית מבצעית מערכת הקמת  )ז( .בארץ ובחו"ל מיוף טכולוגיה וידע ישראליים בתחום המים  )ו( .העבודה תהליכי ושיפור מקיף מבי שיוי יישום זה ובכלל, פור היכולות הארגויותפיתוח ושי  )ה( הרחבת הפעילות בטיפול והשבת קולחים, בכפוף להחלטות הממשלה.   )ד(  התייעלות וחיזוק האיתות הפיסית, לרבות השלמת מגעים עם המדיה וארגון העובדים.  )ג( והולכה של מים איכותיים. באספקה חיזוק מעמד מקורות  )ב( תוכית הפיתוח הדרשת להתמודדות עם הבצורת.
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לחוק המים והגעה להסדר עם רשות המים לעיין הכרה בפחת גבייה ובעלויות  27בפעילות מתוקף תיקון שיפור הגבייה   )ט( התאמת מודל הפעילות של החברות הבות.  )ח( פיתוח מרכזיים, אשר מסייעים, בין היתר, להתמודד עם  פרויקטיובהיערכות לביצוע של  בביצוע תמשיך חברהה .6.28.1  הקרובה בשה להתפתחות צפי .6.28 להלן.  6.29ת אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף רגולטוריים, העדר מקורות מימון עתידיים וכן התממשושל החברה, אי עמידה ביעדים, העדר יכולת לממש ולהטמיע בחברה טכולוגיות, שיויים ברגולציה ואי קבלת אישורים להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך, הים שיויים בתוכיות העבודה והערכות של החברה ומידע המצוי בידיה כון למועד התשקיף. הערכות אלו עשויות שלא להתממש בפועל, כולן או חלקן, או המבוסס על מאפייי השירותים אותם מספקת החברה, מאפייי השוק, תוכיות העבודה של החברה, תקציב החברה, תחזיות מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך,  הפיתוח תוך עמידה ביעדי איכות, לו"ז ותקציב כמפורט לעיל, מהוויםיעדיה של החברה ומימוש האסטרטגיה העסקית שלה, לרבות הרחבת פעילותה העסקית הבילאומית, מימוש תוכיות  הגבייה. ים מותפלים מהמתקים שעתידים לקום -אספקת המים ליו"ש, אספקת המים לערבה, קליטת מי מערכת, לירושלים החמישי המים קו ,החברה של ההפקה קידוחי מערך פיתוח חידוש כגוןהבצורת שחווה משק המים בשים האחרוות,  שיויים ברגולציה בתחומי הפעילות, העדר מקורות מימון עתידיים וגורמי הסיכון המפורטים טכולוגיות, התפתחות ואישורים דרשים, שיויים בתוכיות העבודה של החברה, אי עמידה ביעדים, העדר יכולת לממש ולהטמיע בחברה או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הים אי קבלת כות אלו עשויות שלא להתממש בפועל, כולן והערכות החברה ועל מידע המצוי בידיה כון למועד פרסום התשקיף. הערמאפייי השירותים אותם מספקת החברה, מאפייי השוק, תוכיות העבודה של החברה, תקציב החברה, תחזיות הצפי להתפתחות לשה הקרובה, כמפורט לעיל, היו מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על  לעיל. 6.9.22בדבר יעדי חברת הייזום ראו סעיף  לפרטים .6.28.9 כגון פחת גבייה.  ,והתמודדות עם הסוגיות העולות ממו 27המשך יישום תיקון  – 27 תיקון .6.28.8 לעיל.  (א)6.9.1, לרבות מכירת מתקן ההתפלה באשדוד כמפורט בסעיף הדירקטוריויםלהחלטות הליכי מכירת או מיזוג פעילות חברת הייזום והשלמת תהליכים רלווטיים (מכירה/הכסת שותף) בהתאם  התעת .6.28.7 מון ותזרים המזומים של החברה. המי לצרכי בהתאםחוב לזמן ארוך  תגייס החברה .6.28.6 .2008-2016 השים בגין המים רשות מול התחשבות גמר תקדם החברה .6.28.5 .החברה הפרטת או כסים מכירת של בהליך, הייזום חברת של עתידה לעיין החלטות תגבש החברה .6.28.4 .לעיל 6.27 בסעיף כמפורט היבטיה שלל על האסטרטגית התוכית ליישום תפעל החברה .6.28.3 .המים משק פיתוח את לממש יכולתה ושיפור החברה התייעלות לטובת, הארגוי המבה שיוי על העובדים ארגון עם וסיכום המדיה עם להסדר להגיע שואפת החברה .6.28.2 לעיל. 6.8.17.3וסעיף  6.8.17.1מערבי ועוד. לפרטים, ראו סעיף בשורק ובגליל ה   להלן.  6.29בסעיף 
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" (להלן: הממשלתיות בחברות סיכוים"יהול  בדבר חוזר הממשלתיות החברות רשות פרסמה 2009 ביוי 11 ביום הממשלתיות החברות רשות להוראות בהתאם סיכוים יהול .6.29.1  דיון בגורמי סיכון .6.29 וכן עדיפות לטיפול וכן להגדיר את הגורמים הרשאים ליצור חשיפות לסיכוים, לגדרם ולטפל בהם ובסמכויותיהם, על פי החוזר, על כל חברה ממשלתית לקבוע את סוגי הסיכון אליהם היא חשופה, ליצור בייהם מדרג, לקבוע סדרי   ון לה חשופה החברה ולמוע או לצמצם את התממשותם של הסיכוים. אלו, צפויה להפחית את רמת הסיכולפקח על ביצועה. יצירת מערך יהול סיכוים אשר יוטמע בכלל התהליכים בחברה, כחלק איטגראלי מתהליכים היא חשופה, תוך יצירת מגוי בקרה. במסגרת זו קבעת החובה לדירקטוריון החברה להתוות מדייות יהול סיכוים מסודר ליהול הסיכוים להם מטרת החוזר היה לקבוע עקרוות להסדרת חובתה של חברה ממשלתית למסד תהליך   הובעות מהטיפול.והאפשרות להתרחשותם, הגדרת שיטת הטיפול בהם, ההשקעה הדרשת לשיטת טיפול זו ובקרה על ביצוע הפעילויות ות להתרחשותם, תעדוף הטיפול במיעת הזקים או במזעורם על פי השלכות הזקים השלכותיהם וההסתברומטרתו לצמצם ככל האפשר התממשות סיכוים וזאת על ידי ביצוע תהליך שיטתי לאיתור וזיהוי הסיכוים, הערכת והן על ידי גורמים פימיים בחברה. יהול סיכוים היו תהליך מתמשך המתבצע כחלק מיהולה השוטף של חברה, רות שקבעו לה, הן על ידי גורמים חיצויים מכלול הפעולות והאמצעים שעליה לקוט על מת לעמוד ביעדים ובמט. מדייות יהול הסיכוים בחברה היה דבך חשוב בבחירת 39ציות וסיכוי 38פיסיים סיכוים 37,תפעוליים סיכוים 36,אסטרטגיים סיכוים"). על פי החוזר, חברות ממשלתיות חשופות למגוון סיכוים שהעיקריים שבהם הם: החוזר" בים דרשים ברמת כלל החברה, לצמצום במסגרת תכיות עבודה שתיות ורב שתיות, הגדרת לוחות זמים, משאבאמצעות יחידה ייעודית לושא יהול סיכוים את הפעולות הבאות: סקרי סיכוים, דירוגם והגדרת פעולות הדרשות עו על ידי ההלת החברה והדירקטוריון. על מת לצמצם את החשיפה לסיכוים אלה, מבצעת החברה והיעדים שקבהחברה מקיימת פעילות עפה בכלל רחבי המדיה, והיה חשופה לסיכוים שעלולים להשפיע על השגת המטרות   רלווטיים לתעדוף הסיכוים. ולדירקטוריון וכן כללי דיווח, מיידים, שוטפים ותקופתיים. כמו כן, יקבע בהלי החברה מדרג של גורמים מאשרים בדיווח לההלת החברה ביהול הסיכוים, בהתאם למדייות הדירקטוריון. הוהל יקבע כללים לאירועים המחויבים בוסף, החוזר קבע כי החברה תעגן בהלים את תחומי האחריות, הסמכות והדיווח של הגורמים השוים המעורבים   לקבוע את תהליך הבקרה הפימית במסגרת החברה, לרבות אופן הדיווח לדירקטוריון. הוראות פימיות של האורגים הרלווטים בחברה בדבר אמות מידה שדרשו להתהגות ראויה בחברה  לחברה כתוצאה מהעדררגולטוריות חיצויות, החלים על החברה או להוראות פימיות שיתו על ידי האורגים הרלווטים בחברה, או הסיכון לזקים סיכוי ציות הים הסיכוים שיגרמו זקים מהותיים לחברה בשל העדר ציות אות של גורמים רלווטים בחברה לחוקים ולהוראות      39  י דוחות.סיכוים פיסיים כוללים בין היתר סיכוי שוק, סיכוי זילות, סיכוי אשראי וביטחוות, סיכוים משפטיים וסיכושוק (הכוללים, בין היתר, סיכוי מטבע, סיכוי ריבית והצמדה, סיכוי מחירים אחרים כדוגמת מחירי מלאים והשקעות פיסיות). עקב חשיפתה לסיכוי אשראי ולסיכוי ופירעון חובות ולצורכי הזילות של החברה, או כתוצאה מהפסדים כספיים שיגרמו לחברה סיכוים פיסיים הים סיכוים שיגרמו זקים מהותיים לחברה כתוצאה ממחסור במקורות הון הדרושים לצורך ביצוע השקעות      38  שוים המופעלים על ידה או העומדים לרשותה לצורך ביצוע פעילויותיה.אפקטיבי, או בלתי יעיל בתהליכים ובמקורות הסיכוים תפעוליים הים סיכוים שיגרמו זקים מהותיים לפעילות השוטפת של החברה כתוצאה משימוש בלתי אות, בלתי      37  המהותיים והאסטרטגיים שקבעה לעצמה החברה.יות מדיה אחרות המוסמכות לכך, וכן הסיכון שיגרם זק ליעדים העסקיים בחקיקה, בתקות או בהחלטות ממשלה ורשוסיכוים אסטרטגיים הים סיכוים שיגרמו זקים לחברה וליכולתה לממש את יעדיה לרבות יעדים ממלכתיים כפי שהוגדרו      36                                                        דירקטורים, ושאי משרה ועוד. חבות על פי דין לצדדי ג', רכוש (סיכוי אש מורחב) עם הרחבה לאובדן תוצאתי עקב אי קליטת מים מותפלים, אחריות לגידור סיכוים מהותיים ברי ביטוח הגזרים מפעילותה השוטפת לרבות  בוסף, החברה רכשה פוליסת ביטוח רחבה משק המים.מערכת ממוחשבת ליהול סיכוים כלל ארגויים; ביצוע סקרי סיכוים תפעוליים וסקרי סיכוים לפרויקטי פיתוח משה ליהול סיכוים בדירקטוריון (ועדת כספים) באופן רבעוי; הגדרת מדייות ליהול סיכוים חוצה חברה; הטמעת ועדת  שלהמתכסת באופן תדיר לדיוים במערך יהול הסיכוים הכולל של החברה בראשות המכ"ל; קיום דיוים ) באמצעות: מיוי ועדה עליוה ליהול סיכוים ERMהחברה פועלת להטמעת מערך יהול סיכוים כלל אירגוי (  וזאת בהתאם לעקרוות שהותוו בחוזר.    ומול גורמים חיצויים.
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בהתאם  2018-2020גידי של החברה לשים אישר דירקטוריון החברה את תוצאות סקר הסיכוים התא 2018ביוי  כן, החברה מצאת בעיצומה  ואחזקה של מאות גראטורים דיזל הותים גיבוי למקרה של פגיעה במשק החשמל. כמולרבות דילוג לחדרי בקרה חליפים, שימוש בטלפוים לוויייים ומכשירי רדיו, הכשרת מערך התגוות אזרחית והתקה ים רציפה ואמיה בשגרה ובחירום, מבוצעים בחברה תרגילים ייעודים ותרגילים לאומיים על מת להבטיח אספקת מ הרגולציה.אספקת מים, ביטחון מים, איכות מים, אבטחת מידע, תקשורת, כוח אדם ומלאים לחירום בהלימה להחיות הולמת לאספקת מים אמיה וזמיה בכל עת בשגרה ובחירום. ההיערכות מתבצעת בכל תחומי הפעילות של החברה, צב הגיאופוליטי, פועלת החברה, להיערכות מיקומה הגיאוגרפי של מדית ישראל, תאי האקלים השוררים בה והמפעימה אלקטרומגטית, שריפות, אירועי מזג אויר קשים, צואמי, זיהום או הרעלת מקורות מים. בשל  - EMPסייבר, מערך המל"ח (משק לשעת חירום) בחברה מוהל אל מול תרחישי איום שוים, הכוללים: מלחמה, רעידות אדמה,  וחירום טבע אירועי . 6.29.2.1 כלכליים מאקרו סיכון גורמי .6.29.2  להחיות רשות החברות הממשלתיות.  מפי רעידות אדמה בפריסה ארצית, ביצוע תרגילים להתהגות  התגוות המאומים להצלת חיים, מכשירים להתראהערכת בשי מישורים. מישור ארגוי ומישור הדסי. במישור הארגוי, לחברה צוותי  בושא רעידות אדמה, החברה  גראטורים דיזל חדשים. 130-כמערך ייצור החשמל החליפי והחלה בהצטיידות של  הגדלתלשל תכית  של הערכות ליום  מתדולוגיה והכסתההערכות לרעידות אדמה  לאופן העובדים לכלל הדרכותבעת רעידת אדמה,  כוללת בדיקה, עיגון וחיזוק מבים, מתקים ומאגרים בהתאם במישור ההדסי ההערכות  .ש"אחרי רעידות אדמה" הביטוח, מבוטחות בפי סיכוי טבע (לרבות סיכוי רעידת  כן, תשתיות החברה, בהתאם להגדרות המופיעות בפוליסותולפעילותה ולהוצאות משמעותיות לתיקון תשתיות החברה. עוד יצוין, כי חלק ממתקי החברה עברו חיזוק מבי. כמו יצוין, כי התרחשות אסוות טבע כאמור לעיל עלולה לפגוע בתשתיות החברה ולגרום לזקים מהותיים לחברה  הידועים.  לסיכויםבחברה תיקי מעה לאירוע רעידת אדמה בכל מרחב/חבל תוך ההתייחסות למיקום הגיאוגרפי של המתקים ביחס ובהתאם להערכות הסיכוים שעשו לגבי מתקי החברה. לתרחיש ייחוס מחמיר זה קיימים  413לדרישות תקן ישראלי  חוץ, מגבלות ת לגורמי ו"מ לבצע עבודשחהרגולטוריות גם השפעה על פעילותן של חברות הבות של החברה, כגון יכולת על תחומי פעילותה, יכולת לפעול בחו"ל, הקמת חברות בות, מכירת שירותים בקבוצה וכד'. עוד יצוין, כי למגבלות והכרה בעלויות, תכית הפיתוח, מגבלות המוכרת  הכסה פיתערי גובהעל החברה השפעה רבה על פעילותה, כגון לעיין ממשקי עבודה שוטפים מול הרגולטורים השוים, אשר להחלטותיהם והמגבלות הרגולטוריות אשר מוחלות  לחברה  עם רשות המים, משרד הארגיה וגופי ממשלה  ממשקים . 6.29.3.1 עפיים סיכון גורמי .6.29.3  לעיל. 6.14רעידת אדמה) על בסיס ערך כיון. לפרטים וספים אודות פוליסות הביטוח של החברה ראו סעיף על בסיס זק ראשון שאיו כפוף לתת ביטוח. חלק מאתרי החברה ומתקים פרטיים מכוסים בפי זקי טבע (לרבות  מיליוי ש"ח כגד סיכוי רעידת אדמה, 40ראשון שאיו כפוף לתת ביטוח. גם קידוחי החברה מבוטחים עד לסך של מיליון ש"ח וספים כגד סיכוי רעידת אדמה בלבד, על בסיס זק  30מיליון ש"ח ועד לסך של  50אדמה) עד לסך של  ממשלתית. עם זאת, ממשלת ישראל רשאית, באישור ועדת הכספים -השיקולים העסקיים שעל פיהם פועלת חברה לא(א) לחוק החברות הממשלתיות, על החברה, כחברה ממשלתית, לפעול לפי 4יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף  בוגע למתקן ההתפלה של חברת הייזום וכד'. לעיל), לרבות כפיפות להחלטות ממשלה, אשר עשויה להשפיע על חופש  6.24.1על חברה פרטית (כמפורט בסעיף ממשלתית. בוסף, על החברה (כחברה ממשלתית) מוטל לפעול על פי רגולציה אשר במקרים רבים עולה על זו המוטלת -חברה שיקולי פעולה אחרים, שאים שיקולים עסקיים על פיהם הייתה פועלת חברה לאשל הכסת, לקבוע ל לעיל.  6.24.3.1העלויות המוכרות לחברה הוגדרו בכללי המים אשר קבעו על ידי רשות המים, לפרטים ראו סעיף  עלויותוב הכסותב להכרה הכלכלי המודל . 6.29.3.2  פעילותה העסקי ועל תוצאות פעילותה. סדים במידה וההוצאות בפועל עולות על העלויות המוכרות העלויות המוכרות הורמטיביות חושפות את החברה להפ חל מודל חדש לקביעת העלויות המוכרות לחברה. לעיין ההכרה בעלויות הקבועות,  2017הורמטיביות הללו. משת 
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גבוהה יותר מזו שבכללים הקודמים וכן קבעו מקדמי גידול  העלות המוכרת למקורות במסגרת מודל ההכרה המעודכן לעיל.  6.24.3.1ומתעדכן לרוב פעמיים בשה, תוך הצמדתו לסל מדדים הקבע מתוקף חוק המים, לפרטים ראו סעיף עצת רשות המים, כמו כן, כמפורט לעיל, הכסות החברה מבוססות על תעריף המים המאושר והמפוקח על ידי מו  בדוחות הכספיים השתיים.  1דרשים לצמצום הפערים על פי זמן. לפרטים ראו ביאור זו על פי זמן. יחד עם זאת, הכיסוי בקודת המוצא איו מלא ובכוות מקורות לבחון עלויותיה ולבצע צעדים  לעלות גביית החובות. בהתחשב בקצב -מהותיים טרם גבו ורשות המים טרם קבעה את פחת הגבייה המוכר למקורות בגין אי, כון למועד התשקיף, סכומים 6.24.2.1המים על ידם, בהתאם להוראות, תעריפים וכמויות המים. כמתואר בסעיף לחוק המים, מקורות החלה לחייב את המפיקים הפרטיים בגין הפקת  27לעיל, בעקבות תיקון  6.24.2.1 בסעיףכאמור   לא יוכרו היה מוכה. לאור כך שהוראות הרכישה מועברות לחברה על ידי רשות המים, עמדת החברה היא, כי הסבירות שהוצאות כאמור בהתאם לאותם צווים שאים חתומים, לא תוכר למקורות כעלות מוכרת. יצוין, כי  עלות רכישת המים המותפליםטעה שהוראת רשות המים לחברה לקליטת המים המותפלים (בלא החתימה על הצווים) יתה בחוסר סמכות ולפיכך, לעיל, עקב העובדה ששיים מצווי הרכישה של מים מותפלים טרם חתמו, תיתכן  6.8.19.1כמו כן, כמפורט בסעיף   . םהמותפלי המים רכישת בצווי כמפורט, המתוכת השתית הכמות מסך שייקבע סף שיעור על ידה על קלטה שלא המים כמות עולה, מקורות של מחדל או תקלה בשל בהם מקרים למעט, למקורות תוכר המותפלים המים רכישת עלות מלוא, ככלל, לגבי קליטת מים מותפלים מיצרים פרטיים על ידי החברה, בוסף  ביטוי בתעריף המים של השים שלאחר מכן. מקורות בפועל עשויות להיות גבוהות או מוכות מהעלות המוכרת החזויה, אך הפערים המתוארים לעיל מקבלים ההכסות של המים והן מהיקפי צריכת המים. ככל שצריכת המים בפועל שוה מזו שהוחה בבסיס קביעת התעריפים, התפעול והאחזקה של החברה מתוכות בהתאם לצפי ההכסות ותזרים המזומים של החברה, המושפעים הן מתעריף ידי הרגולטור ולחברה אין יכולת להשפיע על החלטה כאמור. פעילויות הפיתוח,  כמתואר לעיל, תעריף המים קבע על ות המים והן מסיבות אחרות, במסגרת תיקון הגבייה, אשר אורך זמן, הן בשל בירורים שמהלים המפיקים מול רש בסכום  2019דירקטוריון החברה מסגרת תקציב פיתוח לשת  ראישר 2019במרץ  28לעיל, ביום  6.2.1בסעיף  כמפורט  . עילל 6.24.3.7לפרטים אודות מגון תעריף המים ראו סעיף   בחברה. התזרימיתעל פי שלוש שים, במטרה לצמצם את הפגיעה לעיל, קבעה רשות המים כי החיובים יוכרו לצורך תעריפי המים באופן מדורג  6.24.3.1כללי הרגולציה, המתואר בסעיף  , המפורטת 4514. הדירקטוריון ציין כי במקביל לאישור זה, וכפי שקבע בהחלטת הממשלה "חשמיליארד  1.4-של כ להחלטת הממשלה לקביעת יעדי  בהתאם יפעלוגורמי המדיה ש כך על מתבסס, הוא זה לפרק' א בספח 41.6בסעיף  , המדיה גורמי מצד משלימים יםצעד ייקטו שלא ככלהשקעות פיתוח משק המים והן ביעדי האיתות הפיסית. בהתאם לטובת גיבוש צעדים משלימים, אשר יאפשרו לחברה לעמוד הן ביעדי ביצוע  יפעלואיתות פיסית לחברה וכן  ), אשר הן המקור של החברה להחזר החוב תשואההמים תכיר למקורות בעלויות ההון בגין השקעות אלו (לרבות רכיב , הין השקעות שיבוצעו בהתאם לאישורי רשות המים וכי בהתאם למגון המעוגן בכללי הרגולציה, רשות זה תשקיף בסיס על הפקה במסגרת שיגויסו הכספיםיצוין כי אין באמור להשפיע על העובדה כי ההשקעות, שימומו באמצעות   .המאושר הפיתוח היקף לעיין החלטתו מחדש יבחן החברה דירקטוריון ערך, המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, כון  הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות לעילהערכות ה  .המגויס בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מהותית מכפי  כמתואר המים רשות החלטות לעיין וכן החברה על החברה השקעות של ולהשפעה, הפיתוח תוכית לעדכוןלמועד התשקיף, ביחס  בתקציביה לשם מילוי החוקים והתקות בתחום איכות הסביבה החלים עליה ואלו אשר צפויים לחול עליה. עם זאת, קות אלה ומקצה כספים ופועלת על מת להיערך להשלכות הכלכליות, המשפטיות והתפעוליות הובעות מחוקים ותאיכות הסביבה, פועלת למוע או למזער את הסיכוים הסביבתיים העשויים להתרחש במסגרת פעילותה, ערכת כספיים ולהליכים פליליים. החברה בוחת את השלכות החוקים והתקות הקיימים והמוצעים בתחום  זאת לעיצומיםאי עמידה בהוראות הדין והתקיה בתחום איכות הסביבה עלולה לחשוף את החברה ומהליה לסקציות שוות, ובכלל ובאסדרה ובאכיפה בתחום איכות הסביבה. מגמה זו צפויה, להערכת החברה, להימשך ואף להחמיר בשים הבאות. וות חלה החמרה בתקים החלים על פעילותה של החברה מסוכים, זיהום קרקעות ומים ועוד. במהלך השים האחרפעילות החברה כפופה לחוקים ותקות בושא הגת הסביבה, המסדירים ושאים שוים, כגון זיהום אוויר, חומרים  הסביבה הגת . 6.29.3.3 .שצפה
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; הדברהלהגת הסביבה לבדיקה של סוגיות בושא  להזרמה לחל לעדכון ההיתר השתי; החלה פעילות מול המשרדהסיכוים, לדוגמא: קודמו הבות מול רט"ג והתקבל היתר לביצוע עבודה בשמורות טבע; הושגה הסכמה עם הועדה סיכון ואת דרכי טיפול להפחתתם. במהלך השה האחרוה ערכו מספר פעולות מול הרגולטורים השוים להפחתת לפי רמת  הסתיים סקר סיכוים חוצה חברה בושא הגת הסביבה. הסקר מציג את הפערים הסביבתיים 2017בשת   במסגרת פעילותה.המשרד להגת הסביבה, מחוזות ואגפי המטה ופועלת למוע או למזער את הסיכוים הסביבתיים העשויים להתרחש הקיימים והמוצעים בתחום איכות הסביבה, עומדת בקשר רציף עם החברה בוחת את השלכות החוקים והתקות   לעיל. 6.23.1והרגולציה החלה על החברה בושא זה, ראו סעיף למטרות אלה. להרחבה על פעילות החברה בתחום איכות הסביבה לא יעלו על הסכומים המיועדים על ידי החברה אין כל ודאות שהעלויות שידרשו מהחברה בקשר עם החוקים והתקות הקיימים והצפויים בתחום איכות הסביבה  בהיבטי בקרה  ליהול תקין וזהיר החיויים ותהליכים, כללים סט של עקרוות, במקורות כולל יתאגידה הממשל ארגוי פים תאגידי ממשל . 6.29.3.5  בעלי העיין, רגולטורים והציבור, אשר כולם יחד בוים את המרחב הציבורי בו פועלת החברה.ו/או יהול אל מיטבי של משבר תקשרותי של החברה עשויים להשפיע על תדמית ומויטין החברה בעיי לקוחותיה, ברת תשתית מובילה וכשחקן מרכזי במשק המים בישראל. התממשות הסיכוים המהותיים המשך ביסוס מעמדה כחוטכולוגית, תסייע לה בעיצוב סביבה רגולטורית וציבורית שתתמוכה בהשגת יעדיה האסטרטגיים המעודכים, לצד הם כלים חשובים להשגת המטרות האסטרטגיות והעסקיות. מיצובה של מקורות כחברה יעילה, מקצועית עסקית, המויטין והתדמית -תוך הבה, שכחברה ממשלתיתמקורות רבות בשימור ושיפור התדמית והמויטין שלה, מחברת מקורות היה חברה לאומית בעלת פריסה ארצית, המהווה מוופול טבעי בתחום ההולכה. עד היום השקיעה  ומויטין תדמית . 6.29.3.4  פעילות של משרדי הממשלה לרוויזיה בושא רישוי העסקים. הכירת  חיבורמים חדשים, חידוש ושיקום מפעלי מים קיימים, הכשרת המערכת הארצית לקליטת מים מותפלים, ה במסגרתו פועלת החברה לפיתוח מקורות ש"ח לש מיליארד 1.4-הפיתוח של החברה עומד, כון למועד התשקיף, על כאת הליך אישור פרויקטי פיתוח ואת מגון ההכרה בהשקעות שהוצעו תוך קביעת לוחות זמים מוגדרים. היקף תוכית הפיתוח של החברה והקמת מפעלי מים משקפת את צורכי אספקת המים. כללי הרגולציה החדשים מסדירים   החברה של הפיתוח ותוכית פרויקטים . 6.29.3.6 .כאמור הלים ובהטמעת אלו ביעדים לעמידה יהולימציב בפי החברה אתגר  והדברדיווחים, בקרה ופיקוח כחלק מממשל תאגידי תקין מגד, חברת מקורות היה חברה מורכבת ומבוזרת אשר תהליכי קבלת ההחלטות ותהליכי העבודה השוטפים דורשים   .בחברה השוים האגפים ובין החברה לדירקטוריון ההלת בין היחסים ולמערכות וועדותיו הדירקטוריון ה"ל כולל התייחסות לעבודת ופיקוח. ת ותוכי צפוה מים והעברת התפלה מתקי חיבור פרויקט, ליו"ש, קידוחים לאספקת מים בצפון הארץ לאור הבצורתתשתיות אספקת המים לאזור הגב המערבי ופתחת שלום, קו כב"ש לאספקת מים לירדים, תוכית אספקת מים כת החמישית לירושלים. כמו כן, מקודמים פרויקטים וספים, כגון פיתוח בארגיה, שיקום קידוחים ופרויקט המערהקמת מתקי התפלה למים מליחים, פרויקטים להגדלת אמיות אספקת מים וחסכון להזרמת מים מותפלים,  יועברו לביצוע גורמים אחרים, וכן קיים חשש אספקת מים, קיימת אפשרות כי פרויקטים שלא יבוצעו על ידי מקורות להיקף ואיכות פעילותה של החברה בעתיד. אי עמידה בתוכיות הפיתוח עשויה לחשוף את החברה לאי עמידה ביעדי עמידתה של החברה בלוחות הזמים, בתקציב ובאבי הדרך של הפרויקטים השוים היה בעלת חשיבות משמעותית  אב לגב. בתקציב הפרויקט, עמידה בלוח  עיקריים: עמידה מדדים שהבהקמה של החברה מדדת בשלו הפרויקטים הצלחת  לעיל. 6.29.3.2שחלק מהעלויות לא יוכרו לחברה, לעיין זה ראו סעיף  הפרויקט. להערכת החברה, קיים סיכון  זמים להשלמת הפרויקט (אבי דרך של הפרויקט, לרבות סיום ביצוע) ואיכות המיועד לפרויקט (שעלול להשפיע, בין היתר, גם על העלויות המוכרות  ומהתקציב זמים מלוחות מהותי בסטייה כלים  מהותיים באמצעות בפרויקטים סיכוים יהול תהליך החברה מבצעת . במסגרת הליך הבקרה,לחברה) שוות הכוללות, בין היתר, מעקב מתמיד ויטור לוחות הזמים, דוחות תקופתיים עבור פרויקט וביצוע  ומתודולוגיות
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טחת איכות בפרויקטי פיתוח סקרי סיכוים פרויקטיאליים. בוסף, החברה מתכת להתחיל גם במהלך של הב ארצית במערכות מידע, פיקוד ובקרה מקורות היה גוף תשתית לאומית קריטית אשר עושה שימוש רחב ובפריסה   ובקרה פיקודמידע וסייבר,  ואבטחת מערכות . 6.29.3.7   .לעיל 6.2.1 סעיף ראו, 2019 לשת המאושרת הפיתוח תוכיות אודות וספים לפרטים  .לעיל 6.8.17וספים הקשורים לתכון וביצוע פרויקטים שבפיתוח ראו סעיף  סיכוים שיקבעו. לפרטים אודות ואלו מהווים מוקד לסיכון של  מרכזי בקרה קיימים ואחד בהקמה) 9מתקים) ומרכזי הבקרה ( 3,000-במתקים (כ ומשקיעה משאבים רבים  ,הלאומי הסייבר מערךלושא בקרב עובדי החברה. החברה מבוקרת על ידי המשטרה והמידע של הרשתות הקריטיות, פתרוות וכלים טכולוגיים מתקדמים, פעולות הסברה והעלאת מודעות מתמדת בטחת מישורים, בייהם הקמת מרכז סייבר ארצי ליטור וטיפול באירוע סייבר ברשתות החברה, העלאת רמת אהחברה מבצעת פעולות הגה ואף מתכת ביצוע פעולות לשיפור והעלאת רמת ההגה ואבטחת המידע במספר   עליה הדרגתית ברמת האיום האמור, בכמות האירועים בפועל ובחומרתם, בארץ ובעולם. לגורמים לא מורשים, וכן להסב עלויות מהותיות בגין שיקום המערכות של החברה. יצוין, כי בשים האחרוות קיימת וכשלים במערכות כאמור עלולים לגרום אף לאובדן מידע עסקי ופגיעה בשלמות המידע שבידי החברה, לזליגת מידע ת של החברה וכתוצאה מכך לפגיעה בפעילותה. כמו כן, תקלות של המערכות התומכות בפעילות התפעולית והעסקיפליליים), לרבות מתקפת סייבר, למערכות המחשוב של החברה, עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף באבטחת המידע, בין אם באופן אקראי ובין אם במכוון על ידי פריצה של גורמים בלתי מורשים (עויים, לאומיים או ע וכשלים הוות מטרה לתקיפה או שיבוש על ידי גורמים עויים. תקלות במערכות מידל עלולותהתפקודית של מקורות ומהוות "רצפת ייצור" לפעילות השוטפת בחברה. המערכות הממוחשבות מהוות דבך חשוב וקריטי לרציפות מידע יהוליות התומכות בהשגת יעדי החברה ובפעילותה השוטפת. מערכות מידע אלו עושה שימוש רחב במערכות אבטחת מידע על ידי גורמים עויים. פגיעה במערכות אלו עשויה לגרום לזק בתפעול השוטף. בוסף, החברה ב פגיעה הבקרה. בחברה קיימת מדייות אבטחת מידע, כאשר, בין  ילמערכות התקשורת להעברת התוים מהשדה למרכזומרוחקות שמאפשרות המשכיות תפעולית גם לאחר השבתה של המערכת הראשית מסיבות שוות. גיבוי קיים גם ) מקומיות DRPיימות מערכות חלופיות (פיזי של אתרים. בוסף קו אלקטרוי מיגוןבמגוי גיבוי, אבטחת מידע ו יצוין, כי מקורות פועלת גם  חשמל שבעקבותיה מקורות עלולה להיקלע לקשיים באספקת מים באזורים השוים.מסך רכישות החברה. לחברה היערכות לשעת חירום המבוססת גם על דיזל גראטורים, במקרה של קריסת חברת  10%-לחברה ספק עיקרי אחד, חברת חשמל, אשר לחברה תלות בו, בין היתר בשל הרכישות ממו המהוות יותר מ  )א( ושירותים ספקים – רכש . 6.29.3.8  עלו ליקויים אשר מתוקים בימים אלו על ידי החברה.קיבלה החברה טיוטת דו"ח מבקר המדיה בושא היערכות גופים חיויים להגת סייבר. בדו"ח  2018בחודש אוגוסט   ביטוח למערכות הממוחשבות, לרבות אובדן הכסות, עקב סיכוי סייבר.  מסדירהציוד המחשוב המותקן באתרים המבוטחים של החברה, מבוטח בפוליסת אש מורחב לפי ערכי כיון. בוסף, החברה   . הלאומי הסייבר מערךלצרכים. בהקשר זה יצוין כי החברה מוחית על ידי . בוסף, החברה פועלת להחלפת מערכות מידע המצאות בשימוש זמן ממושך במערכות חדשות בהתאמה וחיצויותאמצעים טכולוגיים לשיפור יכולת הגילוי וההתגוות, אכיפת מדייות סיסמאות והרשאות, וביצוע ביקורות פימיות החברה פועלת להגה מפי איומי אבטחת מידע בדרך של הגברת מודעות העובדים, הכת הלים ותרגולם, התקת   בהשקעות, הרי שהדבר ישליך על קצב מימוש התוכית.היעות מצד גורמי המדיה להכרה סכומים יכרים והחברה מהלת מגעים מול הרגולטור וגורמי המדיה לצורך הכרה בהשקעות אלו. ככל שלא תהיה לחברה תוכיות פעולה מגובשות לשימור וקידום תחום אבטחת המידע בחברה. יישום התוכית מחייב השקעת  ידע שוים המתעדכים מעת לעת. היתר, החברה עושה שימוש בכלי אבטחת מ החלה מקורות לרכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי. לפרטים ראו סעיף  2014לרכישת חשמל מיצרים פרטיים ובשת    ציפוי ואחסת הצרת, הקמת מערך לוגיסטי לשיוע ציורות, דרישות טכיות והדסיות. ור הצורך בהיערכות לוגיסטית ותפעולית לייבוא, החברה ולעיתים אף לגרור עלויות לחברה (במישרין או בעקיפין) לא. החלפת הספק כאמור עשויה לגרום לעיכובים מהותיים בלוחות הזמים של פרויקטי הפיתוח של 80''- 40בקטרים ''לחברה גם תלות בספק ציורות המזרח התיכון, אשר כון למועד התשקיף, היו ספק יחיד של החברה לציורות  בוסף,  )ב(  לעיל.  (ב)6.8.19.4
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לעיל, כאשר במקרה של אי אספקה  6.8.19.1בוסף, החברה רוכשת מים מותפלים מיצרים פרטיים כאמור בסעיף   )ד(  לרכוש במדיות וספות. ההתקשרות וכן כי את הטובין הרכשים יתןיש לציין כי שיפור היחסים עם טורקיה בה מיוצרת הצרת הרכשת על ידי החברה הפחית את הסבירות להפסקת   )ג( המחשוב וכן תוך פרק זמן קצר. יצוין, כי לחברה תלות בספקים וספים, כגון ספקי חומרים כימיים וספקים בתחום השאיבה מהכרת בתלות בעוות השה. לצורך כך, המערכות מתוחזקות באופן המאפשר הפעלת המשאבים בעת תקלה ורות פועלת לספק מים חלופיים מקידוחים מקומיים ומהמוביל הארצי תוך הגברת זמית של מתקן התפלה פרטי, מק סיכון מתייחס גם מתן מעה במצב של תלות עשויה להוביל למחסור מהותי לחברה ולפגוע בכך בפעילות החברה. המיימלית של מי שתייה, קריסת אחד מהספקים או אי אספקת המוצר/ השירות על ידי אחד מהספקים בהם לחברה יצוין, כי אף על פי שלחברה יש מערך הכולל הערכות למצבי מל"ח (משק לשעת חירום) שוים, בהם תסופק כמות   לעיל.  6.8.19ספקים מהותיים וספים, לפרטים ראו סעיף  ) 2גיעה בחיי אדם. (להביא לשיטפוות, סגירות צירי תועה ראשיים ותשתיות תחבורה, הפרעות באספקת המים ואף פבצרת בטון שעלול  במאגר או בריכה ו/או פיצוץו/או  זק) 1התפעוליים להם החברה חשופה קיימים, בין היתר: (ות המים עד כדי פגיעה בבריאות הצרכים ולהביא להוצאות מהותיות. בין הסיכוים בפעילות החברה, לפגוע באיכדרשים לציורות ולמאגרי המים ומתן מעה יעיל ותמיכה לצרכים. כשלים שוים בתהליכים אלו, עלולים לפגוע ובכמות מתאימה, הפעלת ציוד באופן כון, הקצאת צוותי עובדים בכמות ובחתך מקצועות מתאימים, מתן טיפולים גרים וציוד, רכש והקצאת ציוד מתאים חידוש ופיתוח מתקים המשמשים לאספקת המים, תחזוקה ובדיקות של מאאספקת המים על ידי החברה כרוכה בתהליכי תכון, תפעול ולוגיסטיקה מורכבים הכוללים, בין היתר, תכון, הקמה,  ותפעול אחזקה . 6.29.3.9  מלחמה לצורך בותי שירותים או יועצים קריטיים.  ) סיכון טביעה 4עה באוכלוסייה, מה שעלול לייצר תביעות כגד החברה. (להביא לפגיעה בכוח אדם, זיהום סביבתי ופגיסכת הרעלה וזיהום מים במאגרי המים ומחוץ לגבולותיהם, בין אם כתוצאה מטעות ובין אם במכוון. סיכון זה עלול ) 3הפרעות באספקת המים כתוצאה משריפה או קצר בלוחות חשמל ישים או ציוד אלקטרו מכאי אחר באתרים. ( ) גידול באחזקת שבר של ציוד ומתקים שעשוי להתרחש במערכות 6סך כמויות המים המותפלים בהתאם לצווים. (את המים המותפלים או חלקם, שכן מקורות תהא מחוייבת לשלם למתפילים בהתאם לצווים גם אם לא קלטה את קלוט במקרה בו יהיה קושי או כשל למקורות בקליטת המים המותפלים בהתאם לצווים ומסיבה זו או אחרת היא לא ת) סיכון לחברה 5במתקי המים שעלול להביא לתביעות רבות שעלולות לגרום להוצאות גדולות ולסגירת המאגר. ( מט"ש השפד"ן  –בוסף, קיימים סיכוים תפעוליים מעצם היותה של מקורות קבלן משה לתפעול מכון טיפול שפכי דן   שעשוי להתרחש בשל אמיות ירודה וקושי בטיפול במערכות חשמל ישות בתחות המובילות.שמתפעלות ומפקדות על מערכת האספקה ) כשל במערכות החשמל והבקרה 7(-מיושות בשל שחיקת מערכות וציוד ו מאגרי הקולחים במיים שוים של דגים ובחומרי הדברה שוים, כאשר כדי למוע זאת, מקורות משתמשת באיכלוס תפעוליות שמשמעותן היה פוטציאל סיכון סתימות מערכות השקיה של הצרכים החקלאיים כתוצאה מגורמים בטיפול, הולכה ואספקת קולחים במפעלי השבה המופעלים על ידה. הפעלת מפעלי השבה מלווה לעיתים בבעיות להלן, מקורות עוסקת  6.29.4.6שפכים. כמו כן, כמפורט בסעיף וכן מעצם היותה קבלן אחזקה ותפעול של מתקי  באמצעות הורדת מפלס המים במאגרים ופעולות הדסיות  מיידיכתמי מים על סוללות המאגרים. החברה תה מעה עם שי אירועים במאגרי קולחים בתשלובת הקישון, בהם התגלו  2019 שת של הראשון ברבעון התמודדההחברה   שוים.  . כאמור בסעיף מים קידוחי על פיקוח וחוק והבייה התכון חוק או עסקים רישוי חוק, המים חוק לרבות, ממשלתיים גורמים ידי על לה שהועקו שויםוהיתרים  רישיוות, זיכיוות מכח, היתר בין, הקבוצה פועלת, פעילותה במסגרת וזכיוות היתרים, רישיוות . 6.29.3.10   .אלו במאגרים קבע לטיפול הדסיות חלופות ובוחת מגבשת החברה. ולרכוש הציבורפוטציאלי לשלום ות לצורך הפחתת הסיכון לזרימה בלתי מבוקרת של מים בכמויות משמעותיות, שיש בהן כדי לגרום זק ראשוי , כי אי קבלת יצוין. ופירוקם קיימים מים מתקישל  פעילותם, לרבות הפסקת החברה של בפעילותה לפגוע עלולים קיימים והיתרים רישיוות חידוש איאו /ו ביטולאו /ו וההיתרים הרישיוות קבלת אי. בייה והיתרי עסק רישיוות לרבות, דין פי על הדרשיםוההיתרים  הרישיוות כלללמועד התשקיף, החברה טרם קיבלה את  כון, לעיל 6.12 , הרישיוות תאי הפרת, סטטוטוריות בתכיות, שיויים חקיקה שיויי, חדשות דרישות או בתקיה ותיקים מתקים של עמידה אי לרבות, שוים מגורמיםים לבוע כתוצאה ו/או ביטול ו/או שיוי הרישיוות וההיתרים הקיימים יכול   .פרויקטים בביצוע לעיכובים יגרמו או מהלית לתביעה עילה החברה כגד להקים עשוי סטטוטורי בתהליך כשל או/ו סטטוטוריים אישורים בקבלת משמעותיים עיכובים  . משפטיים והליכים וההיתרים לרישיוות הקריטריוים בפרשות שיוי
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חוקים אלו), ולפיכך לעיתים  יפ לוחוק רישוי עסקים כסו לתוקף (אך דרש עבור אותם מתקים היתרים ואישורים עחוק פיקוח על קידוחים) או שהוקמו לפי שחוק התכון והביה  והביה או חוק רישוי עסקים (למשל חוק המים אוחוקים שוים אשר לעיתים קיימים פערים בייהם לבין חוק התכון  , כי חלק ממתקי החברה הוקמו הן על פייצוין ר , מעת לעת רשויות מכריזות על הפקעות של שטחים כאשבוסף קיימים קשיים בהתאמתם לתאי הרגולציה הקיימת. ות מזומים מספקות אל מול תוכית ההשקעות המחייבות גיוס ההון הזר על ידי החברה, לרבות שמירה על יתרוזאת עד למועד עדכון התעריף. יהול הסיכון כולל התאמת תקציב החברה לתחזית תזרים המזומים הפוי ויכולת משולמות בפועל למועד בו הן מכוסות על ידי עדכון התעריף. פער זה עשוי ליצור בעיה תזרימית הדורשת מימון בייים, חברה המוכרות אשר לא לקחו בחשבון בעת עדכון תעריפי המים, עלול להיווצר פער בין המועד בו העלויות של הבתוכיות הפיתוח או באמות מידה פיסיות הכלולות במסגרת הסכמי המימון. בוסף, באם חלים שיויים בעלויות מהעדר משאבים כספיים זמיים בכדי לעמוד בדרישות העסקיות השוטפות, לרבות העלויות בגין גיוס כאמור, וכן לחברה קיים סיכון הובע מתרחיש לפיו תיפגע יכולת החברה לגייס חוב למימון פעילותה, בקשר עם היקפי גיוס דרוש,  תזרים מזומים  ויהול מימון . 6.29.3.11  . הקיימת ההפקה יכולת שימור על והן חדשים מים מקורות ויצול הפיתוח יכולת על הן משפיעות אלו שמגבלות בעובדה טמון הסיכון. הקידוח למקום בסמוך לבות האפשרות את מגביל או האוסר" מגן"רדיוס  היוצרות, שוות חומרה בדרגות מגבלות בשל חדשים קידוחים בקדיחת קושי קיים כי, יצוין עוד  עשויה להיות לכך השפעה על מתקי החברה, קידוחים הקשורים לפעילותה וכד'.  ופיקוד העורף בדבר ההיערכות  הלאומי הסייבר מערךהכללי, ביטחויים שוים, כגון משטרת ישראל, שירות הביטחון יצוין, כי החברה מפעילה אמצעי שמירה ואבטחה שוים במתקיה ומקבלת החיות מגורמים מוסמכים בושאים  השפעת המצב הביטחוי תלויה בסיבות העיין ובאזור הגיאוגרפי בארץ בו חלה ההידרדרות.ידים, קסדות ואפודים). יצוין, כי לביטחום בעת תפעול מערכות המים (מרחבים מוגים, מקלטים, מרחבים מוגים ימיכליות על ידי קבלי משה. בוסף, החברה מצוידת באמצעים למיגון העובדים באזורים בהם קיימת חשיפה אספקת מים ממושך, החברה ערוכה לספק מים באופן חלקי גם במערכות יידים המצאים ברשותה ובאמצעות אי חלופית למקרים כאמור באמצעות מקורות מים וספים, קידוחים ו/או איגום. במקרה של מצב חירום ו/או אירוע של אירועים ביטחויים חריגים, כגון ארועי טרור, פעולות איבה וכדומה. החברה פועלת להבטחת יכולת אספקת מים ברה ובמערכת התפעול השוטף של מערכות אספקת המים במקרה של קיים חשש לפגיעה במתקי תשתית של הח  ביטחון . 6.29.3.12  לעיל. 6.2.1לפרטים וספים ראו סעיף  וההתחייבויות השוטפות. סלילה המדדים העיקריים המשפיעים על תחום זה הים מדד תפוקות התעשייה, מדד  -ועבודות להקמת מפעלי מים החברה מושפעת משיויים במחירי התשומות המשמשות אותה לביצוע פעילויות שוות כמפורט להלן: (א) רכש  חשיפה לשיויים במדדים ולשיויים בשערי החליפין של מט"ח  . 6.29.3.13 הדרש בשטח.במערך המשפחתי של העובד על מת לאפשר את זמיותו של העובד חירום. רשימות ריתוק העובדים מתעדכות לפחות אחת לשה וותות מעה לצרכים המשתים בחברה, לרבות תמיכה הדסי ורכבים וכן מחלקת מערכות מידע הדרשים לשעת -אספקת מים ועל כן פועלת החברה לריתוק עובדי ציוד מכי עוד יצוין, כי במקרה של מצב מלחמתי/חירום היעדרות עובדים עשויה לגרום לעיכוב במתן מעה לטיפול בשיבושי  גיבת מים, גיבת ציוד, זק למתקים (ואדליזם) וכד'. ‒הביטחוית לרבות מעה לאירועים פליליים על רקע כלכלי  הכימיקלים משמשים את מקורות לטיפול באיכות המים לשם  -) כימיקלים 2שמפרסמת מעת לעת רשות החשמל; (המוכרות לחברת מקורות בגין ארגיה מבוססות על פרמטרים ורמטיביים, אשר צמודים לשיויים בתעריפי החשמל העלויות  -) ארגיה 1( -ל זה; (ב) עלויות משתות היתים לחברה על ידי הרגולטור ושאים הצמדה למדד משוקלהמשקף את שיעור השיוי במדדים ה"ל בהתאם לחלקם היחסי בתשומות המשמשות לפעילות זו. אישורי התקציב ) בשקלים. במסגרת כללי הרגולציה, הוגדר מדד משוקלל Metal Bulletinוגישור, מדד הביה, וכן מדד מטאל בוליטן ( כללי הרגולציה מגדירים סל מדדים, המשקלל את התשומות העיקריות הרלווטיות לעלויות הקבועות ולפעילות  -קה התעשייתיים, אשר משקף ורמטיבית את התשומות המרכזיות הרלווטיות לפעילות זו. (ג) עלויות קבועות ואחזמקורות במסגרת כללי הרגולציה מבוססת בעיקרה על פרמטרים ורמטיביים הצמודים למדד הכימיקלים המים הדרשת, בהתאם לחקיקה ולתקים שקבעו. העלות הורמטיבית המוכרת לחברת  עמידת החברה באיכות
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ים, -הקמת מתקי התפלת מי :דוגמתמשק המים מספר שיויים ועשוי לחוות שיויים וספים,  חווהבשים האחרוות  ציהבמבה משק המים, תחרות ורגול שיוי . 6.29.4.1 ייחודיים סיכון גורמי .6.29.4  התעשייה. האחזקה של מקורות, כאשר המדדים המרכזיים הים מדד השכר הציבורי, מדד המחירים לצרכן ומדד תפוקות  המים ו/או יישומה שלא באופן מיטבי מעה לא מספק של אסטרטגיית החברה לשיויים ומגמות במשק הפיסית. המים הישראלי ואת מיקודי הפעילות הכוים לה בשים הקרובות. זאת על מת להבטיח את צמיחתה ואת איתותה מקורות מצאת בעיצומו של תהליך קביעת אסטרטגיה לשים הבאות, במטרה לבחון את מיקומה של מקורות במשק  שיוי ארגויו אסטרטגי תכון . 6.29.4.2  .הרגולטור מול אל המים למשק סדורה מדייות בקביעת מעורבת מקורות, כך לשם. ווהארוך מצדתלויה רבות בתמיכת הרגולטור ובמידת קיומו של תכון אסטרטגי עתידי בתחום יהול משק המים לטווח הביוי שר תספק מעה לשיויים ומגמות במשק המים, החברה לתכן ולהוציא לפועל אסטרטגיה א יכולת. ימיים התפלה מתקי והפעלתהמים, כיסה של יזמים פרטיים לתחום פיתוח  תאגידי, מים אגודות הקמתמפעלי השבה פרטיים,  תתקבלה תביעות אלו או חלקן, עשויה להיות לכך השפעה ביוית על הפרשה בדוחות הכספיים בהתאם לכך. ככל שמדי תקופה מוערכות התחייבויות אלו על ידי היועצים המשפטיים של החברה בשיתוף עם אגף הכספים ומבוצעת לדוחות הכספיים השתיים.  25כגד מקורות תלויות ועומדות תביעות ותובעות ייצוגיות שוות, לפרטים ראו ביאור  משפטיים הליכים . 6.29.4.3  יטבי.שאופן הטמעתו לא יהיה משיוי מבה ארגוי עלול לגרום לפגיעה בפעילות החברה בטווח הקצר עם הטמעתו של השיוי וכן בטווח הארוך במקרה   שיוי ארגוי רחב, כך שייתן ערך ממשי לחברה, תלויה רבות בתמיכת הרגולטור ובהירתמות המהלים והעובדים. ל תהליך אסטרטגי כה מהותי הכולל בפעילות המרחבים, פתיחת וסגירת יחידות ועוד. יכולת החברה להוציא לפועתהליך אסטרטגי זה משולב עם שיוי ארגוי רחב הכולל בין היתר חילופי סמכ"לים, שיויים אירגויים מהותיים   עשויים לפגוע בפעילות החברה ובמיצובה במשק המים הישראלי. קי איכות מי בריאות העם (ת תקי איכות מי קולחים וחשיפה זו התגברה עם כיסת תקות -בתקות בריאות העם מקורות בעצמה. היות ומקורות היא חוליה בשרשרת האספקה, חשופה החברה לאיכות קולחים שאיה עומדת לת מתקי השבת קולחים לאחר טיפול במכוי טיפול בשפכים על ידי גורמים אחרים ועל ידי מקורות מתפע -קולחים   החשיפה לאירועי זיהום מים ותחלואה. במים בחברה מצאים תחת בקרה שוטפת ומוטמע בהם מכשור בקרה ויטור רציף חדשי ואמין שועד למזער את "ארגז כלים", להתאמת אמצעי הבקרה/הטיפול לרמת הסיכון להזדהמות של מתקן הפקה. מתקי ההפקה והטיפול כללים אחידה, גובשה יחד עם משרד הבריאות מערכת  2017ולהגדיר מגוי טיפול אותים לסילוק המפגעים. בשת סביבתיים למקורות מי שתייה, בהתאם לתקות בריאות העם, במטרה למפות את גורמי הסיכון למקורות מים אלו מקורות המים באמצעות שמירה על רדיוס מגן. כמו כן, החברה מבצעת סקרי סיכוים גדולים. החברה פועלת להגה על מפעילה החברה מערך יטור רציף הכולל עשרות תחות יטור בצמתים העיקריים של רשת האספקה ובחיבורי צרכים רציפות, בדיקות מעבדה ובדיקות שדה. בהתאם לתקות בריאות העם החברה מבצעת אלפי בדיקות מים בשה. בוסף, ימית/פיזיקלית באמצעות בדיקות איכות מי השתייה כוללת בקרה על האיכות המיקרוביאלית ובקרה על האיכות הכממתקי ההפקה, דרך מתקי הטיפול במים, מערכות ההולכה והאחסון ועד קודות האספקה לצרכים. הבקרה על אבטחת איכות מי השתייה המסופקים לצרכים כרוכה בפעילות מגוות בכל מערכות הפקת ואספקת המים, החל  מים איכות . 6.29.4.4 החברה.   ות אלו מחות ביצוע פעולות על ידי מקורות בעת קליטת הקולחים.היות ותקמקצועית. עם זאת, כיסתן העתידית של תקות ספק קולחים עשויה להקטין את חשיפתה של מקורות לסיכון האמור, זיקיות. לחברה פוליסה לביטוח חבות על פי דין כלפי צד ג' בגבולות אחריות רחבים, לרבות חבות המוצר ואחריות א, חשופה החברה לתביעות צרכים בעלות משמעויות בו איכות המים המסופקים על ידי החברה תפגע מכל סיבה שהיהמותרת, גיבשה החברה הלים כיצד להתמודד עם קולחים החורגים מהאיכות המותרת לקליטה ממט"שים. במקרה לתוקף. בכדי להתמודד עם תופעות של קולחים החורגים מהאיכות  2010-קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע
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בין היתר בעקבות הפיתוח. בשים האחרוות חווה החברה עליה בתחומים אותם החברה מוציאה לגורמים חיצויים, מקורות פעלה כבר שים רבות כחברה מהלת אשר מפעילה קבלי ביצוע תחתיה במגוון תחומים, ובייהם בתחום  ליבה יכולות אובדן . 6.29.4.5 ר חלק יכר מפעילות המקצועיות ואת הבידול מן המתחרים. כמו כן, ישו קושי לשמר ידע ולהעבירו בין דורות כאשככל שהתחומים אותם מוציאה החברה מהווים פעילויות ליבה של החברה, הרי שהיא שוחקת את יכולותיה   מחסור בתקים פימיים ביהול, פיקוח, יהול פרויקטים ומקצועות הדסיים. אושרו כמויות מים לאזור בהתחשב בצרכי כלל האוכלוסייה ותכון המערכות מתבצע  2016האספקה. במהלך שת מקבלת מעה מלא בתכון אספקת המים ביהודה ושומרון על ידי רשות המים כאשר הדרישה למים גבוהה מיכולת ופה החברה לגידול האוכלוסייה היהודית והפלסטיית אשר איה בוסף יצוין, כי ביחס לאספקת מים ליו"ש חש  השאיבה. לחברה תכיות קידוחים ופיתוח רב שתיות, אשר באות להפחית את השפעתו של סיכון זה.ומגבילה את יכולת  אקוויפריםבין היתר בעקבות שיויי אקלים, המשך בצורת וירידת מפלסים המובילה להמלחת מצאי מקורות טבעיים למים לשתייה, ב פגיעה היו הארוך בטווח המים אספקת ביכולת לפגוע עלול אשר, וסף גורם  אזורים אלו למקור מים וסף, במסגרת תוכיות הפיתוח. שמירה ואחזקה מוקפדת על מקור המים וקיום ההסכמים עם ספקי חומרי הגלם כאמור, וכן פועלת החברה לחבר את במקרה בו מפרים הספק או מקורות את ההסכם. החברה פועלת לצמצום הסיכוים באזורים כאמור, לרבות תוך להסכם וגם שוים. סיכון כאמור יכול להתגבש גם במקרה בו הספק איו מסוגל להעביר את חומר הגלם בהתאם מתקן ההתפלה תלוי בקבלת מים מלוחים, המהווים חומר גלם אותו מקבלת החברה באמצעות התקשרויות עם ספקים ים יחיד, בין אם מקור טבעי ובין אם באמצעות מתקן התפלה, שכן במקרים מסויימים, אליהם מתבססת על מקור מעל ידי צד ג' בעקבות כשל בתיאום עם גורמי תשתית אחרים. סיכון זה קיים בעיקרו באזורים אשר אספקת המים גורמים שוים לרבות כשל בקווים או תחות שאיבה, השבתת מתקן התפלה או פגיעה במתקי אספקת מים חיויים את הכמויות הדרשות באזורים מסויימים בשל באספקת המים ובמקרי קיצון אף הפסקות והעדר יכולת לספק כמפורט לעיל, מקורות עוסקת בהפקה, הולכה ואספקת מים ברחבי המדיה. בהתאם לאופי פעילותה, ייתכו שיבושים   מים אספקת  . 6.29.4.6  מתעתדת למסד הליכי שימור ידע בתחומי הליבה.  החברה  החברה מועבר למיקור חוץ.   פימי אצל עובדי החברה). הידע אשר מתפתח ושמר אצל היועצים החיצויים וחשש לפיתוח תלות ביועצים כאמור (וזאת להבדיל מפיתוח ידע יקה יועצים חיצויים בתחומים שוים, כאשר קיים חשש לשימור גרעין כמו כן, כמפורט לעיל, החברה מעס הארוך.החברה בפיתוח שדרה יהולית, דבר אשר עשוי להתבטא בחוסר גמישות ביכולת היהול והתכון של החברה לטווח בתחומים אלו לאורך זמן, עם המגבלות במדייות העסקה ובתחרות של חברות בשוק הפרטי. עובדה זו גם מקשה על קושי לשמר עובדים צעירים איכותיים בתחומים מקצועיים (בעיקר בתחומי ההדסה ומערכות המידע). בוסף, קיים ושל מערכות המחשוב. בשל היותה כפופה להסכמים קיבוציים והסכם מדרג קבוע מראש, קיים קושי בגיוס עובדים החברה מחייב העסקה של כוח אדם בעל התמקצעות ייחודית ליהול, תפעול ואחזקה של מתקי מים חלק מפעילות  אוש משאבי . 6.29.4.7  בטור ואין להן גיבוי), מפגיעה במצאי מקורות טבעיים למי שתייה, מבצורת וירידת מפלסים וכו'. גם אספקת המים לירדן מושפעת מכשלים במערכות ההולכה (האספקה סמכת על שאיבה משתי תחות המצויות המדיה האחרת. בדומה לסיכון הכללי של אספקת מים,  מפי כל זיהום, זק או משיכות בלתי מאושרות של הקצאותהמדיות לשמור על המים המשותפים, המצויים בתחום סמכותן, של הרות הירדן והירמוך, וכן על מי התהום בערבה, במציאת מקורות לאספקה לירדן של כמות וספת של מים ברמה היתת לשתייה. כמו כן, במסגרת ההסכם התחייבו פעולה  בייהם אשר קובע את סכומי ההקצאות תוך הבחה בין עוות השה. עוד קבע בהסכם, כי המדיות ישתפוכאמור לעיל, במסגרת הסכם השלום בין מדית ישראל לבין ממלכת ירדן, הסכימו הצדדים על הסדר הקצאת מים   לעיל.  6.29.3.12לסיכוים ביטחויים הקשורים לפעילות החברה באיזורים כאמור ראו סעיף הרש"פ ורשות המים. פיתוח המערכת כך שתותאם לצרכים ולביקושים כאמור היה תהליך ארוך המצריך משאבים. אך מתוגברות מעת לעת בהתאם לסיכומים מול  לעיל, אשר אין תואמות את הצרכים בפועל 6.25.6כמפורט בסעיף יות חדשות אלו. עוד יצוין, כי אספקת המים לרשות הפלסטיית היה על פי כמויות שקבעו בהסכמים בהתאם להח
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ם קיבוציים, חושפת את החברה, לקושי ביהול המשאב האושי העשוי לפגוע שהיה מחויבת לפעול במסגרת הסכמיתוצאות פעילותה ומצבה הכספי. כמו כן, היותה של החברה חברה ממשלתית, השיוי המבי במתגבש ובוסף על כך ציוד ותשתיות החברה, עלולים לגרום לעיכובים, שיבושים או אף להשבתה של פעילות החברה, ולהשפיע לרעה על וכן הפעלה לא יעילה של מתקים, בוסף, סכסוכי עבודה, עיצומים, שביתות והשבתות של עובדים בעף ו/או בחברה  גופי הממשלה השוים, אשר הביאו להקטת חלקה של מקורות במערך  בעידודמספר תמורות  חלובשים האחרוות  תחרות . 6.29.4.8  בגמישות היהולית. מעמדה  מיצוב לשם פרטיים ולהרחיב היקף פעילותה לכדי מיצוי מלוא פוטציאל הידע, היסיון והיתרון לגודל.ויש בכך כדי לפגוע ביכולת החברה להתחרות מול גורמים  חוץ רמיעל מקורות מוטלות מגבלות לעיין ביצוע עבודות לגו  כיסת יזמים לתחום פעילות זה והקמת מפעלי השבה פרטיים.  עם ,קולחים בהשבת החברה פעילות תחוםב בתחרות עלייה מגמת קיימת, כן כמו. בישראל שתייה מי ואספקת ייצור של השוק תח על התחרות את מגבירים, ימיים התפלה מתקי והפעלתתאגידי המים וכן כיסה של יזמים פרטיים לתחום פיתוח  הקמת, בוסף  . לעיל 6.7.4.2 סעיף ראו לפרטים, החברה של תהפעילו ותחומי היקפי על מסוימת השפעה להם ותהיה ייתכן, יתממשו אלו שיויים אם, יתממשו וכיצד האם ברור ולא סופית גובשו, טרם התשקיף, אשר כון למועד המים במשק אפשריים שיוייםמספר  םכן, יש כמו. לעיל 6.7.3 סעיף ראו לפרטים, מים ודותאג הקמתים, מפעלי השבה פרטיים, -הקמת מתקי התפלת מי ןאספקת המים, בייה ם הגורמי מוללרבות פעילות  הקבוצהפיתוח עסקי בארץ ובחו"ל להרחבת פעילות להתחרותי, החברה פועלת, בין היתר,  לושא הדיווח  IFRSומיישמת את התקיה הבילאומית  SOXמהלת מערך  וכןלחברת מקורות מערך ביקורת פימית,   חשבואות, דיווח ובקרה פימית  . 6.29.4.9  המים.טיים לשיפור וייצוב מעמדה של החברה, קביעת מדייות סדורה למשק המים וחיזוק מעמדה של החברה במשק הרלוו א בטיחות ובריאות תעסוקתית החלים עליה, לצורך הגה על שלומם ובריאותם של בטיחות והלים מתאימים בושבאמצעים שוים לצמצום סיכוים אלה וזאת בהתאם לחקיקה ותקיה החלים עליה, והיא מגבשת ופועלת לפי הוראות בטיחות ובריאות תעסוקתית שוים בגים והחברה חשופה לתביעות בגין זקי גוף או זקים אחרים. החברה וקטת ה וצדדים שלישיים להיחשף לסיכוי במסגרת עיסוקי החברה ופעילויותיה באתריה השוים עשויים עובדיה, קבלי מש  החברה במתקי בשימושבטיחותיים  סיכוים – ציבור ושלום גהות, בטיחות . 6.29.4.10  חלים על החברה. ההפימית ולעמידה ובתקי הדיווח הכספי קוים בדיווחים הכספיים עשויים להתממש בסיכוים הקשורים לליקויים בבקרה הכספי. טעויות, עיכובים או לי לעיל,  6.9.24חברת מקורות פיתוח וייזום היה חברת בת של חברת מקורות וסיכויה המהותיים המפורטים בסעיף  וייזום פיתוח מקורות חברת פעילות . 6.29.4.12  מקורות פיתוח וייזום -פעילות חברות בת '.וכו, מחומרים מסוכים, פילה מגובה םבמאגרי מטביעה להיפגע עלולים אשר, למתקיה אזרחים של מורשית לא כיסה למיעת ייעודית פעילות מבצעת החברה, כן כמו . 6.29.4.11  לעיל. 6.14סעיף של החברה ראו ביטוח הפוליסות לפרטים אודות מאירועים בטיחותיים למזעור הישותם. לצורך מיפוי הסיכוים הקיימים בהיבט בטיחות וגהות ופועלת ליישום המלצות הסקרים ותחקור והפקת לקחים וכיות ההכשרה והבטיחות בחברה, לשם הטמעה כוה של תוכיות אלו, מבצעת סקרי סיכוים ייעודיים לאכיפת תבוסף, לחברה תוכית בטיחות מקיפה והיא עוקבת אחר התקדמות ואופן יישום התוכית. כמו כן, פועלת החברה   בשירותיה ובמתקיה, וכן של עוברי אורח.קבלי משה המועסקים על ידה, משתמשים עובדיה  , לולהעבדרישות איכות מים ו/או כמות מים ו/או שיבושים באספקת המים  באשדוד, אי עמידה של מתקן ההתפלה כן כמואיה מצויה בסביבת חדלות פירעון, וזאת בעיין מתקן התפלה אשדוד והשלמת ההסדר ביחס לחובות החברה. רעון, וזאת עד להשלמת מהלכים מהותיים, שיבטיחו באופן מובהק כי החברה ישל חברה המצויה בסביבת חדלות פלעיל, דירקטוריון חברת הייזום החה את ההלת חברת הייזום להוג במדייות שמרית ולפעול תחת החיות וכללים פורט כממצבה הפיסי, עשויים להוביל לפגיעה בפעילות חברת האם, הן פגיעה כלכלית והן פגיעה בתדמית מקורות. , תזרימיים ויהוליים בפעילות חברת הייזום, כמו גם ביטוחיים-. כשלים תפעולייםמקורותמהווים סיכוים לחברת  בקודת זמן זו, מקודת מבט של מקורות, הים: בוררויות בי"ל ותהליכים משפטיים במדיות זרות, סיכון מימון הסיכוים המהותיים ביותר בחברת הייזום, לצרכים.  מקורות של המים אספקת, לפגוע ביכולת מסוימים בתרחישים
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, לעיל) (ה)6.9.24.1בקבלה והוצאה לפועל של החלטות בעקבות שדרת היהול הרזה במקורות ייזום (לפרטים ראו סעיף קבלת החלטות לא מבוססות או דרישות חוקיות שאין אכפות ומובילות לאי עמידה בממשל תאגידי תקין ולקושי החברה, סיכון הובע מפעילות מתקן ההתפלה אשדוד וכן זילות ואשראי הובעים מרווחיות מוכה מתפעול מתקי  . סיכון מתקן ההתפלה אשדוד משית על מקורות לעיל 6.9.24וזאת, בוסף לסיכוי חברת הייזום, המפורטים בסעיף  תפעולי. לפרטים וספים אודות גורמי הסיכון הקשורים לפעילות -ולא מטופלות בשל חוסר משאבים והפסד פיסי יציב של כמויות הדרשות, גורר לקסות. לרוב, בשל מצב פיזי ירוד של המתקן בשל חלק מהמערכות שלא הושלמוייצור לא  –. בפן הפיסי בכמות מים ו/או שיבושים באספקת המים שתפגע ביכולת האספקה לצרכים ותדמיתה; אי עמידה של מתקן ההתפלה בדרישות איכות מים ו/או  -. בפן התפעוליאמים השפעה מהותית בשי רבדים כדלקמן:  פרויקט  ‒תכיות הפיתוח של מקורות. בין היתר, מהווה שח"מ גורם מרכזי בהצלחת פרויקט אסטרטגי לחברה שח"מ מהווה גוף ביצוע משמעותי עבור מקורות, על כן פגיעה בפעילות שח"מ משפיעה באופן ישיר על התקדמות    קורות ביצועשח"מ מ פעילות . 6.29.4.13  לעיל. 6.9.24חברת הייזום ראו סעיף  לעיל.  6.13.2בפיתוח אותם היא מקדמת. לחברה הסכמים עם רמ"י לחכירת שטחים לתקופות שוות, כמפורט בסעיף לעיל, החברה עושה שימוש רחב בשטחי מקרקעין לצורך פעילותה השוטפת וכן לצורך הפרויקטים  6.7.6 כאמור בסעיף שימוש במקרקעין  זכויות . 6.29.4.14  לעיל). חוסר מוכות שח"מ למתן מעה לפרויקט זה עשוי לפגוע בהצלחת הפרויקט. 6.2.1הקידוחים (כמפורט בסעיף  חשבוותיו במועד לחודש העוקב לחודש הצריכה. צרכן שלא פורע את  19-מועד תשלום חשבוות המים היו עד ליום ה  גבוהה במערכת מידע מיושת עליה מבוססת הגבייה. במקרים אלו החברה חשופה לפגיעה בהכסותיה.רים קיצויים החברה לא תצליח לגבות חלק מחובות צרכיה. בין היתר בעקבות תלות המזומן מהלקוח תגדל ובמקעל אף ששיעור הגבייה היו גבוה יחסית ייתכן מצב בו תקופת הזמן הממוצעת ממועד רישום ההכסה לבין מועד גביית מסופקים לגבי חובות שלהערכתה גבייתם מוטלת בספק. בדרך כלל ההפרשה עשית עבור חובות העומדים מעל לשה. המים. החברה מכירה בהפרשה לחובות כללי כפופים לתאי התשלום של הצרכים מעוגים בהסכם אספקת מים ו  מצרכים תשלומים גביית . 6.29.4.15  לשם הכרה בעלויות אלו אולם אין ודאות כי עלות זו תוכר, ובאם תוכר באיזה שיעור. ביחס לסכום התשלום הוכחי. ככל שיגדלו הוצאות החברה בגין דמי החכירה, תפה החברה לרשות המים משמעותי החכירה הוספת ובשלב זה אין בידי החברה את הכלים להעריך את שיעור השיוי, אולם יתכן והסכום ישתה באופן פועלת לשם הארכת ההסכמים לתקופת חכירה וספת במסגרת הסכם חדש. גובה דמי החכירה עשוי להשתות בתקופת . החברה 2021למרץ  31לעיל), מסתיימים ביום  6.13.2.1הסכמי החכירה שחתמו על פי הסכם הגג (כמפורט בסעיף  א' לכללי המים 6לחודש העוקב, בהתאם לסעיף  20-בשה, החל מהיום ה 4%ה"ל, מחויב בריבית פיגורים בשיעור  לפרטים וספים בדבר צמצום אספקת מים לחייבים ראו סעיף  .2011-השירותים שעל החברה לתת לצרכיה), התשע"אלכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעיין הרמה, הטיב והאיכות של  31(תעריפים) אשר מפים לסעיף  התשקיף, טרם גבו סכומים עד מולחוק המים, כמפורט בסעיף לעיל, כון ל 27לעיין גביית החיובים מתוקף תיקון   לעיל.  6.24.3.5 , אין וודאות כי אכן יוכרו בהידברות עם רשות המים על הסדרת הושא אך לא בוצעו התאמות במודל ההכרה למקורותהכרה בעלויות תפעול מערך הסליקה. כון למועד התשקיף, החברה מצאת בפחת גבייה במסגרת פעילות הסליקה וכן לבהתבסס על יסיון הגבייה שהצטבר עד כה. עם אישור החוק, פתה מקורות לרשות המים בבקשה להסדיר מודל הכרה והחברה מבצעת רישום ההכסות בספרים ורישום החובות בהתאם לאומדים,  מליון ש"ח 273-בסך מצטבר של כ ופחתו החיובים של המפיקים לרשות המים. ההשגות מתבררות ברשות המים וככל ויתקבלו במלואן או בחלקן יהובהר על ידי רשות המים שאין למקורות סיכוי גביה). יצוין, כי לגבי חלק מהחיובים ששלחה מקורות הוגשו השגות גביית מלוא החיובים (למעט חוב העבר שביחס אליו -והחברה ושאת בחשיפה בגין אי עלויות וספות או פחת גבייה,   בארץ ובעולם.ספקים/ קבלים /שותפים או מתן שוחד שחיתות/הלבת הון/ על ידי עובד של החברה או מקדם שיווק/סוכן מטעמה ולות להתממש בביצוע מעילות והואות על ידי עובדים ו/או מהלים בחברה, הואה על ידי העיקריות אשר זוהו, עלכספי ותדמיתי. תהליכי העבודה המרכזיים בחברה תמכים בין היתר על ידי הלי עבודה ומערכות מידע. החשיפות החברה מהלת פעילות עסקית רחבת ולכן חשופה לקשת רחבה של סיכוי מעילות והואות אשר עלולים לגרום לזק   ומעילות הואות . 6.29.4.16 בהתאם. 
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הכסות מגבייה ומביצוע פרויקטים מוקדי הסיכון העיקריים הים בתחומי הרכש והתקשרויות, יהול מכרזים,  בדיקת מערך , החברה פועלת למיעת חשיפות אלו באמצעות כלי בקרה ופיקוח שוים, כגון מיוחדים, שכר ויהול מידע. ; החתמת עובדי החברה על הקוד האתי והפעלת ועדת אתיקה SOX -הבקרות במערך הדיווח הכספי במסגרת תהליך ה רה סקר סיכוים והואה לרבות הצרחה של חברי ההלה בתפקידם למשך שבוע בתדירות שתית. כמו כן, ביצעה החבדין, משקיף ומבקר החברה; יישום והל חופשה כפויה של עובדים לצורך זיהוי וצמצום הסבירות לאירועי מעילה ובדים; אישור הליכי מכרז על ידי ועדות מכרזים במטה הכוללות אשי כספים, עורכי הדה בפעילות לא אתית של ע שיוי ו אסטרטגי תכון  ייחודי     V  פיסים  תחרות ורגולציהשיוי במבה משק המים,  ייחודי V      פיסים  של מט"חולשיויים בשערי חליפין חשיפה לשיויים במדדים   עפי V      תפעוליים  ביטחון  עפי      V  פיסים  מזומיםמימון ויהול תזרים  עפי   V   ציות ורגולציה  וזיכיוותשיוות, היתרים יר  עפי      V  תפעוליים  אחזקה ותפעול עפי V    תפעוליים  ספקים ושירותים -רכש   עפי   V  תפעוליים  וסייבר, פיקוד ובקרהמערכות ואבטחת מידע   עפי   V  אסטרטגיים  הפיתוח של החברהפרויקטים ותוכיות   עפי V    אסטרטגיים  ארגויממשל תאגידי פים   עפי  V   אסטרטגיים  ומויטיןתדמית   עפי   V   ציות ורגולציה  הגת הסביבה  עפי    V  פיסים  עלויותוב הכסותבהמודל הכלכלי להכרה   עפי      V  פיסים  ממשלהמשרד הארגיה וגופי ממשקים עם רשות המים,  עפי   V  אסטרטגיים  אירועי טבע וחירום מאקרו כלכלי מוכההשפעה  ביוית השפעה גבוהה השפעה  הסיכון גורם משפחת  סיכון ושא  סיכון טיב  הסיכון גורמי דירוג .6.29.5  של בקרת הרשאות, יהול סיכוים ובקרת תהליכים ופעילות של בקרה פיסית בתהליכים שוים.במערך הסאפ אשר כולל רכיבים  GRC ופירסמה תכית אכיפה בושא. במהלך השה החלה החברה בהטמעת מודול שח"מ מקורות  פעילות ייחודי   V  פיסי  וייזום פיתוח מקורות חברת פעילות  ייחודי  V   תפעוליים  במתקי החברהביטחויים בשימוש סיכוים  -הציבורבטיחות, גהות ושלום   ייחודי V    פיסים  פימיתחשבואות, דיווח ובקרה   ייחודי    V  אסטרטגיים  תחרות ייחודי   V   אסטרטגיים  משאבי אוש  ייחודי    V  תפעוליים  אספקת מים  ייחודי    V  אסטרטגיים  אבדן יכולות ליבה  ייחודי      V  תפעוליים  איכות המים  ייחודי  V      תפעוליים  הליכים משפטיים  ייחודי  V     אסטרטגיים  ארגוי       V    תפעוליים  הואות ומעילות  ייחודי   V  תפעוליים  גביית תשלומים מצרכים ייחודי V     תפעוליים  שימוש במקרקעיןזכויות  ייחודי    V  אסטרטגיים  ביצוע
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      2018 דצמברב 31 יוםל החברה עסקי מצב על הדירקטוריון הסברי .6.30



 

 

                    2018בדצמבר  31ביום  לשה שסתיימה  דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה -פרק ב'  מקורות חברת מים בע"מ  



  ון ורידירקטהדוח                                                                                       מקורות חברת מים בע"מ      

  2 - ב

מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב עייי מקורות חברת מים בע"מ (להלן: "החברה")  דירקטוריון בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  2018בדצמבר  31החברה לתקופה שסתיימה ביום  חוזר "דוחות  , לרבותחוזרי רשות החברות הממשלתיות ולהוראות (להלן: "תקות יירות ערך") 1970-התש"ל . לתושביה ולספקם ישראל בארץ המים מקורות את לפתח במטרה, 1937 בשת וסדה מקורות תמציתי של החברה  תיאור 1.1 התאגיד וסביבתו העסקית .1  יצויו בפרד):להלן הסברי הדירקטוריון השוים למצב עסקי התאגיד ברמת הקבוצה המאוחדת (הסברים ברמת החברה    ."חוזר דוחות כספיים")" (להלן: 2013-5-1כספיים  "ל, מוחזקת ובחו בארץ העסקית הפעילות את מרכזת -"מ בע וייזום פיתוח מקורות -  : בות חברות שתי מקורות לחברת  .מים ממו לספק וכן, תקין במצב להחזיקו, לשפרו, להרחיבו, להלו, הארצי המפעל את להקים תפקידיה אשר", הארצית המים"רשות כ מקורות חברת הוסמכה), "המים חוק" –(להלן  1959 -"ט התשילחוק המים  46פריסתה הארצית ובהתאם לסעיף מרכזיותה וחיויותה למשק המים, פעילותה, בשל היקף   . לתשקיף 26..1, כפי שמתואר בתמצית בסעיף שוים חוקים להוראות כפופה ולפיכך, ישראל ממשלת של מלאה בשליטההחברה היה חברה ממשלתית  בעיקר על ביצוע  ואחראית החברה של מלאה בבעלות -"מ מקורות ביצוע בע"מ שח - .99.7%בשיעור של  בגין מחירי המים על פי  לפיצויהייתה זכאית  החברההעלויות"). על פי הסכמי העלויות ממשלת ישראל, אשר הסדירו את אופן ההתחשבות ביה לבין המדיה (להלן: "הסכמי פעלה החברה במסגרתם של הסכמים שחתמו עם  2009ועד חודש יוי  1993שת  מאז עלויות ה סכמיה 1.2.1  להלן). 1.2.3 סעיף(ראה  הרגולציה כללי במסגרת, ואילך 2011 משת  .ג   ).להלן 1.2.2 סעיף ראה( הרגולציה כללי לקביעת עד, המעבר תקופת, 2010 דצמבר לחודש ועד 2009 יולי מחודש  .ב ).להלן 1.2.1 סעיף ראה( העלויות הסכמי במסגרת, 2009 יוי חודש ועד 1993 משת  .א  :מרכזיות תקופות שלוש קיימות המדיה מול החברה של ההתהלות במסגרת  העסקית הסביבה 1.2 הקמת מתקי מים. העלויות.  מישה חשבון לקבלת תמיכות מהממשלה בהתבסס על הכללים שסוכמו בהסכתה מגישה מדי יהי החברהסך כל הכסותיה כפי שקבע בהסכמי העלויות. בהתאם, צאות התקי, ביכוי מקדם התייעלות, לבין ההפרש, חיובי ככל שהיה כזה, בין סל ההו , בושא ייעול התמיכה 2184תקבלה החלטת ממשלה מס'  2007בחודש אוגוסט  השה שבה יבוצע עדכון התעריפים והן בגין שים קודמות, ככל שיהיה הפרש חיובי המעודכים יכסו את סל ההוצאות התקי שיוגדר בכללים שתקבע המועצה, הן עבור סות החברה בהתאם לתעריפים תעריפי המים המסופקים על ידי מקורות, כך שהכאת סמכויותיה על פי דין לקבוע כללים לחישוב העלויות וההכסות של החברה ולעדכון   תמיכות  מתקציב המדיה ויתה החייה למועצת רשות המים (כמפורט להלן)  להפעיל משק המים, במסגרתה הוחלט, בין היתר, כי המדיה לא תתחייב לתשלום הממשלתית ב
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(שפעלה  המים ציבות במקוםלצורך כך,  שתוקם ממשלתית רשות בידי יופקד והביוב המים משק יהול כי וקבע המים חוק תוקן, 2005-"והתשס), 2006 לשת הכלכלית והמדייות התקציב יעדי להשגת חקיקה(תיקוי  המדיה במשק ההסדרים חוק במסגרת המעבר תקופת 1.2.2  .הכספיים בדוחות .3(ב)1 ביאור ראה העלויות הסכמי פי על החברה פעילות אודות לפירוט  ות הממשלה מתקציב המדיה. במקום תמיכמצטבר בין הוצאותיה התקיות של החברה ובין הכסותיה, כפי שיוגדרו בכללים, וזאת  , מקורות של הפעילות רצף הבטחת ולצורך 2010 שת ובמהלך 2009 יולי מחודש החל  וקביעת תעריפים של משק המים. הרשות הממשלתית ובראשה המועצה, המופקדת על פיקוח, הסדרה, חקיקת המשה הוקמה  2007. בחודש יואר הממשלה למדייות בהתאם תפעל ואשר) 1959 משת בדוחות  3(ב)1 ביאור ראה המים רשות החלטות פי על החברה פעילות אודות לפירוט  "ל.ה הממשלה להחלטת בהתאם כללים ייקבעו בו למועד עד זאת), לכן קודם שהיה כפי המדיה מתקציב תמיכה באמצעות(ולא  מקורות תספק אותם המים תעריפי התאמת באמצעות ישתלמו אשר ,החברה של המוכרות הוצאותיה כיסוי לצורך מחייב סיסב להוות ימשיכו העלויות הסכמי עקרוות כי, לעת מעת, המועצה החליטה "הכללים" או "כללי  - (להלן 2011-מים וחובות דיווח החלות על מקורות), תשע"אכללי המים (חישוב עלויות והכסות, הכרה בפיתוח מפעלי  פורסמו 2011, למרץ 17ביום  רגולציה  כללי 1.2.3  הכספיים. כללי הרגולציה, שהים בגדר חקיקת משה מתוקף חוק המים, מעגים את . הרגולציה") חובות הדיווח החלות על מקורות כספק מים  , ואתועד לסיום הביצוע בתכון הפרויקטמגון ההכרה בהשקעות שבוצעו, תוך קביעת לוחות זמים ברורים בכל שלב, החל קטי פיתוח מפעלי אספקת המים ואת יכן, הכללים מסדירים את הליך אישור פרוי כמו  .2009(בהתאמות מסויימות), וקבעו בהסתמך, בין היתר, על הדוחות הכספיים לשת על עקרוות הסכם העלויות התבססו ברובם   2016עד  2011כללי הרגולציה לשים   ההתהלות בין מקורות למדיה על בסיס עקרוות הסכם העלויות. אישור הכללים הביא לסיומה של תקופה כבת שתיים, אשר במהלכן הוארכה מעת לעת   שעלויותיה המוכרות של מקורות יכוסו במלואן על ידי תעריפי המים. תעריפי המים, כך  ומגדירים מגון מוסדר לעדכון העלויות המוכרות למקורותמודל  . השליליים או החיוביים ההפרשים בחשבון יילקחו, שה לאותה המוכרות מהעלויות מוכות או גבוהות המוכרות ההכסות בו מקרה בכל, 2011 משת החל, לכללים בהתאם  לצורך יישום הכללים.  החזרי פחת, תשואה וריבית בגין השקעותיה  כללים אלו קובעים, כי יוכרו למקורות  .כסו לתוקפם כללי רגולציה חדשים 2017ביואר  1ביום   .כיסויים למועד עד כללי חשב ריבית יישאו שליליים או חיוביים, כאמור הפרשים, העיין לפי ין עלויות בוסף, עוגו פרמטרים ורמטיביים למ"ק בג המאושרות במפעלי אספקת מים. קרי, בגין ארגיה והשבחה בהתאם להיקף המים שסיפקה החברה, וכן  ,תפעול משתות
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פל בסך השקעות מקדם ורמטיבי להכרה בעלויות קבועות לאחזקה ולתפעול המוכ מסגרת תוכית הפיתוח בת המים. לאישור מועצת רשותוכית פיתוח תלת שתית   ש מקורותאחת לשלוש שים תגיבהתאם לכללים,  תהליך אישור תוכית הפיתוח.על המלצות ועדת בליקוב וכן וועדת משה שמותה על ידי מועצת רשות המים לבחית לעיין הכרה בהשקעות ואישור פרויקטי פיתוח המבוססים תיקוי הרגולציה הים גם   בחיה של צרכי החברה ושל משק המים בישראל בכללותו. אשר מטרתה, בין היתר, היתה לדון ולגבש רגולציה ארוכת טווח לחברת מקורות, תוך בראשותו של רם בליקוב, שמותה ע"י מהל רשות המים (להלן: "ועדת בליקוב"),  2012ברובם על המלצות ועדה שהחלה לפעול בסוף שת  התבססוהשיויים בכללים   המוכרות של החברה. המורכב  ,מיליון ש"ח בשה 100רשאית החברה לכלול סל פרויקטים שהיקפו עד  המגדילה את שיעור הזקיפה המותר של  בכללים שהייתה סופר טעותחשמל, תיקון כלל מספר ושאים: עדכון אופן חישוב רשת הביטחון בארגיה לעיין הפקה עצמית של תיקון לכללי הרגולציה. התיקון המוצע  הועלה לשימוע  ציבורי 2019  בפברואר 11 ביום  . 8%עומד על (ללא חו"ש) התכון העצמי בפרויקטי פיתוחשיעור לתכון, ביצוע ולהכרה בעלויות, תיתן אפשרות לקיזוז חריגות וחסכוות בפרויקטים; שעבורם אישור השיפוט יהווה אישור  ש"ח,מיליון  10פרויקטים שהיקפם איו עולה על  ,  צמצום הדרגתי של היקף 65%במקום  100%- "ש לחוריבית בהקמה עבור השקעות  "ח וממכירת כסים (לרבות רכוש קבוע מגושיוי שיטת ההכרה בהכסות ו 2023בשת  ח "מיליון ש 200-למחברת הבת שח"מ עד ללא מכרז העבודות השתי המותר לרכישה  - התשע"זלחוק המים  27אושר בקריאה שלישית בכסת תיקון  2017 ביואר 30ביום   :המים לחוק 27 תיקון 1.2.4  .הכספיים לדוחות 4)ב(1 ביאורלהלן  ו 1.5ראה סעיף  1993-2017 השים בגין המים רשות ועם ישראל ממשלת עם החברה והתחשבות ההסכם לפירוט  .הגורמים הרלווטיים במשרדי הממשלה וברשות המיםמפורטת לרשות המים. החברה מכיה את התייחסותה ובמקביל מצאת בדיוים עם יזום). חברת מקורות מתגדת  למרבית שיויים המוצעים ושלחה התייחסות וחברת הי במדרגת התעריף המוכה). כך  14.5%-להפחתת תעריפי המים לבית (הפחתה של ככספים ששולמו עד כה כהיטל לאוצר המדיה, יישארו במשק המים וישמשו  .2  .פרטית בהפקה היו המים מקור אם ובין ממקורות רכשו אם ביןתיווצר אחידות בתעריפי המים השפירים לחקלאות,  .1 :התיקון עיקרי להלן, 2017באפריל  30לתוקף החל מיום  כס 27תיקון מספר שיויים במשק המים. קובע  27"). תיקון 27(להלן: "תיקון  2017 לגביה ע"י מקורות, וכן לגבי החיובים  והועברויהיה לגבי חיובי עבר שטרם גבו  שתקבע מועצת רשות המים בגין הפקת המים, ותגבה  וההולכה ההפקה לתעריף בהתאםמקורות תבצע פעילות סליקה במסגרתה תשלם למפיקים הפרטיים  .3 מכאן ואילך.    התקות לבין העלות המוכרת הורמטיבית). בעצמם את המים שמפיקים ולהם יתבצע חיוב בטו, שישקף את הפער בין תעריפי ת שתקבע מועצת רשות המים (מרבית המפיקים צורכים מהם את תעריפי התקו
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"מ בע ביצוע מקורות"מ שח"מ, בע וכסים הארצי המוביל מקורות"מ, בע מים חברת מקורות את הכולל ארגוי מבה יישום על הוחלט, השים במהלך שהתקבלו הממשלה להחלטות בהתאם ארגוי מבה 1.3 באיכות המים,  טיפול, איגומם, מים הפקתבכלל זה ואספקת המים  בתחום פועלת מקורות פעילות תחומי 1.4  . הכספיים בדוחות )א(7 -ו ,3ים ובביאור, לתשקיף 6.2.3.1בהרחבה בסעיף  כמפורט והכלפיתוח וייזום בע"מ,  מקורותו , הקמה, פיתוח, שמירה ואבטחה של מקורות המים וכן המדיה רחבי בכל אספקתם, הולכתם מים וקידום היכולת הטכולוגית של החברה לשיפור ויעילות מערכת  מפעלי של ואחזקה חידוש מסך אספקת המים בישראל (לרבות  69%-מספקת כ החברה. ישראל במדית והעיקרית הגדולה המים וספקית מפיקה היה מקורות, העיקרי פעילותה תחום במסגרת מים אספקת תחום 1.4.1  .והקולחים(באמצעות חברת הייזום), וכן בביצוע עבודות קבליות עבור צדדים שלישיים בתחום המים  במתן מימון, תכון, הקמה ותפעול של מפעלי אספקה וטיפול במים וביוב בארץ ובעולםת החברה כן עוסק-כמו. WaTechבאמצעות המרכז ליזמות טכולוגית  היתר ביןאספקת המים,  . 2017 בשת הכללית המים צריכת בסקר שמופיעים כפי המים רשות ותוי מקורות תוי פי על, הביתית מהצריכה 82%-וכאספקת מים לממלכת ירדן ולרשות הפלסטיית)  , בין היתר, במטרה להתמודד עם בארץ רחבים באיזורים הפיתוחקצב ולהגביר את עם גמר הקמת המתקים העיקריים ב"מוביל הארצי החדש" המשיכה מקורות לקדם   .שלהפיתוח ה פעילות את להגביר החברה את חייבו המתמשכים במשק המים השיויים  .פרטית לצריכה מים המפיקים וחקלאים קיבוצים, מושבים, מקומיות רשויות, תאגידי מים וביוב, מים אגודות ידי על מסופקות הותרות המים כמויות . ההשקעות ח "מיליון ש 990ביצעה מקורות היקפי פיתוח בהיקפים של כ  – 2018בשת   אתגרי הבצורת.   העיקריות בשה זו:
 ח המערכת החמשית לירושלים. המשך פיתו 
  רתחת קו המים בקוטר " - הזרמת עודפי מים לכילאורך  60התחלת פרויקט ה המשך השלמת קטע קו וסף  -העברת קולחי מט"ש חיפה למאגרי הקישון  תעלת המוביל .  אלמ"ק. 200מאגר רחלי ברזילי בפח -מפעל תוכית אב גליל מערבי שלב פתיחה   .  60בקוטר "
 חת קווים בקטרים "-לישמעציר אלתגבור אספקת מים ליו"ש מהמערכת הארצית. 54"-ו 60ברקן חוצה שומרון המשך ה  
  ע -דרומית ומרכזיתערבהת אילת לתמיקת מים מותפלים  -בצוע תחס השלמת קו מחבר צפית לאות הכיכר  -מאילת לערבה דרומית,  בערבה מרכזית   ומערכת שבירת לחץ.
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 גבית אב לגב הכוללות  -תוכות שאיבה בציר אספקת מים לרת ואביזרים גדולי המשך בצוע תחת שמחה ושדרוג מערכות צת שחר, תחת את שגרוג תחיסה לתחשחר.קוטר בצומת זוהר המאגד את חיבור קווי ירקון מזרחי ומערבי  בכ 
 ת להשלמת רבה פעילות בוצעה צפון במרחבממזרח (חיבור  כרמיאל מפעל הז 'אן ג בית חיבורהמשך עבודות לו חדשות חיה ובריכת חיה תחת של הביצוע הושלם  2018 בשת, זה מפעל במסגרת'אן). ג ובית לכרמיאל עמוד חל איזור , אסד אל עין תחת בשלבי בצוע שוים ,'אן ג בית חיבור לצורך. כרמיאל למפעל פרויקטים . קשה סלעית וקרקע גישה קשיי עם הררי בשטח וממוקמים גבוהה סביבתית רגישות בעל בשטח מצאים, זה באזור והקווים המתקים"מ. ק 10-כ של כולל ובאורך 20" של בקוטר'אן ג בית ליישוב והקו אסד אל עין בריכת בעיקרה בהקמת  מתמקדתתכית הפיתוח של חברת מקורות  2018-2019בשים   אלה עדיין בבצוע. בהם  הומזוההמים לחיזוק אזורים בארץ בהם ישם פערים בין הביקוש להיצע תשתיות  הפרויקט המרכזי שבתכית הפיתוח הוא המערכת  בעיה של אספקת מים לטווח הארוך.  החל ביצוע חלקו המזרחי שיימשך הושלם ו מערביהחמישית לאזור ירושלים שחלקה ה הפרויקט על שי חלקיו מהווה תקדים הן בהיקפו הכספי והן  לאורך כל החומש הוכחי. עם הקמתה של מהרה תת קרקעית להובלת המים באורך של  ,בהיבט ההדסי טכולוגי . בחמש השים האחרוות משק המים בישראל מתמודד עם בצורת מתמשכתכאמור,   .2020במחצית השייה של שת בשלבים ראשויים של פיוי תשתיות והיערכות לביצוע. הפעלת המערכת צפויה להתבצע לאורך הקו החדש ומצא בשלבי ביצוע מתקדמים. תחה וספת, תחת עין כרם, מצאת תחות המרכזיות קודמה בפרויקט הקו החמישי גם הקמת תחת כיסלון המהווה אחת ה 2018ובעולם. בשת  ותחות שאיבה מהגדולות בארץ ק"מ 8-ממה בוצעו כ ק"מ 13-כ שתית -אמורים לסייע להתמודד עם המחסור במים. בשלב זה, תוכית הפיתוח התלתים וספים אשר -לאחרוה קיבלה הממשלה החלטה על הקמה של שי מתקי התפלת מי יארד ש"ח. יחד עם זאת, כחלק מיל 1.2-בהיקף של כלביצוע מקורות פרויקטים ל אושרו 2019כי בשת  קבעה 2017-2019שאושרה על ידי מועצת רשות המים לשים  , החברה 4514ולאור האמור בהחלטת הממשלה מהתמודדות עם השלכות הבצורת,  -, אך טרם אושרה על ידי מועצת רשות המים תוכית תלת2020-2022בשה בשים  ח "מיליון ש -1.8וקבת בהיקפי ביצוע דרשים במשק המים על ידי מקורות עד לסך כ. כמו כן, החלטת הממשלה המים בהתאם לצרכי הפיתוחשתיתן וכן החיות רשות דירקטוריון החברה, בהתחשב, בין היתר, במצבה הפיסי ובתמיכה הרגולטורית כפי שיוחלט על ידי מיליארד ש"ח,  1.4-ל 2019תגדיל את תקציב הפיתוח של שת    :הפיתוח פעילותדגשים עיקריים ב  שתית לשים אלו. 

  תה לרשות המים לקבלת אישור לחיבור לאור הבצורת באזור הצפון, חברת מקורות מקדמת ביצוע עשרות קידוחים ברמתהגולן, גליל מערבי והגליל העליון. מקורות פ
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  מהכרת לרמת הגולן.גולן, ביצעה חיזוק מערכת אספקת המים לחקלאות רמת הגולן למערכת הארצית אך עתה בסירוב. מקורות, יחד עם אגודת המים מי 
  רחבת לתגבור אספקת המים יתת במסגרת אספקת מים ליו"ש מבצעת מקורות תוכית כללית לתגבור אספקת מים ליו"ש לשאים ולישובים היהודים הישראליים  . 2040ביהודה ושומרון, במסגרת תוכה לאספקת מים לפלסטית מעות יתות הישראלית. כולל תוספות מים לחקלאות להתיישבהתוכ  
 ו פיתוח מפעל המים האזורי בערבה הדרומית  פיתוח מהותי פרויקטוסף הי ה וחיבורם למערכתו הא מטרתו לפתורמכיוון הדרום וחיבור לרשת אספקת המים הארצית מכיוון צפון, פרויקט אשר לצורכי שתיה בהתבסס על מים מותפלים הארצית והתיכוים ארוכות. לטווח ארוך את מצוקת המים ממזור סובל מזה ש  
 וספים לאזור להשקייה  פיתוח תשתיות אספקת המים :כגון ,מקודמים פרויקטים עמוד  חלהגב המערבי ופתחת שלום, ותגבור אספקת המים בלב הגליל, מאזור     .כרמיאלו'אן, עין אל אסד ג ביתכלית לאזור ההררי של הגליל המערבי,  וקידוחי
 יות ובשיתוף עם חברות תשתית משיקות,  חברתות כלים מקורות פועלת מול קובעי המדיטובים יותר אשר יקלו על קבלת האישורים  רגולטורייםבמטרה להק קלים שיקדמו את תכית הפיתוח ארציות במטרה להשיג הסדרים סטטוטוריים מממשיכה ללוות, להוביל ולקדם שיויי חקיקה, תקות ותכיות מתאר  מקורות  יים הדרשים.הסטטוטור    ושמירה על איטרסים של מקורות: ביתר קלות

  ון והרישוימצאיםהליכי התכ  תוי שהחלו במהלך שעקב  2014בהליכי שי קו מכוח ולחוק התכון והביה והתקות שת 101- ו 100אישור תיקוים מס'  מסלולי לקיים כיום ב, ישם שיויים ביחס כך, בין השאר בעקבותהשיויים.   ) ועוד. מאידך(מקורות כותת מידע מחד ומגישה היתרים הליכי הגשה של תכון ורישוי מקוון, רישוי ותכון זמין  - תכון ורישוי שוים
  ותיויה על תקון והביהם רישוי בהליכי משמעותיות הקלות, ממשלתית כחברה, למקורות מאפשרחוק התכי בהיתר מהצורך פטור ביה למתקקתודית הג , כך  ,ללא תלות בקבלת אישור מרשות המים במסלול תוכית לאומית (תת"ל) בחוק מאפשרת למקורות להיות מגישת תכית  שיתה וספתמשמעותית  הקלהשאיבה, מבי חשמל ודיגום) בפטור מהיתר במקרה וקיימת תכית מפורטת לקו. מאפשר החת קו מים תת קרקעי והמתקים הלווים לו (חיבורי צרכן, יחידות ועוד. כמו כן החוק , קידוחי מים קטים  טכיים מתקים, זמיות עבודות, גידור ה לקדם, עוד טרם קבלת יה לה עצמאות לקבל החלטות אילו תב"עות ברצוים.תאישורים מהרגולטורים השו  
  ות המאפשרותה המליצה המועצה הארצית לשר האוצר על תקהקמת לאחרו  כלל.  –קידוחים קטים ללא צורך בהיתר 
  משרדית לרישוי עסקים להוצאתקידוחים מהצו.מקורות מקדמת מהלך מול הועדה הבי 
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  ת  6ב 34תמ"אים.מאפשרת הקלות משמעויות  2017שאושרה בממשלה בשים ישים חדשים וכן הסדרה של מתקבהוצאת היתרים למתק 
  טרסים של מקורות. למשל הדרישה  1פרק המים תמ"און להתייחס צפוי לשמור על איית מפורטת ועל מוסד תכוגעות למשק המים, שיתופי פעולה  לכך. לסמן רדיוסי מגן של קידוחים בכל תכיות הים של ועדות עורכים לתכון פיזי עם חברות תשתית ממשלתיותהשתתפות בדיות החלוקה של הגז. ועם חברו בתחום תכ מאפשר לקבוצה דבר אשר  שאר הגורמים המשיקים לרבות חברות תשתית אחרות,שיתוף הפעולה המתהדק עם בוסף, פועלת חטיבת אסטרטגיה והפיתוח להסדיר את  דוגמא טובה למהלך כזה  להיערך בצורה טובה יותר לתופת הפיתוח בשים הבאות.   .6יחד עם כביש בקטע מצומצם ועתיר תשתיות קיימות וכן הליך של חיבור מתקן התפלה גליל מערבי סטטוטורית ומפורט עם חברת תג"ז, מה שאפשר לשתי החברות ביצוע תשתיות אשדוד אשר תוכן -החדש בקטע פלמחים הוא תכון משותף של קו ירקון מערבי

  תוסף ביישום מערכות וגילוי אש עם שירותי כבא 2018בש ות השלימה החברה שלב   .514לצורך מילוי הדרישות שהוגדרו במשותף עם חברת מקורות, מכ"ר 
  תת ד"ג על פי  2018בשית מל"ח והתקית המאושרת היא הוספת המשיכה החברה בפעילות לקידום תוכית מאושרת על ידי רשות המים. מהותה של התוכות המתחייבות.תכות אספקת מים בשעת חירום על פי התקהיקף  דיזלים לאמי   :פרויקטים בתכון וביצוע לקידום בעשר השים הבאות.  ח "מיליון ש  150 -התוכית היו בסך מצטבר של כ
 ה לירידת מפלסיית למערת וירידת תפוקות בהפקת מים   התוכרת ובגליל התחתון המים בכיית במסגרת –מקידוחים בסובב כיע  החברהזו  תוכתוכל לש קווים החופיים. המערכת כוללת הקמת תחות שאיבה, בריכות וביצוע מערכות כוללת מערכת להפיכת כיוון הזרימה במוביל הארצי ואספקת מים ממתקי ההתפלה התוכית פגיעה בערכי טבע ווף. התוך יסיון למזעור  תעלת טופה ובצירים וספים,רכז ועד לאתר אשכול ומשם להביא למילוי הכירת בציר עודפי מים מותפלים מהמ   ; ממאגר המים המסוים באשכול ועד הכרת, דרך חל צלמון
 הגדלה משמעותית של יכולת ההפקה מאקוויפרים  –מים  תשר הפקוהגדלת כ דוחים הקיים, שתפוקתו בירידה יהמבוססת על החלפה ושיפוץ מערך הק קיימים דוחים יק 450-דוחים חדש. מדובר בתוספת של כימערך ק של ההוספ כןמתמדת, ו   חלופיים וחדשים שייתרמו לתוספת אספקת מים ולאמיות המערכת; 
  ובעתיד מערכת אספקת המים מהמוביל הארצי לאזור חיפה והקריות, כולל מאגר רחלי  שללצורך אבטחת מי שתייה לחיפה והקריות ולגליל מערבי, מקורות מבצעת חיזוק (מצא בביצועפרויקט ש)תחת קו מים מהמ מתוכאגר לברכות גם ה   שפרעם; 
  ה  100-של כעקב מצוקת הבצורת אישרה רשות המים מתקן התפלה חדש בגליל המערבי בהיקףה)  200-(עם אופציה להגדלתו למלמ"ק בששאמור לספק מלמ"ק בש  באמצעותמים לחיפה והקריות האספקת  את לתגבראת צרכי הגליל (קו מים לכברי) ו
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מערבי לרשת המים הארצית הגליל בהתפלה ההפרויקט, מתוכן חיבור של מתקן  במסגרת. ים למוביל הארצי ולהזרימם לכירת, לרבות אפשרות הזרמת מציר וסף דיור החדשות המים האפשריים, לכל יחידות הלהגדיל את פתרוות אספקת  בכךו  ;  משלא עתה פתה לתכית משלימה עצמאיתהמתפיל, עבור אותם רכיבים בתוכית שלא כללו בפייתה של רשות המים לות"ל. להקמת  כי, על מת לקדם את התהליכים, פעלה מקורות על מת להיכלל בות"ל יצויןקווים גדולי קוטר, הקמת בריכה ותחות שאיבה בשטחים עתירי חלקות פרטיות. החת  באמצעות, על ידי המדיה פורסם טרם להקמתו מכרז שרא, חדש התפלה מתקן ידי על שייוצרוהמתוכות באזור. החברה ערכת לקליטת מים מותפלים, 
  ,חיית שר הובשל מצוקת המים ביהודה ושומרוןרגיהבהפיקוחה של רשות  ותחת, א מספר תכיות  אמצעותושומרון מתקדמת ב הודה. תוכית הפיתוח בי2030לשת  עדהתוכית תוכן בשלבים כאשר השלב המיידי היו לאופק תכון  .ביהודה ושומרון תיאום עם המהל האזרחי, מקורות ערכת לאספקת כמויות מים גדולותבהמים    "מ). ק 10-כ של כולל באורך 48"-ו 54" הם שאושרו(הקטרים  הקוטר עדכון אושר ההר וגב שומרון חוצה בצירפקת מים בימין מערב ואספקת מים בימין מזרח. ובית לחם, אסליתיר ודרום הר חברון, אספקת מים לגוש עציון, אספקת מים באזור אורה עמידב ווה ימין אלפי משה קדומים, ציר חוצה יהודה לקרית ארבע וחברון, אספקת מים וחלקם אף בתהליכי תכון הם: ציר חוצה שומרון וגב ההר, ציר אלעד עופרים, ציר חיזוקם מצא בתהליכי ביצוע  מפורט. צירי האספקה אשרהתכון ה בשלב מצאות ןכללי וחלקהתכון ה שלבב מצאות ןביצוע, חלקהבשלב  ותחלק מהן מצא .אזוריות
 ית הן פיתוח תשתיות  תמקודמ דרום במרחבגב. מטרות התכית לפיתוח ההתכ הגב המערבי ופיתוח אספקת המים בציר צאלים רביבים  לאיזוראספקת המים  ), מרכזית וצרת מגופים(מערכת  זוהר וצומת שחר תחת שדרוג וסיום חדשה בתחה הקיימת שמחה תחת שדרוגגם סיום  כמו"מ מצא בשלבי ביצוע מתקדמים, ק 15 של ובאורך 80" של בקוטר לקו והחלפתו שמחה חלץ קו שדרוג, כן כמןמשאבי שדה.    . מתקדמים בשלבים שמצאים
 תקודתוהתקופה שלאחריה עתידות להיות  2019 ש  ה בהיקפי הפיתוח הצפוייםמפ   בספח א' לפרק זה. 23.6בסעיף  4515לפרטים וספים ראו פירוט אודות החלטה למשק המים ולחברת מקורות בפרט. 
 ותקים ממערכת המים הארצית באזור ג'לג'וליהחורשים.  -מתן-חיבור ישובים מ  ארסוף ושפיים.-ובאזור געש
  ית לתיגבור -רמת הגולןות שאיבה ובריכות אספקת המים לחקלאות לאגודות  בימים אלה מתבצעת תכחת מערכת קוים, תחדסיים מורכבים והצטיידות לציוד השאיבה של הקידוח וגם קידוח ביצוע קשה תוך – מטרים 1,500  לעומק 11שולטות. במסגרת זו התבצע קידוח רם הדרוזים בצפון רמת הגולן על ידי הות הית מתן פתרוצל אקוויפר חדש ומבטיח ברמת הגולן. 950לעומק  1חרמומטרים אשר י 
  תיתערכת בימים אלה לקליטת המים ממתפיל שורק ב' בספיקה ש ת שורק, ביצוע קו ירקון מערבי חדש מפלדה  200של חברת מקורותמלמ"ק על ידי הגדלת תח
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 ה לקו חמישי לירושלים . מזרחממתקן שורק ועד אשדוד, (בוצע ופועל) , חיזוק תחת חפץ חיים להעברת המים 
  ת לעמוד ביעדי אספקת המים לחקלאות חברת מקורות מרחיבה את יכולותת לשמר את יכולת ההפקה מערכת השפד"ן על ידי הרחבת אתרי החדרה וקדיחת קידוחים חדשים , הקמת על מתיים של השפד"ן ,  וחיזוק מערכת ההופיילוט למתקן תעשייתי, קדיחת קידוחים חליפיים על מות דרומה כולל הוספת איגומים עוחל עוז ומאגרי הבשור.לכה מגר ון ו שירותי כולל זה תחום  הייזום חברת 1.4.2 כמו מאגרבארץ  המים בתחום פרויקטים של וייזום תפעול, הקמהתכ , שלישיים צדדים עבור וביוב מים מתקי של ותחזוקה תפעול וכן תשתיות העתקת שעיקרן שוטפות ועבודות פעמיות חד קבליות עבודות ביצוע כוללות אלו פעילויות המים בתחום וספים שירותים 1.4.3  .לתשקיף 6.9סעיף  ה. לפרטים ראB.O.T בשיטת בזכייות זה ובכללובעולם,  חתם בין החברה לבין המדיה הסכם, המסדיר את גמר ההתחשבות בין  2014ביולי  6בתאריך  הממשלה עם התחשבות 1.5  .לתשקיף 6.10 סעיף ראה החברה של אלה פעילויות לתיאור. שוים מויציפאליים גופים בייהם א בדוחות )4(ב1(כולל). לפירוט עיקרי ההסכם ראה ביאור  2007ועד  1993הצדדים לשים  ות אלו. ראה החברה ורשות המים בודקות חשבו ,2018ועד  2008לחשבוות ביחס לשים  באשר  . לתשקיף 6.25וסעיף  הכספיים היעדים הפיסיים של החברה, ראה לפרטים בדבר  - החברה של העיקריים הפיסיים יעדיה  .ב  .לתשקיף 6.27.1 לפרטים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה, ראה סעיף - ואסטרטגיה יעדים  .א  :מידע הדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות 1.6  .לתשקיף 6.7.4.2וסעיף  הכספיים בדוחות ב)4(ב1פירוט בביאור  מקורות בחברת  של להשקעה; הארצית למערכת הכרת חיבור; העובדים ציגות עם"מ ומו תקים הפחתת, פימי מבי שיוי באמצעות, היתר בין, מקורות של הפיסית איתותה וחיזוק התייעלות; הפעולות לביצוע זמים ולוחות הייזום חברת סגירת מתווה; מיליון ש"ח  347.5עד להתייצבות על סכום שלא יעלה על סך  2020-2023על ידי שח"מ בשים הביצוע על מת להרחיב את התחרות בביצוע תוכית הפיתוח תוך הקטה הדרגתית של היקפי החלטות הוגעות להגדלה משמעותית של היקף הפיתוח הרב שתי; שיוי בכללי הרגולציה מבי של קבוצת מקורות מים להתמודדות עם הבצורת. במסגרת החלטה זו התקבלו העוסקת, בין היתר, בשיוי  4514 מספר ממשלההתקבלה החלטת  2019בפברואר  24 ביום 1.7.1 :החלטת ממשלה 1.7 . לתשקיף 6.27.2 סעיף מיליון  37ושירותים של מקורות מים לגורמי חוץ בהיקף שתי כולל שלא יעלה על סך של ובעמק חפר; הסדרת עבודות והקמה לצורך כך של שתי חברות למפעלי השבה בעמק יזרעאל של שר הארגיה להשקעות מעין אלו; הסדרת חלקה של מקורות במשק הקולחים בישראל , ותיקון ההחלטה הקודמת, כך שלא תידרש הסכמתו 3837הזק כאמור בהחלטת ממשלה  מגבלה  מחליפההתיות והחרגות המפורטות בהחלטת הממשלה, (החלטה זו ל בכפוף"ח ש
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עבור מקורות מים ושח"מ); הסדרת כסי  מיליון ש"ח  51 שלעמדה על תקרה  רשאקודמת  וכן תוכית למכירת  מיוי צוותי יישום שיעקבו אחר יישום ההחלטות שהתקבלו ,ר"המפא אם  מיידי לפירעוןלהכללה בשטר האמות של תיה המאפשרת העמדת אגרות החוב א) לחוק החברות הממשלתיות 9(א)(11של החברה ואישור לפי סעיף  ותקון התאגדות תזכיר החלפת אישור בושא 4567 מספר ממשלה החלטת אושרה, 2019 במאי 19 ביום 1.7.2  ) בדוחות הכספיים.7ב(1קרקעות וכסים. ראה גם ביאור  , במסגרת כאמור הממשלה החלטת פי עלחברה. בהמדיה חדלה להיות בעלת השליטה  מיליארד  1.5תגייס החברה, במסגרת ההפקה לציבור, בגיוס אחד או במספר גיוסים, עד  2019, כי בשת כאמור הממשלה חלטתה פי עלמיליארד ש"ח (מתוך סכום זה מתוכן,  7ת חוב בסכום של עד לגייס אגרו 2019-2022ההפקות לציבור תהיה רשאית החברה בשים  -בסכום של כ 2019אישר דירקטוריון החברה מסגרת תקציב פיתוח לשת   2019במרץ  28 ביום :2019וח לשת תקציב פית 1.8  ., אשר יכול שיגויס אף כולו על פי מסמכי ההפקה בעתיד, לפי שיקול דעת החברה)ש"ח הדירקטוריון ציין כי במקביל לאישור זה, וכפי שקבע בהחלטת הממשלה  ש"ח.מיליארד  1.4 והפרשויות להם שפורסמו על ידי הועדה  )IFRSתקי דיווח כספי הבילאומיים (ל ובהתאם 2010-(דוחות כספיים שתיים), התש"עלתקות יירות ערך  ערוכים בהתאםהדוחות הכספיים  הכספיים דוחותה עריכת 2.2  5,350   5,631   5,342    "כסה  37   26   48    השקעות ברכוש אחר    903   964   1,003  במימון השתתפותהקמה וחידוש מפעלי מים ביכוי ב השקעות     395  418  514   חיצויים לגורמים קבליות מעבודות הכסות  -   477   312     ממפיקים פרטיים הכסות  4,015   3,746   3,465   מים  מאספקת הכסות   "ח)ש(במיליוי        2016   2017   2018     בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום     :הבא הפרוט לפי 2016ש"ח בשת  מליון 5,350  -כ של וסך 2017מיליון ש"ח בשת  5,631 -כ של"ח לעומת סך ש מיליון 5,305-כב הסתכם 2018 בשת החברה פעילות היקף סך היקף הפעילות 2.1 כספי מצב .2   .מצד גורמי המדיה, דירקטוריון החברה יבחן מחדש החלטתו לעיין היקף הפיתוח המאושרככל שלא ייקטו צעדים משלימים  .השקעות פיתוח משק המים והן ביעדי האיתות הפיסיתוכן יפעלו בהתאם לטובת לגיבוש צעדים משלימים, אשר יאפשרו לחברה לעמוד הן ביעדי ביצוע , הוא מתבסס על כך שמגורמי המדיה יפעלו בהקדם לקביעת יעדי איתות פיסית לחברה 4514    ").IASBלתקי חשבואות בילאומיים (להלן "



  ון ורידירקטהדוח                                                                                       מקורות חברת מים בע"מ      

  12 - ב

ברכוש קבוע כוללות השקעות במפעלי  ההשקעות. 2016בשת  940וסך של  אשתקד ח"ש מליון 990 של לסך בהשוואהש"ח  מליון 1,051 -כ של בסך 2018 בשתברכוש קבוע הסתכמו  ההשקעות קבוע רכושהשקעות ב 2.3 בגין הסדרי זיכיון חייבים ב ירידהמהלהלן. בוסף, ובע  6.1.7, כמפורט בסעיף 2019בפברואר  24ע"י המדיה כתוצאה מהסכם הפשרה שחתם בין המדיה, המממים ומקורות ייזום ביום מהפחתה לרווח והפסד של הפקדון בחברת הייזום שחולט זה ובע בעיקרו  קיטון"ח. ש מליון 6 -בתקופת הדוח בסך של כ קיטון, 2017בדצמבר  31"ח ליום ש מליון 1,407 -סך של כ"ח לעומת ש מליון 1,401 -הסתכמו לסך של כ 2018בדצמבר  31וחייבים לזמן ארוך של החברה ליום  השקעות ארוך לזמן וחייבים השקעות 2.4  .לתשקיף 6.13.2.2סעיף  ראהעל ידי החברה,  בעתיד ומתקים מקרקעין למימוש אפשרות בדבר להרחבה  940   990   1,051    "כסה  37   26   48    אחר ברכוש השקעות  903   964   1,003    מים במפעלי השקעות   "ח)ש(במיליוי        2016   2017   2018     בדצמבר  31ליום      :הבא הפרוט לפי אחר וברכושמים  מוסא ככס מוחזק למכירה כמפורט בסעיף -עקב סיווג מט"ש בי, הדוח בתקופת בחברת הייזום לעומת  ח"ש מיליון 1,943 -של כ לסךהסתכם  2018 בדצמבר 31 ליוםהשוטף של החברה  הרכוש שוטף רכוש 2.5    .מליון ש"ח 82-בסך של כ תפלה אשדודקיטון בהפרשה לירידת ערך במתקן הבקיזוז להלן  2.6 ש"ח  ןמיליו 42- מירידה בסעיף מזומים ושווה המזומים בסך של כ בעיקרוובע  הקיטון. ח"ש מיליון 99 -כ של בסךהדוח  בתקופת ןקיטו, 2017בדצמבר  31ליום  ח"ש מיליון 2,042 -סך של כ צרכי מים (חיובים ששלחה בסעיף (הכסות לקבל בגין חיובים שטרם שלחה בגים חשבוית) ו חייבים ויתרות חובהבסעיפים הרשומים  ,מפיקים פרטיםיתרות חובה בגין ון בטוכן מקי מגידול  ובעביתרות חובה ממפיקים פרטיים . הקיטון ח"שמליון  36- בסך של כ ,בגים חשבוית) והן בגין  2017ן בגין שת שלחו חיובים ובוצעה גבייה ממפיקים הפרטיים ה 2018. בשת בגבייה . לאמור אין השפעה על הכסות החברה עקב רישום 2018שלושת הרבעויים הראשוים של שת  - בהשוואה לשיעור של כ 57.5% -של כ שיעור על 2018בדצמבר  31 ליום כון עמדהשוטף  היחס  ההכסות לקבל.  בהתחייבויות השוטפות כלל   כי ,יצוין. 2017 בדצמבר 31 ליום 60.2%-לשיעור של כבהשוואה  53.5% -כ על 2018בדצמבר  31 ליום כון עמד. היחס המהיר 2017 בדצמבר 31 ליום 64% . ביטרול השוטפת בשה לפירעון עומד איו, החברה להערכת, אשר"ח ש מליון 374 -  כ  של סכום     בהתאמה. 60.2% - וכ  64.7%-על כ ווהיחס המהיר עמד  סכום זה, היחס השוטף
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. בהתאם בי מוסאלהפעלת מט"ש הסכם הזיכיון  לביטול הסכם חתם 2019 בפברואר 11 ביום  מוחזקים למכירהכסים  2.6 בי מוסא ככסים מיועדים למימוש. יתרת כסים אלו  לכך, סווגו הכסים המתייחסים למט"ש לשוק  הפקהיתרות האג"ח עקב ב מגידול בעיקרה ובעת זו עליה .)6.6% -(כש"ח  מיליון 529 - הדוח בסך של כ בתקופת גידול, 2017 בדצמבר 31 ליום"ח ש מליון 8,074 -כלעומת סך של  ח"ש מיליון 8,603 -של כ לסךהסתכמו  2018 דצמברב 31 ליוםשל החברה  ךלזמן ארו התחייבויות ארוך לזמן התחייבויות 2.7  להלן. 6.1.8.5ראה סעיף מיליון ש"ח.   73-עומדת על סך של כ 2018דצמבר  31ליום  מיליון  121- מעליה בחלויות שוטפות בגין אג"ח בסך של כהגידול ובע בעיקר . ש"ח מיליון 189 - כ של בסךהדוח  בתקופתגידול , 2017 בדצמבר 31 ליוםש"ח  מליון 3,190 -כלעומת סך של  ח"ש מיליון 3,379 - של כ לסך הסתכמו 2018 דצמברב 31 ליום החברה של השוטפות ההתחייבויות שוטפות התחייבויות 2.8  .2018 ספטמברבמהלך חודש המוסדי  חלה עליה בסעיף מקדמות . בוסף 2019עתידי מלא של סדרת אג"ח בחודש יולי פירעון ש"ח בגין  שתית ההכסות המוכרות של החברה יכסו -בשה מסויימת וצרים פערים, הרי שברמה הרבבחשבון על ידי רשות המים בעת עדכון תעריפי המים לשה העוקבת. מגון זה מבטיח כי אף אם . פערים אלה, ככל שקיימים, לקחים העלויות המוכרות למקורות לבין הכסותיה המוכרותכסים/התחייבויות רגולטורים דחים וצרים ככל שישם פערים, חיוביים או שליליים, בין   חשבוות דחים רגולטוריים: 2.9  .מליון ש"ח המקוזזות בירידה בהוצאות לשלם ובהכסות מראש 116- בסך של כ ממזמיי עבודות של  רגולטורים בגין הפרשי ההצמדה על רכיב החובדחים בוסף, החברה רושמת חשבוות   במלואן את עלויותיה המוכרות.  דרש היה להפסיק שעל פיהם ,  IFRSבעקבות המעבר של החברה לדיווח לפי תקיהחברה וזאת  השפעה מהותית על  היתהלהפסקת ההתאמה למדד  .את התאמת הדוחות למדד מיום המעבר סך התחייבויות בהסתכמו ל 2018 דצמברב 31החשבוות הדחים הרגולטוריים של החברה ליום   ובהתאם, בוצע תיקון בכללי המים.דוחותיה הכספים של החברה,  , 2017בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  624 - סך של כהתחייבויות ב מליון ש"ח לעומת 132 - של כ   516  590  35   (555)    גולמי רווח  )3,894(  )4,051(  )4,256(  (205)    והעבודות המכירות עלות  4,410  4,641  4,291  (350)   הכסות    "ח)ש(במיליוי           2016    2017    2018     מאוחדים דוחות  בדצמבר  31  לתקופה שסתיימה ביום    2017 לעומת   2018    (קיטון)/גידול      :של הקבוצה העסקיותתוים מתוך דוח התוצאות  להלן העסקיות התוצאות עיקרי 3.1 לותיהפעתוצאות  .3  להלן. 3.8מליון ש"ח. לפרטים בדבר שיויים אלו ראה סעיף  492 -בתקופת הדוח בסך של כ קיטון
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סך של ל בהשוואה ח"ש מיליון 233 - כ של לסך הדוח בתקופתהסתכם  קבוצהשל ה הרווח הקי    )253(  150  249  99    ביתרות חשבוות דחים רגולטורייםרווח כולל לתקופה לאחר שיוי                )26(  )10(  16  26    הפסד כולל אחר               )227(  160  233   73    לשה רגולטורים דחים חשבוות ביתרת ותועה רווח  )156(  )69(  373   442    מסים השפעת לאחר טו, רגולטורים דחים חשבוות של ביתרות טו שיויים  )71(  229  )140(  369)(    הכסה על מסים יכוי לאחר רווח  )13(  )83(  76   159    הכסה עלמסים   )58(  312  )216(  (528)    ההכסה על מסים לפי רווח  )145(  )179(  )248(   )69(    מימוןהוצאות   87  491  32   459)(   מימון הוצאות לפי תפעולי רווח  )5(  )9(  )-(  9    בשליטה משותפת ישיויותהפסדי בהחברה  חלק  )328(      72   93  21טו, אחרות(הוצאות)  הכסות  )96(  )111(  )96(  15    וכלליות ההלה הוצאות  שהעיקריים שבהם הים:ממכירות מים (בהתאם לתעריפי המים שקבעים בכללי הרגולציה) לבין הוצאות החברה פערים בין העלויות המוכרות למקורות הכללות בתועה בחשבוות הרגולטוריים ובהכסות  - הסעיפים המוזכרים לעיל לא כללים בעלויות המוכרות.יובהר כי   .ח"שמיליון  68-כ של חברת הייזום בסךגין מתקן ההתפלה באשדוד בביטול ירידת ערך ב - .מיליון ש"ח 51-כמשירותים וספים בתחום המים שמבצעת החברה בסך של   ח גולמירוו -  :(מוצגים לפי מס) מיליוי ש"ח ובע בעיקרו מהסעיפים הבאים 233מס של החברה לתקופה בסך של  אחריהרווח   . 2016"ח בשת שמיליון  253 - של כ סךב והפסדמליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  150-כ  מליון ש"ח לעומת סך של  249 -של הקבוצה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ  הכולל הרווח   .2016"ח בשת שמיליון  227 - של כ סךב והפסד , אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 160-כ
  (רגיה וכימיקליםא) ותת –עלויות משתמוכות  2018  הוצאותיה של החברה בש היו פעמי בגין שים -ביחס לעלויות המוכרות, וזאת בעיקר בשל זיכוי חד מיליון ש"ח  53-בכ  קודמות שהתקבל מדוראד.
  ת  –עלויות קבועותמהעלויות המוכרות לחברה. מיליון ש"ח  27- היו גבוהות בכ 2018הוצאותיה של החברה בש  
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  מיליון ש"ח , אך בשל העובדה  184- כ שלרה הוכרה תשואה להון בסך לחב –עלויות הון מיליון ש"ח  מהעלות המוכרות  54- כי הוצאות הריבית של החברה בפועל היו מוכות בכ מיליון ש"ח  בסעיף הפחת, סך התרומה לרווח של  10-וכן בשל פערים חשבואים של כ בהכסות  הקיטון. אשתקד המקבילה לתקופה) בהשוואה 7.5% -(כ ח"ש מיליון 281 -של כ בסך הדוח בתקופת קטוממכירות מים לצרכים  ההכסות 3.1.1.1    4,410   4,641   4,291    )350(  "כסה 395  418  514    96 חיצויים לגורמים קבליות מעבודות הכסות  -   477   312    )165(  הכסות ממפיקים פרטיים  4,015   3,746   3,465    )281( מים  מאספקת הכסות   "ח)ש(במיליוי          2016   2017   2018     בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום     2017לעומת    2018    (קיטון)/גידול  הכסות 3.1.1  .ן ש"ח מיליו 121-בכ 2018סעיף עלויות ההון הסתכמה בשת   סות מאספקת מים (כולל   .בכמויות 4.2% - של כ וקיטון 3.7% - קיטון בתעריף של כמ בעיקר בעממכירת מיםויסך ההכדחים  שי ותביתרות של חשבו כאשר לחוק המים,  27הכסות מתוקף תיקון  ןהכסות ממפיקים פרטיים הי 3.1.1.2    .3.3.1מליון ש"ח, לפרטים ראה להלן סעיף  121 - בסך של כ גדלו) רגולטוריים - הכסות חד כללוהכסות אלו בשה קודמת  בתקופה המקבילה אשתקד. ח"שמיליון  477- ש"ח בהשוואה לסך של כמליון  312- הכסות בסך של כהוטלה על מקורות על ידי רשות המים. בשת הדוח רשמו בשל כך  הגביה חיובים והיתרה היה בגין  בגין חיובי עבר ח"שמליון  300 - כבסך של  פעמיות בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום     2017לעומת    2018    (קיטון)/גידול חיצויים לגורמים קבליות מעבודות הכסות  3.1.1.3 . שוטפים   15   12   17    5  קביעת תעריפי המיםהכסה מוכרת לצורך                 201   217   260    43  ממקורות מים הכסות   "ח)ש(במיליוי          2016   2017   2018     בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום 
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בהכסות מגידול חוץ ובעת בעיקרה מעבודות קבליות לגורמי  הכסותב העלייה    395   418   514    96   "כסה  153   158   212    54  הכסות מחברת הייזום  26   31   25    )6(  מחברת שח"מ הכסות               לאור מעבר לייצור מלא  בהכסות בחברת הייזוםומגידול  מפרויקטים של מקורות מים  , הוצאות ש"ח)מליון  151-סך של כ( בהוצאות קיות מים עליהמ בעיקר ובע הגידול. אשתקד המקבילה לתקופהבהשוואה  ח"ש מיליון 139 -כ של בסך הדוח בתקופת גדלההמכירות  עלות     3,894    4,051   4,256    205  "כסה 365  365  431    66 העבודות עלות  3,529   3,686   3,825    139  המכירות עלות   "ח)ש(במיליוי          2016   2017   2018     בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום     2017לעומת    2018    (קיטון)/גידול   עלות המכירות והעבודות 3.1.2  .במתקן ההתפלה באשדוד (סך  בהוצאות ארגיהע"י קיטון בחלקם המקוזזים  , הוצאות שכר והפרשות שכרעירוייםמסים    369   518   525    7  סה"כ  )72(   )147(   *  562    490דחים רגולטורים בחשבוות שיוי  516   590   35    )555(  והפסד רווח דוח לפי גולמי רווח   "ח)ש(במיליוי          2016   2017   2018     בדצמבר  31 לתקופה שסתיימה ביום     2018לעומת  2017  (קיטון)  /גידול   בתקופה המקבילה אשתקד: ח "מיליון ש 518 -לעומת סך של כ ח "מיליון ש 525 - ה"ל, הרווח הגולמי בתקופת הדוח מסתכם לסך של כבחית הרווח הגולמי כון לכלול רכיב זה בשורת ההכסות. כפי שיוצג להלן, בהתחשב בהתאמות התקיה החשבואית מחייבת להציג רכיב זה בשורה פרדת, לאחר הרווח לאחר מס. עם זאת, בעת וכרות לחברה. דחים, אשר מהווים השלמה/עודף של ההכסות בפועל אל מול העלויות המאופן ההכרה בעלויות הרגולטוריות לחברת מקורות מחייב יצירת כסים/התחייבויות רגולטורים  גולמי  רווח 3.2  .מיליון ש"ח) 59-של כ
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ואים כוללים הפרשות והערכות לגבי תקופות *שיויים (לפי מס) המתייחסים לרווח הגולמי בלבד    מהפקה או רכישה, הולכה ואספקת מים  מפיק את הכסותיו בעיקר -אספקת מים  -מגזר א'     להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה:  בדוחות הכספיים. 28לפירוט, ראה ביאור בסיס קווי מוצר ושירות והיה: אספקת מים, חברת הייזום ושירותים וספים בתחום המים. ך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים מתבססת על הראשי של הקבוצה, לצורוהערכת ביצועי המגזרים התפעוליים. מערכת הדיווחים המועברת למקבל ההחלטות התפעולי ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים -באופן סדיר עלמגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר סקרים   פעילות מגזרי לפי הפעילות תוצאות 3.3  העבר. , רשתותעבודות (אחזקת  מביצועמפיק את הכסותיו  - שירותים וספים בתחום המים  -מגזר ג'     מגזר זה מייצגות את הרווח לפי מס.הקמה ותפעול של מערכות מים וביוב עירויות וכן פעילויות ייזום בתחום המים בחו"ל. תוצאות לת מים, מט"שים, מפיק את הכסותיו מהקמה והפעלה של מתקי התפ -חברת הייזום  -מגזר ב'     ולמעט השיוי בכסים אלו בגין הפרשי הצמדה. הרגולטורייםהשיוי בכסים הדחים הקמה וחידוש של מפעלי מים. תוצאות מגזר זה מייצגות את הרווח הגולמי ומוצגות לרבות ו  )3,529(  )3,686(  )3,825(    )139(            המכירות עלות: ביכוי  3,883    4,163    4,284    121    מים מאספקת הכסות"כ סה  )132(    )60(    507    567    רגולטורים לפי מסשיויים ביתרות של חשבוות דחים                 4,015  4,223  3,777  )446(   לצרכים מים מכירות  "ח)ש(במיליוי      2016   2017   2018   (קיטון)  גידול/   מאוחדים דוחות  בדצמבר  31   לתקופה שסתיימה ביום          מים אספקת מגזר 3.3.1  להלן יפורטו תוצאות המגזרים:    "מ.שח הבת חברת שמבצעת מפעילויות מס לפי רווח בצירוף החברה שמבצעת מפעילויות הגולמי הרווח את מייצגות זה מגזר תוצאות. אחרים בעבור) 'וכד ביוביםמתקי  הפעלת, תשתיות העתקת
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בהוצאות אחזקה, הוצאות שכר, חכירה ומסים מהגידול ברווח הגולמי ובע בעיקר  הקיטון  .2016בשת  9.1%ושיעור של  2017בשת  11.5% של שיעורלעומת  10.7% - ל הדוח בתקופתמים, הגיע  מאספקת ההכסות מסךהרווח הגולמי  שיעור  .אשתקד המקבילה בתקופהמיליון ש"ח  477 -כ  של  סךלעומת  ח"ש מיליון 459-כשל  בסך הדוח בתקופתהגולמי מאספקת מים הסתכם  הרווח                354    477    459    )18(    מים מאספקת גולמי רווח"כ סה הגידול ביתרת הרכוש הקבוע, לפיה עקב  , בעיקרבעלות המוכרת בקיזוז גידול עירויים  "ק שסופקו לממלכת מלמ 131.9 -"ק מים (מתוכם כמלמ 1,577 -כ מקורות סיפקה 2018 בשת    מחושבות בחלקן העלויות המוכרות. "ק מלמ 129.6 -מתוכם כ( 2017"ק מים בשת מלמ 1,646 -), לעומת כהפלשתיאית רשותירדן ול חודש  עד  2017-2018 חורף ,זאת לעומת .הארץ חלקי ברוב הרב שתי לתקופה מהממוצע גדולות הן 2018 דצמבר חודש עד בחורף הוכחי המצטברות הגשם כמויות כי ,לציין יש      1,593.8    1,646.5    1,577.0   "כסה  712.9    738.5    652.3   חקלאות  880.9    908    924.7   בית  מ ל מ " ק    2016    2017    2018    מגזר    :השוים הצריכהבין סוגי התפלגות הלהלן     .)הפלשתיאית רשות"ק שסופקו לממלכת ירדן ולמלמ 127.9 -מתוכם כ( 2016מלמ"ק מים בשת  1,593.8 –ולעומת כ  )4.2% -(כ "קמלמ 69 -כ של ןקיטו, )הפלשתיאית רשותשסופקו לממלכת ירדן ול של החברה המאוחדת, מקורות  מייצגות את הרווח/הפסד לפי מסזה מגזר תוצאות  הייזום חברתמגזר  3.3.2  .משמעותי גשמים במיעוט התאפיין  2017  דצמבר מליון ש"ח ומגד  212 -ההכסות מביצוע עבודות בחברת הייזום הסתכמו לסך של כ   .פיתוח וייזום מליון ש"ח  69 - לפי מס של פעילות תחום זה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ רווחה  מליון ש"ח. - 201רשמו הוצאות בגין הכסות אלו בסך של כ  קד והפסד בסך של  מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשת 44 -בהשוואה להפסד בסך של כ הגידול ברווח ובע בעיקר מקיטון בהפרשה לירידת ערך . 2016ש"ח בשת  מליון 409-כ   בדוחות הכספיים. )ב(28 –ו  2)א(7 ביאורים ראהפעילות חברת הייזום  בושא לפירוט  מתקן ההתפלה אשדוד.
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עבור גורמי זה מייצגות את הרווח הגולמי מפעילויות שמבצעת החברה  מגזרתוצאות  המים בתחום וספים שירותיםמגזר  3.3.3 מיליון ש"ח  31-כ של בסך רווחו אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 40-כ של בסך רווח לעומת"ח שמליון  53 -של כ בסך לרווח הדוח בתקופת מוזה הסתכ מגזר תוצאות  בצירוף רווח לפי מס מפעילויות שמבצעת חברת הבת שח"מ.חוץ  מהכסות  4%-פעמיות ולאחר יכוי של כ- מעבודות חד מחברת מקורות מהכסות 7%יכוי  לאחר, 2016"ח בשת שמליון  227- וסך של כ אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 247 -כ לעומת הדוח בתקופת ח"ש מיליון 285 -כ שלסך ל הסתכמו ההכסות סך  .  2016בשת  המהווים הכסה מוכרת לצורך קביעת תעריפי  מחברת מקורות מעבודות מתמשכות, -  כ של סך לעומת חש" מליון 96 - כ  שללסך   וכלליות ההלה הוצאות הסתכמו הדוח בתקופת  וכלליות ההלה הוצאות 3.4  ).2018מליון ש"ח בשת  17 -כ  הכלהמים (סך  . 2016מיליון ש"ח בשת  96-וסך של כ אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה"ח ש מיליון 111 ש"ח בשת  מיליון 328 -כ סך שלב הוצאותו אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 21-כ של סךהכסות בל בהשוואה מליון ש"ח 93 -לסך של כ האחרות ההכסותהסתכמו  הדוח בתקופת טו, אחרות(הוצאות)  הכסות 3.5  .בחברת הייזום מקיטון בהוצאות ,בהוצאות ההלה וכלליות ובע בעיקרו הקיטון ביטול הפרשה לירידת ערך מתקן בעיקר מחברת הייזום עקב ובע  הדוח בתקופת שיויה. 2016 פעו כמו כן, הוצאות המימון הוש. מליון ש"ח) 61 -(השפעה בסך של כ 0.3% -כ של בשיעור המדד עלה 2017 בשתש, בעוד 1.2% -כ של בשיעור המדד עלה 2018 בשתש ,כתוצאה מכך בעיקר דגדלו בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתק בגין אג"ח הוצאות המימון .(מדד ידוע) לצרכן המחירים במדד שיוייםמושפעות מההמימון בגין אג"ח הוצאות  .2016בשת  ש"חמיליון  145 - וסך של כ אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה"ח ש מיליון 179 -  כ של בסך מימון הוצאות לעומת חש" מליון 249 -כ  שללסך  טו, המימון הוצאות הסתכמו הדוח בתקופת טו, מימון(הוצאות)  הכסות 3.6  .מיליון ש"ח 82 -בסך של כ התפלה אשדוד מליון ש"ח  13 -סך של כהוצאות מסים בו 2017 בשתמיליון ש"ח  83 -כ של סךהוצאות מסים בל בהשוואה ח"ש מיליון 76 -של כ סךהכסות מסים בלהדוח  תקופתעל ההכסה הסתכמו ב מיסים ההכסה על מיסים 3.7  .2018 ספטמברבמהלך חודש לשוק המוסדי אג"ח  עלייה ביתרת החוב עקב הפקתמה בעוד שבתקופה המקבילה הכסות המוכרות היו גבוהות יותר מההעלויות המוכרות שמהעובדה,  ובע הדוח בתקופת שיויה. 2016מליון ש"ח בשת  156 -של כ בסך וגידול בהתחייבות אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 69 -כ של בסך בהתחייבותגידול ל בהשוואה ח"ש מיליון 373 -כ של בסך בהתחייבות לקיטון הרגולטוריים בחשבוות טו השיויים הסתכמו הדוח בתקופת  שיויים טו בחשבוות דחים רגולטוריים 3.8  בדוחות הכספיים. 17לפרטים ראה ביאור . 2016בשת  ח"שמיליון  39- בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ ח"שמיליון  61- בהשוואה לסך של כ ח"שמליון  35- רגולטורים הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כהכסות מסים על הכסה כולל מסים המוצגים בשיויים בחשבוות דחים  .2016בשת  הדוח היו  בתקופת, כן כמו. מהעלויות המוכרותת יותר אשתקד ההכסות המוכרות היו גבוהו
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הפסד כולל בהשוואה ל ש"חמליון  16 -הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ האחר הכולל רווחה רווח כולל אחר 3.9  .0.4% -בשיעור של כ  המדד עלה 2017 שבשת בעוד 0.8% -המדד בשיעור של כ עלה 2018 שבשתשיוי זה ובע מכך   גבוהים יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. )בגין(מדד  הצמדה מהפרשילחברה הכסות  ים מרווח בעיקר הכולל בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובע הגידול ברווח  .2016בשת  ש"חמליון  26 -סך של כ הפסד כולל בוהמקבילה אשתקד  בתקופה ש"חמליון  10 -של כ סך ב עליית עקב  ח"שמליון  14-אקטוארים ממדידה מחדש בגין תוכית להטבה מוגדרת בסך של כ מליון ש"ח בגין  19-, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד רשמו הפסדים בסך של כשיעור ההיוון קרן הון  משיערוךבהפסד הדוח בתקופת . רווח זה קוזז בחלקו עקב ירידת שיעור ההיוון סעיף זה מליון ש"ח, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד  2 -בסך של כ בחברת הייזום בגין עסקאות גידור הקיטון בתזרים המזומים מפעילות שוטפת ובע . 2017 בשת"ח ש מיליון 1,020 -כ של סךל בהשוואה ח"ש מיליון 762 -כ שללסך  הסתכמוהדוח  בתקופתפעילות שוטפת מ שבעו המזומים  .ח"ש מיליון 731 -כ של לסךמיליון ש"ח והסתכמו   42 -הדוח בכ בתקופת קטוהמזומים ושווי המזומים יתרות   זילות 4.1 מימון ומקורות זילות .4  מליון ש"ח בגין סעיף זה.  7- בסך של כ רווחרשם  מש"ח לעומת גידול  492עיקרו מקיטון בהתחייבות בגין חשבוות דחים רגולטוריים בסך של ב לעומת  ח"ש מיליון 1,028 - בכ הסתכםהדוח  בתקופת השקעה לפעילות ששימשו המזומים סך  .מש"ח אשתקד 248-מש"ח לעומת גידול בסך של כ 64-חייבים ויתרות חובה בסך של כמש"ח אשתקד , הובעת בעיקרה מקיטון בתעריפי המים ביכוי עליה בצרכי מים,  86של  הגידול בפעילות השקעה ובע בעיקרו מגידול בהשקעה . 2017 לשת ח"ש מיליון 986 - סך של כ מזומים ומת "ח לעש מיליון 224 -לכ הגיעהדוח  בתקופתמימון  פעילותמ בעוש המזומים סך .ברכוש קבוע ביחס לאשתקד ובע  המימוןבפעילות  השיוי. 2017 בשתמיליון ש"ח  128 -של כ סךמימון ב לפעילות ששימשו מליון ש"ח  400-בסכום הגבוה בכ בתקופת הדוחלשוק המוסדי אג"ח  עקב הפקתבעיקרו  מיליון ש"ח  3,823 - הסתכם לסך של כ 2018בדצמבר  31ההון העצמי של החברה המאוחדת ליום  עצמי הון 4.2  .לתקופה המקבילה אשתקדבהשוואה  לעומת שיעור  30.5% -הגיע לשיעור של כ 2018בדצמבר  31יחס ההון העצמי לרכוש הקבוע ליום   .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  3,575 -לעומת סך של כ מיליון  1,148: 2017מליון ש"ח ( 1,363בהון החוזר בסך של  גרעון -, לחברה2018בדצמבר  31ליום  חוזר הון 4.3 . 2017בדצמבר  31ליום  4.6%-של כ שיעור , לעומת6.3%-של כתשואה  הגיע לשיעור 2018בדצמבר  31שעור התשואה להון הממוצע המשוקלל בגין הרווח הקי ליום   . 2017בדצמבר  31יום ל 29.8% -של כ יות המוכרות וש"ח) (לא כולל יתרת חשבוות דחים רגולטורים הובעים מהפער בין העל בעיקר מחברת הייזום אשר בדוחותיה המאוחדים קיים גרעון בהון  הובעלהכסות המוכרות), 
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בחישוב ההון החוזר  . כמו כן,מיליון ש"ח) 1,096: 12.2017ש"ח (מליון  1,013-החוזר בסך של כ מליון ש"ח) אשר, להערכת  363: 12.2017"ח (שמליון  374 -בתקופת הדוח, לקח גם סכום של כ  קום (מעל מוצג בהתחייבויות השוטפות. בסכום זה כללו הפרשות כלליות, התחייבות לקרן שיגבוהה, איו עומד לפירעון בשה השוטפת, אולם, בהתאם לכללי החשבואות  בסבירותהחברה,  , בהתבסס בין היתר על מסגרות האשראי וגיוס אגרות חוב לדעת דירקטוריון החברה והההלה   .רהחלק שלהערכת החברה עתיד להיות משולם בשה השוטפת) ויתרת חו"ז  מול המפא" ש"ח, לפרטים  מליון 239 -ייזום היה בסכום של כ במקורות הבגין השקעת מקורות מיםחשיפת   לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשים הקרובות.וריבית בהתאם לרגולציה (אשר הן המקור של החברה להחזר החוב המגויס), שהחברה תוכל ואילך, ועל הכיסוי שמקבלת החברה בגין הוצאות פחת, תשואה  2019מתוכן לזמן ארוך לשת  אישרר דירקטוריון החברה מסגרת תקציב פיתוח  2019במרץ  28ביום  לעיל 1.8כמפורט בסעיף  להלן. 6.1.5.3וספים ראה סעיף  ור זה, וכפי מיליארד ש"ח. הדירקטוריון ציין כי במקביל לאיש 1.4-בסכום של כ 2019לשת  לדוחות הכספיים  20 - ו  19להרחבה ראה ביאורים  ומהלוואות מגופים בקאיים.החברה מממת את פעילותה ממקורותיה העצמיים, מהפקת אגרות חוב בישראל  4.4.1 המימון מקורות 4.4  .השקעות אלו (לרבות רכיב תשואה)בהתאם למגון המעוגן בכללי הרגולציה, רשות המים תכיר למקורות בעלויות ההון בגין ה, הין השקעות שיבוצעו בהתאם לאישורי רשות המים וכי במסגרת הפקה על בסיס תשקיף זיצויין כי אין באמור להשפיע על העובדה כי ההשקעות, שימומו באמצעות הכספים שיגויסו   מצד גורמי המדיה, דירקטוריון החברה יבחן מחדש החלטתו לעיין היקף הפיתוח המאושר.וח משק המים והן ביעדי האיתות הפיסית. ככל שלא ייקטו צעדים משלימים השקעות פיתיפעלו בהתאם לטובת גיבוש צעדים משלימים, אשר יאפשרו לחברה לעמוד הן ביעדי ביצוע שגורמי המדיה יפעלו בהתאם להחלטת הממשלה לקביעת יעדי איתות פיסית לחברה וכן , הוא מתבסס על כך ) בדוחות הכספיים7ב ( 1בבאור , המפורטת 4514שקבע בהחלטת הממשלה  (להלן: "מעלות") ושמרו זו  Standard & Poors Maalotהחברה ואיגרות החוב שלה מדורגות על ידי  אשראי רוגיד 4.5   .2017בדצמבר  31"ח ביום ש מיליון 7,216 -של כ סך לעומת. ח"ש מיליון 7,880 -כ של לסך הסתכמה 2018בדצמבר  31 ליום שוטפות חלויותריבית ו כולליתרת ההלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך,   :ארוך לזמןואגרות חוב  הלוואות 4.4.2  השתיים. דירוג החברה אושרר על ידי חברת  ilAAA.עשרה ברציפות על דירוג אשראי מקסימלי של  החמשהשה     לדוחות הכספיים. 2.כח.2 ביאור ראה קריטיים חשבואיים באומדים שימוש בדבר לפרטים קריטיים חשבואיים אומדים .5  .2018 באוגוסט 9דירוג החברה ביום מעלות 
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ראה   לרקה) ופרוייקטלימסול  פרוייקטמתקן התפלה אשדוד,  פרוייקט(ובכללם: חברות בות ושותפויות. לפירוט אודות הפרויקטים המהותיים של חברת הייזום וטיפול במים וביוב בארץ ובעולם, בין במישרין ובין באמצעות  אספקה מפעלי של ותפעול הקמה, תכון, מימון הכוללת פעילותה את הייזום חברת והרחיבה המשיכה הדוח בשת 6.1.1 הייזום חברת 6.1 החברה בפעילות שחלו מהותיים שיויים .6 מיליון  93 -כהסתכם לסך של  2018הון העצמי המאוחד של חברת הייזום בשת ה היקף 6.1.3 . 2017ש"ח בשת  מיליוי 1,418 -  כשל  לסך בהשוואה"ח ש מיליוי 1,508 - הסתכם לסך של כ  2018הכסים המאוחד של חברת הייזום לשת  היקף 6.1.2   לדוחות הכספיים.  7 - ו 5 יםביאור המימון של מתקן ההתפלה באשדוד, לאור דרישת הגורמים המממים,   להסכמי בהתאם באשדוד ההתפלה מתקן דירוג 6.1.4 .באשדוד ההתפלה מתקןמביטול הפרשה לירידת ערך המתייחסת ל בעיקרו היובהון העצמי  הגידול. 2017"ח בשת ש מיליוי 15 -כ  של לסך בהשוואה"ח ש ) את דירוג מידרוגקבעה חברת הדירוג ( בודוח דירוג,  התקבל 2016בובמבר  3ביום   .  אירו מיליון 120 -וכ"ח שמיליון   700 -בסך כולל של כ הלבצע הליך של דירוג  להלוואה שגייס התפלה אשדודחברת  התבקשה תבחן  מידרוג חברתפרויקט בתחומים השוים. במשקלל את כלל הסיכוים הקיימים  הדירוגפיסי. -לפרויקט ובייהם המצב התפעולי שלו, המצב המשפטי והמצב המימויהליך הדירוג, בחו כלל הפרמטרים הקשורים  במסגרתבאופק יציב.  A3על  הפרויקט  , מאוחדות חברות וללאמוסא  בימיזם  כוללהייזום,  לחברת 2018 בדצמבר 31ליום  כון  סולו -הייזום חברתהכספי של  מצבה 6.1.5.1   החוזר בהון גרעוןמצב כספי ו -ייזום  מקורות 6.1.5 .שיידרש ככול ,הדירוג את ותעדכן הפרויקט סטאטוס ואת החלופות את תבחן אשר למידרוגאת החומרים  תעביר התפלה אשדוד ככל שיהיה שיוי ו/או התקדמות בהליכים מול הקבלן והמדיה, .והמדיה ההקמה קבלן מול אל המחלוקות הסדרת ואי )100% של חוזית יצור(יכולת  הלאה המסחרית הפעלתו ,הקמתו בהשלמת ושים חוזרים עיכובים, היתר בין ,כולל אשר הפרויקט סטאטוס בעקבות היה ולאחר מכן בהפסקה, בבחיה הדירוג הצבת  .ההקמה וקבלן המדיה מול אל והתביעות המחלוקות להיקף בוגע ודאות ואי בפרויקט הצפויים המזומים תזרימי עם בקשר מידע העדר בשל התפלה אשדוד של הבכיר החוב דירוג הפסקת על , הודיעה חברת מידרוג2017במאי  4ביום   .מ"בע התפלה אשדוד שגייסה A3.il הבכיר החוב דירוג את שליליות השלכות עם  (CREDIT REVIEW) בחיה תחת מציבההיא  כי מידרוג, הודיעה חברת 2017באפריל  24 ביום  ותעדכן בהתאם. דירוגאת ה לשה אחת   "ח. ש ןיליומ 10 -גרעון בהון החוזר בסך כ
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ש"ח, כולל  מיליוי 299 -התחייבויות חוץ מאזיות בסך כ הייזום לחברתכן,  כמו שיתו  וערבויות"ח ש מיליוי 129 -כערבויות שיתו לחברת אשדוד התפלה בסך  חתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון של מט"ש בי מוסא  2019לפברואר  12ביום   . "חש מיליוי 54לאשדוד התפלה תפעול בסך  מסגרות  פתה חברת הייזום לכלל ותי האשראי בבקשה  להותיר לחברת הייזום האשראי לזמן קצר, ולפיכך ותיחברת הייזום, והגת בשקיפות מלאה כלפי כל  ההלת .מליון ש"ח. 24.8-בסך של כ האשראי לזמן קצר מתאגידים בקאיים אחריםמוסא לתאגיד בקאי שמימן את הקמת הפרויקט, וכן לפירעון החלק העיקרי של לפירעון ההתחייבויות של שותפות בי  שימשהמהמזמין  שהתקבלהבמסגרתו התמורה  ביישום  הייזום חברתבמהלך תקופת הדו"ח ותקופת הדו"ח הקודמת, הצליחה ההלת   אשראי בסכומים הדרשים לפעילות החברה.  (זאת בוסף לצמצום  הקודמתלעומת השה  25% -בהיקף של כ 2018בשת  הייזום חברת מטההתפלה ואשדוד תפעול. הצלחת תוכית החברה מתבטאת בירידה בהוצאות להביא לאיזון בחברת הייזום (סולו), ללא פעילות אשדוד  בכדיתוכית ייעול קיצוית  "ח, ש יליוימ 987 -בסך של כלאשדוד התפלה גרעון בהון החוזר  2018בדצמבר  31ליום   אשדוד התפלה 6.1.5.2.1 מאוחדות חברות של הכספי מצבן 6.1.5.2  .שלה הצפויים המזומים וצרכי התחייבויותיה בפירעון לעמוד תוכל החברה כי מעריכה החברה ההלת זה לדוח ובהתאם, 2020 - ו 2019 לשים חזוי מזומים תזרים ערכה החברה ההלת  .לטובת פרויקט אשדוד האדם כוחהתייעלות במיצוי ובמטה החברה  האדם בכוח), וכן צמצום משמעותי 2016בהשוואה לשת  50% -בהיקף של כ 2017בשת  , מרץ החודשים במהלך הרבעויים הפירעון מועדי ובארבעת, מיידי לפירעון ההלוואה את העמידו לא המממים הבקים, 2018 שת כל ובמהלך, הדוחות אישור למועד כון  .2019במרץ  31מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפות בדוחות הכספיים ליום  ההלוואות של הסיווג יבוצע, המאזן תאריך לאחר סופית חתם זה שהסכם העובדה לאור  .העקרוות מתווה חתימת לפי שמקורה מיידי לפירעון העמדהאו /ו הפרהעילת  כל על מוותרים המממים הבקים כי הוסכם, 2019 פברואר בחודש חתם אשר, והמממים למדיה החברה בין העקרוות מתווה במסגרת  .שוטפות יבויותיכהתח ארוך לזמן האשראי סיווג את החברה הותירה לפיכך. המימון הסכמי של להפרה בוגע מטעתם חזרו לא המממים הבקים הכספיים הדוחות למועד כון כי העובדה בשל (הפרוס  ההלוואות של הסילוקין ללוח בהתאם תשלום גבה 2018 ודצמבר ספטמבר, יוי מקורות ייזום בשבתו כאסיפה כללית של אשדוד התפלה  דירקטוריון, אלה כספיים דוחות ממועד חודשים 12 של לתקופה החברהלתחזית תזרים מזומים שערכה  בהתאם  ).ארוך לזמן בפירעון התחייבויותיה בהגיע מועד עמוד ת החברה כיהתפלה בדעה,  אשדוד וההלת   .  פירעון ובצרכי המזומים שלה
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מ' ש"ח, וגרעון בהון  51 -לאשדוד תפעול גרעון בהון בסך של כ 2018בדצמבר  31 ליום  אשדוד תפעול 6.1.5.2.2 "ח), שליון ימ 94"ח הובעת מיתרת ההשקעה במקורות ייזום (שמליון  239-סך של כ היה 2018בדצמבר,  31 ליום סולו מקורות על האפשריתלעיל ההשפעה  האמור לאור סולו מים מקורות על השפעה 6.1.5.3  .המזומים הצפויים שלה יכצרבוהתחייבויותיה  רעוןיבפלת אשדוד תפעול מעריכה כי החברה תוכלל לעמוד לתחזית ה"ל, הה בהתאם  .התפלה, עד לסיום הליך המכירהתפעול על ידי חברת מקורות ייזום (בערבות של מקורות מים) ועל ידי  חברת אשדוד וכן בהתבסס על המתווה שקבע במתווה העקרוות לכיסוי הגרעון התפעולי של אשדוד ך תמיכה של מקורות מים , בין היתר, בדרך של הקדמת תשלומים, בהתבסס על המש 2019ההלת אשדוד תפעול בחה את תזרים המזומים החזוי של החברה לשת   מ' ש"ח.  24החוזר בסך של  תחייבויותיה בהגיע מועד פירעון וכן אין פגיעה של החברה לפרוע את ה ביכולתה פגיעה משוםה"ל  סכוםלדעת ההלת החברה והדירקטוריון של מקורות מים, אין ב  .ג25ראה גם ביאור "ח). שמליון  135לחברות הייזום והחברות המאוחדות שלה ( שיתולמימוש ערבויות  ומהאפשרותמיליון ש"ח)   10"ז מול מקורות ייזום (חו מיתרת המים המותפלים הדרשת על פי תכית היצור, ביום מות מכ 25% -כ רק לייצר הצליח והמתקן כדרש המתקן אתבלן לא הצליח להפעיל הק 2017 אפריל שבחודש לאחר המתקן באשדוד והתכיות לתיקון והשלמת העבודות מצב 6.1.5.4  סולו. מקורות חברת של העסקית בפעילות ) standstill"הקפאת מצב" (ל הבות מזכר על חתמו) המלווים של הבכיר(הציג  הפועלים ובק מים מקורות, ייזום מקורות עם יחד התפלה אשדוד, 2017 במאי 24 הקבלן לתקופה של שלושה חודשים במסגרתו הסכימו המלווים לביטול ההסכם מול  על תוצאות חברות הבת (אשדוד התפלה ואשדוד תפעול). לאור זאת, גיבשה אשדוד קיימים סיכוים בתפעול המתקן ועמידתו בדרישות ובתקות שוות, שעלולים להשפיע   ירקטוריון והמדיה.שאושרה על ידי הדוסף. חברת אשדוד תפעול פועלת להמשך ייצור המים במתקן, בהתאם לתכית הייצור למכירת המתקן מתוך מטרה לצמצם את הסיכוים ואת ההפסד ולמוע זק כלכלי כבד החליט דירקטוריון חברת הייזום לפעול  2017באוגוסט  7בישיבת הדירקטוריון מיום   ו לבין אשדוד התפלה.ההסכמים ביו לבין הבק וביההקמה, וכי ביטול ההסכם עם קבלן ההקמה ללא קבלת אישורו מהווה הפרה של כי לא התקבל אישורו לביטול ההסכם עם קבלן  2017ביוי  7באמצעות מכתבים מיום יצוין, כי בק ההשקעות האירופי (כהגדרתו לעיל) הודיע לאשדוד התפלה ולבק  ם מכשלי קבלן ההקמה.הפסדי התפעול הובעיאת התפעול באמצעות ביצוע מהלכים שמע קבלן ההקמה, דבר שגם סייע להקטין את הכמות המוזמת במלואה בקירוב, וכן הצליח באופן הדרגתי לשפר  את מייצר המתקן 2017מאז חודש ספטמבר שסילוק הקבלן המתקן השיג שיפור משמעותי כך  מאז  וסילוקו המיידי מהאתר.
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ו הוצגה למדיה . גם תוכית זמיליון ש"ח  17וספת לושא הבטיחות, בהיקף של בוסף, לצורך פתרון בעיות ומפגעי בטיחות העלולים לסכן חיי אדם, גובשה תוכית להשלמת המכירה והעברתו לרוכש החדש. גם תכית זו הוצגה למדיה ולמממים. , על מת לסות לצמצם את סיכוי התפעול במפעל עד ליון ש"ח מי 20 -של למעלה מלאחריה, גיבשה אשדוד התפלה תכית וספת לשימור הייצור בהיקף האמד בסכום להשלמת הליך המכירה, ובמטרה לאפשר למפעל לפעול ולייצר מים עד למכירה ואף והמדיה ואשדוד התפלה ממשיכה בביצועה. לצורך המשך הפעלה של המתקן עד , אושרה על ידי המממים יליון ש"ח מ 14 -אחריו קבלן ההקמה. התכית, בהיקף של כהתפלה תכית חירום שועדה לאפשר לה לצמצם את הסיכוים הרגולטורים שהשאיר  התקבל אישור לביצוע התוכיות  2019בחודש פברואר הסיכוים עד לרמה קבילה. גובשה תכית רידוד סיכוים עליה אחראי מהל המפעל והיא ועדה לרדד את התקבל אישור לביצוע. עד לאישור ולביצוע עבודות הבטיחות  טרםכון למועד הדו"ח   ולמממים.  ומול המדיה  IVMהמשפטיים של חברת אשדוד התפלה מול קבלן ההקמה  ההליכים  : משפטיים הליכים 6.1.5.5  .ייצור עד למכירת המתקןממשיכה ביישום תכית החירום לשימור אפשרות הפועלת להמשך ייצור מים במתקן למרות ההפסד הכבד הובע ממו, ובמקביל  התפלה אשדודלצמצם את הסיכוים ואת ההפסד ולמוע זק כלכלי כבד וסף. לפיכך ההלת לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה  הייזום חברתבשיקול כולל החליט דירקטוריון   למתן ההתפלה. זמירישיון עסק קיים , הכספיים דוחותחתימה על ההכון למועד   .ממשיכה בביצוע התכית התפלה אשדודבין החברה, אשדוד התפלה, אשדוד התפלה תפעול, המדיה והבקים המממים. מיליון שקל אשר עוגן במסגרת מתווה העקרוות  40כולל של  המפורטות לעיל בהיקף עמידה בדרישות הסכם -הצהרתיים ביחס לחשיפה לתביעות של המדיה בגין איההקמה, פיצויים בגין אובדן תזרים מזומים. בוסף, אשדוד התפלה תבעה סעדים בקרת איכות, הוצאות שהוציאה אשדוד התפלה לצורך הקטת הזק בגין הפרת קבלן ת, אי ביצוע תהליכי עבודות הקמה, תיקון ליקויים, עלויות תפעול ותחזוקה עודפוהפרויקט, פיצויים בגין חוסרי תכולה, אי עמידה בביצועים מובטחים, אי השלמת זקים שגרמו לה, בין היתר, כתוצאה מעיכובים בתחילת ההפעלה המסחרית של מיליון ש"ח בגין  705-דוד התפלה כגד קבלן ההקמה עומדת על סך של כתביעת אש  של הצדדים האחד כלפי השי.און (להלן: "הבוררים"), על מת שיכריעו במחלוקות ובתביעות ההדדיות -ורו"ח די ברמוה פאל של שלושה בוררים: כבוד השופט בדימוס אבי זמיר, איג' יצחק פוירשטיין בהתאם להוראות הסכם ההקמה, פו אשדוד התפלה והקבלן לבוררות. בהמשך לכך,   ההקמה קבלן מול התפלה אשדוד של בוררות 6.1.5.5.1  , כלהלן:2015החלו בתחילת הרבעון האחרון של שת    אליהם מחויבת אשדוד התפלה בגין הפרת קבלן ההקמה את התחייבויותיו.בלוחות הזמים ואת עלויות ההליכים המשפטיים עמידה -הזיכיון, לרבות בגין אי
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קבלן ההקמה חתמו על בעצמו את הליקויים במתקן. בעקבות זאת, אשדוד התפלה והתפלה החליטה ליתן לקבלן ההקמה הזדמות וספת, לפים משורת הדין, לתקן , אשדוד 2016ביואר  20תיקוים במתקן. במסגרת דיון בוררות שהתקיים ביום אשדוד התפלה הודיעה לקבלן ההקמה כי הוא איבד את זכותו לבצע  2015בדצמבר   לא שילמה בגין, סעדים הצהרתיים וכן עלויות ההליכים המשפטיים. לתשלומים בפרויקט ועבודות וספות שקבלן ההקמה דרש לבצע ואשר אשדוד התפלה בתמורה להסכמה להקטת סכום החוזה, הפרת חובות אשדוד התפלה בוגע התפלה עיכובים בפרויקט, מצגי שווא והפרת הבטחות שיתו לקבלן ההקמה על ידי אשדוד מיליון ש"ח, בגין  481-תביעת קבלן ההקמה כגד חברת הייזום עומדת, על סך של כ אשדוד התפלה סילקה את קבלן ההקמה מהמתקן (בכובעו כקבלן הקמה  2017ביואר   בבקשות. הוגשו בבוררות מספר בקשות על ידי הצדדים, והתקיימו דיוים בפי הבוררים מדית ישראל לבין אשדוד התפלה, אשר מתהלת בפי הבורר תיאודור אור. בין לבין, אל כתב ההגה מטעם אשדוד התפלה צורפו כתבי התביעה של בוררות וספת בין , הצדדים הגישו במקביל את כתבי ההגה מטעמם. 2016במאי  10ההסדר האמור ביום על פי לוחות זמים שפורטו בהסדר. אולם, הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההקמה התחייב להשלים ולבצע את העבודות ולתקן את הליקויים הקיימים במתקן ), במסגרתו קבלן 2016בפברואר  10הסדר (שקיבל תוקף של החלטת בוררים ביום  הורו הבוררים על  2017באפריל  3הסכם ההקמה והחזרתו למתקן. בהחלטה מיום ). בעקבות כך, קבלן ההקמה פה לבוררים בבקשה לאכיפת O&M Expert-ובכובעו כ בע"מ, השותפה בקבלן.  מיליון ש"ח מערבות הביצוע הבקאית של חברת מרב הדסה 20, אשדוד התפלה מסרה לבק הפועלים דרישה לחילוט סכום של 2017במאי  14ביום   בהתאם להתחייבויות על פי הסכם ההקמה.רשמי. גם לאחר שקבלן ההקמה הוחזר למתקן, הוא לא הצליח להפעיל את המתקן ול הסכם ההקמה להיעשות באופן החזרת קבלן ההקמה למתקן, וקבע כי על ביט דרישה לחילוט סכום של  BNP Paribas-, אשדוד התפלה מסרה ל2017במאי  16ביום  , אשדוד התפלה הגישה הודעה לקבלן בדבר ביטול הסכם ההקמה. 2017במאי  24ביום   בעיין יעמוד הצו בתוקפו.המחוזי, שלפיה סוגיית הערבויות כולה תידון בפי הבוררים, ועד להחלטת הבוררים , התקבלה החלטת בית המשפט 2017במאי  21ות, ביום צדדיות, תגובות ותשובבע"מ ואח'). באותו היום הורה בית המשפט על מתן צו ארעי. לאחר שהוגשו בקשות איי.וי.אמ מרב סדית ואח' ' אשדוד התפלה  36838-05-17צד אחד)" (שסימוה הפ"ב למתן צווים ארעיים וזמיים אגב הליך בוררות כגד חילוט ערבויות בקאיות (במעמד "בקשה בהולה  יפו,- , הקבלן הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב2017במאי  17ביום   השותפה גם היא בקבלן. Sociedad Anonima Depuracion Y Tratamientosמיליון ש"ח מערבות הביצוע הבקאית של  40 למשא ומתן, בטרם מתן החלטה סופית בבקשה למיעת חילוט הערבויות. בין לבין, ולאחריו יתה החלטה על ידי הבוררים, שבה הם הורו לצדדים להיכס באופן מידי קבלן למיעת חילוט הערבויות הבקאיות, , התקיים דיון בבקשת ה2017ביוי  18ביום 
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, היתר ביןבמסגרתו הוסכם,  פשרה להסכם עקרוות מסמך על חתמו והקבלן התפלה אשדוד, 2018 ביוי 21 וביום בייהם מגעים קיימו הצדדים, הבוררים החלטת בעקבות  קו לצדדים רשות לתקן את כתבי התביעה שהוגשו בבוררות ולעדכם.העיערבויות הקבלן הוארכו על ידי הבקים מפיקי הערבויות. בוסף לכך, הבוררים  יהלו משא ומתן בוגע להסכם פשרה, כאשר אם לא ייחתם הסכם פשרה עד  הצדדים .  20%תקבל  התפלה אשדודואילו  80%ל שיתקבל מעל לרף זה יתחלק בין הצדדים כך שהקבלן יקבמיליון ש"ח יתחלק שווה בשווה בין הצדדים. כל סכום  70לסך של  עדההליכים, תשלום שיתקבל מחברת הביטוח בקשר עם הליכים כאמור, ביכוי הוצאות יהול מקסימלי מחברת הביטוח. כל  שיפוי קבלת לצורך פעולה ישתפו הצדדים כי הוסכם מיליון ש"ח ועבודות בטיחות שיידרשו במתקן. 10 -חילוף דרשים בשווי של כ חלקי, העכבוןאת כספי  כוללזה  סכום"ח. ש מיליון 190של הקשר בין הצדדים בוגע להקמת מתקן ההתפלה, הקבלן ישלם לאשדוד התפלה סך לוויתור הדדי על כל טעות ותביעות הצדדים, שחרור כל הערבויות וסיום  בתמורה  :כדלקמן חות העקרוות, הצדדים החלו במשא ומתן לחתימה על הסכם הפשרה. לאחר מועד הדובסיס האמור במסמך  ועללאמור,  בהתאם. 2019 יואר לחודשה עד תהאחרוה היהצדדים הסכימו על הארכת המועד הקובע לחתימה על הסכם הפשרה, כאשר ההארכה   לתאריך זה הליכי הבוררות וכל הליך משפטי אחר יעוכבו.  עד לכך. עקרוות הפשרה יהיו בטלות ולצדדים לא תהיה טעה או תביעה כגד הצד השי בקשר , מכל סיבה שהיא, אזי ההבות שהושגו במסגרת מסמך 2018באוגוסט,  1ליום    ויתור הדדי על תביעות:        (א)  כולל את ההסדרים המרכזיים הבאים: ההסכםתוקף של פסק בוררות. חתם הסכם פשרה עם הקבלן, אשר אושר על ידי הבוררים וקיבל  2019במרץ  12ביום   הקבלן עם הפשרה הסכם  הכספיים, חתם הסכם הפשרה עם הקבלן כמפורט להלן:
  גד ה וגופי המימון, למעט במקרה של אשדוד התפלה, גופים קבלן ההקמה מוותר (בשמו ובשם הגופים הקשורים אליו) על כל תביעהיהם:הקשורים אליה, המדיקציות  התקיימות איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרה, וביגד קבלן ההקמה או מי מהגופים הקשורים (א) ס ההליות שיוטלו על ידי המדיקציות שיוטלו על ידי רשויות המס מגד קבלן ההקמה ו/או רשאליו בקשר עם פרויקט ההתפלה (להוציא ססות והיטלים שיוטלו כוגעים למעשה או מחדל של מיההתפלה או לעבודות קבלן ההקמה בפרויקט; וכן (ג) תביעות צדדים שלישיים על ידי רשויות ארציות או מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר מתקן ות ההגבלים העסקיים); (ב) קגד קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו ה  ואר  13מהם בקשר לפרויקט לאחר יוםזקים שלא יהיו ידועים ואשר יוגשו עד למועד השלמת  2017ביקף של ההקמה גם מצהיר כי למעט תביעת עיריית אשדוד לתשלום היטלים בהילקבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו במועד חתימת הסכם הפשרה. קבלן עסקת מכירת הפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחסים ל
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 אמור.חתימת הסכם הפשרה כי לא ידוע להם על קיומן של תביעות כשקיבל מאשדוד התפלה או גופים הקשורים אליה. הצדדים מצהירים במועד קבלן משה של קבלן ההקמה בגין חוב המגיע לו כתוצאה מהחיות ישירות למעט בהתקיים איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרה, ובייהם תביעת המתואר לעיל,  הקשורים אליה בגין תביעה שתוגש גד מי מהם למרות הוויתורמהחריגים ה"ל. קבלן ההקמה מתחייב לשפות את אשדוד התפלה וגופים ש"ח, הוא לא מכיר במועד חתימת הסכם הפשרה עילות תביעה הכלולות במי מיליון  1.8 -מיליון ש"ח ותביעת יובלים לתשלום דמי הקמה בהיקף של כ 3.1 -כ
  הוגופי המימון) אשדוד התפלה מוותרת (בשמה ובשם גופים הקשורים אליה, לרבות המדי (יות של החברהבכובעה כצד להסכם הזיכיון ובכובעה כבעלת מ) גד קבלן ההקמה וגופים הקשורים אליו בקשר לפרויקט, למעט ה, במקרה של התקיימות איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרעל כל תביעה   הכלולות במי מהחריגים ה"ל.מיליון ש"ח, היא לא מכירה במועד חתימת הסכם הפשרה עילות תביעה  1.8 - שלום דמי הקמה בהיקף של כמיליון ש"ח ותביעת יובלים לת 3.1 - בהיקף של כאשדוד התפלה גם מצהירה כי למעט תביעת עיריית אשדוד לתשלום היטלים ידועים לאשדוד התפלה או גופים הקשורים אליה במועד חתימת הסכם הפשרה. השלמת עסקת מכירת הפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחסים לזקים שלא יהיו אשר יוגשו עד למועד ו 2017ביואר  13הקשורים אליו בקשר לפרויקט לאחר יום או גופים הקשורים אליה הוגעים למעשה או מחדל של קבלן ההקמה או גופים תביעות צדדים שלישיים גד אשדוד התפלה  (ב) המבית של מתקן ההתפלה; וכן(א) מעשים של קבלן ההקמה שעשו בזדון ושגרמו לזקים ליציבות  ובייהם:
  גד מי מהם למרות הוויתור המתואר לעיל. חובת השיפוי של אשדוד התפלה מתחייבת לשפות את קבלן ההקמה וגופים הקשורים אליו בגין גד אשדוד התפתביעה שתוגש ההליות שיוטלו על ידי המדיקציות מוכן קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו בקשר עם מתקן ההתפלה (להוציא לה תחול גם בקשר לס (קציות כאמור שיוטלו על ידי רשויות המס ו/או רשות ההגבלים העסקייםגד קבלן ההקמה על ידי רשויות ארציות או ססות והיטלים שיוטלו כלמעט בקשר עם תביעת עיריית אשדוד המתוארת לעיל, קומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר מתקן ההתפלה או לעבודות קבלן מבגין ק) ההקמה בפרויקט.(ה יקבל קבלן ההקמה זיכוי חלקי במסגרת סכום הפשרה כמפורט להלןחתמו בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה, לרב        (ב)  בגיולרבות ההסכם הישיר בין קבלן ות ביטול מערך ההסכמים ש) ו במסגרתויתוי שוסף, אשדוד התפלה לא תהיה אחראית להתחייבויות הסכם ההקמה והוראות השיים). בטילת התחייבויות קבלן ההקמה מכוח ההקמה לגופים המממ 2013באוגוסט  27ההסכם מיום קבלן ההקמה מול צדדים שלישיים, למעט ו לבין יובלים בסכומים שלא שולמו   ש"ח,מיליון  97.3הכוללים תשלום מזומן בסך של  מיליון ש"ח, 190קבלן ההקמה שילם לאשדוד התפלה את סכום הפשרה, בהיקף כולל של         (ג)  הסכם הפשרה, שיועברו לאשדוד התפלה במועד חתימת הסכם הפשרה.וגע לתקופה שלאחר מועד חתימת בי יליון ש"ח שכבר מצויים בחשבון אשדוד התפלה, סכום של מ 84.2 -לקבלן בסכום של כ
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דים בחלקים שווים, וכל מיליון ש"ח יחולק בין הצד 70כדלקמן: כל סכום טו עד בקשר לפרויקט ויחלקו בתקבולי הביטוח טו שיתקבלו בעקבות כך, ככל שיתקבלו, הצדדים ישתפו פעולה במימוש תביעות ביטוח הקשורות לפוליסות שהוצאו         (ה)  מלי ישראל ועיריית אשדוד או העמדת ערבויות גד לערבויות אלו. חברת חלקי החילוף לידי אשדוד התפלה וכן שחרור הערבויות שהעמיד קבלן ההקמה לטובת ובכללן, החזרת ערבויות ההקמה שהעמיד קבלן ההקמה מכוח הסכם ההקמה, העברת במועד החתימה והתבצעו התחייבויות שוות של הצדדים כמפורט בהסכם הפשרה, קביל לחתימתו לרבות באופן שסכום הפשרה שולם הסכם הפשרה בוצע במ        (ד)  ובגין טעה לכספים שקוזזו ביתר. של קיזוז בעקבות פשרה בין הצדדים בוגע לתביעת עיריית אשדוד המתוארת לעיל מיליון ש"ח המשולם בדרך  3.5מיליון ש"ח בדרך של אספקת חלקי חילוף וסכום של  5 התחייבות קבלן ההקמה לספק לאשדוד התפלה מידע ומסמכים המצוים         (ז)  איזה מכתבי אחריות אלה על ידי אשדוד התפלה לאחר מועד חתימת הסכם הפשרה).התפלה לשיפוי קבלן ההקמה בגין תביעות שיוגשו גדו על ידי מי מהם בקשר למימוש בלי משה אחרים (כגד התחייבות של אשדוד התפלה את כתבי האחריות שקיבל מקאיתם התקשר בקשר לפרויקט והתחייבותו של קבלן ההקמה להסב לטובת אשדוד זכויותיו של קבלן ההקמה להל הליכים משפטיים מול קבלי משה מסוימים         (ו)  לאשדוד התפלה. 20% - לקבלן ההקמה ו 80%סכום טו מעבר לכך יחולק  שלא כדין על  להשיב לאשדוד התפלה את כלל הסכומים שגבתה ו/או תגבה ממהתביעת אשדוד התפלה גד המדיה היה תביעה כספית לפיה יש לחייב את המדיה   אשדוד התפלה בפיצויים מוסכמים, שיעורם, והתקופות הרלבטיות לחישובם.מידה בהם ובוגע לסוגיית הפיצויים המוסכמים, ובכלל זאת עצם החבות של זמים והעהקשורים לעבודות התכון וההקמה (כולל בדק), לרבות טעות הצדדים בוגע ללוחות לכבוד השופט (בדימוס) תאודור אור המשמש כבורר יחיד בסכסוכים בכל הושאים לפרויקט מתקן ההתפלה באשדוד. בהתאם להסכמת הצדדים, כתבי התביעה הוגשו והמדיה הגישו כתבי תביעה מטעמן ביחס אשדוד התפלה  2016במרץ  13ביום   המדיה מול התפלה אשדוד של בוררות   6.1.5.5.2מלי ישראל ועירית אשדודכאמור לידי אשדוד התפלה ושחרור הערבויות שהעמיד קבלן ההקמה לטובת חברת להתבצע באותו מועד, לרבות תשלום סכום הפשרה, העברת הבעלות על חלקי החילוף שהיו אמורות  פעולות שרה ובוצעוחתם הסכם הפ 2019במרץ  12כאמור לעיל, ביום   למתן צו זמי כגד חילוט ערבויות הקבלן על ידי אשדוד התפלה.ואת הבקשה שהוגשה במסגרתה  36838-05-17ה"פ אביב למחוק ללא צו להוצאות את הצדדים יגישו במועד החתימה בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי בתל         )ט(  ת הסכם הפשרה. הרוכש יכיר בויתורים שעשו בשם אשדוד התפלה במסגרוהתחייבות אשדוד התפלה לכלול במכרז למכירת הפרויקט תיות לפיהן בין היתר בהליך מכירת הפרויקט ולהימע מלקוט פעולות או להעלות טעות בקשר אליו התחייבות קבלן ההקמה, בשמו ובשם הגופים הקשורים אליו, לא להשתתף         )ח(  ההתפלה.ותו בקשר לצתקן ההתפלה, ובקשר להיתרים ורישןי דרשים בקשר למתקן ברש
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. 2013בדצמבר  15, ואת הקמת השלב הצפוי עד ליום 2013בספטמבר  15עד ליום הזיכיון, אשדוד התפלה הייתה אמורה להשלים את הקמת השלב הדרומי של המתקן ן ההתפלה באשדוד. לטעת המדיה, בהתאם להסכם בהסכם הזיכיון להקמת מתקמיליון ש"ח עקב אי עמידתה של אשדוד התפלה בלוחות הזמים, כפי שהוגדרו  160-כתביעת המדיה גד אשדוד התפלה היה תביעה כספית לתשלום פיצוי מוסכם בסך של   מתכולת הסכם הזיכיון בתוספת תקורות. קבלן ההקמה זכאי לו בגין ביצוע כל עבודה וספת החורגת את הפיצוי שייקבע כי קבלן ההקמה זכאי לו בגין כל יום עיכוב, וכן לחייב את המדיה לשלם לאשדוד התפלה בגין כל יום עיכוב שייקבע כי גרם באחריות המדיה, וכן את סכום הפיצוי שייקבע כי חשבון הפיצויים המוסכמים בתוספת ריבית והצמדה, לשלם לאשדוד התפלה פיצוי  , הייו באיחור של 2015באוקטובר  28בפועל, הקמת השלב הדרומי הושלמה רק ביום  לפיצויים המוסכמים ששולמו למדיה, במקרה שבו אשדוד התפלה הבייים, בוסף לא תוחזרה הלוואות בעלים (קרן וריבית) ולא תתבצע חלוקת דיבידדים. לפי הסדר תשלומים שאים כמפורט בהסדר הבייים,  ישולמובמלואם הפיצויים המוסכמים, לא המפורטים בהסדר הבייים. עוד קבע בהסדר הבייים, כי כל עוד לא שולמו למדיה ה, והכל בהתאם לתאים תפעול ו/או חילוט הערבויות וסכומים שיגבו מקבלן ההקמעל חשבון הסכום ה"ל יתרות מזומים שיוותרו בחברת אשדוד התפלה ו/או אשדוד , תקבל המדיה כתשלום הבייים בהסכם המוגדרבמידה והפרויקט עומד ביחס כיסוי התפלה העמידה לטובת המדיה, אלא בכפוף לתאי הסדר הבייים, לפיהם שאשדוד עצמי לצורך גביית הפיצויים המוסכמים, לרבות את היכולת לחלט את ערבות הביצוע שורשר "גב אל גב" לקבלן. הסדר הבייים מגביל את היכולת של המדיה לקוט בסעד יהיה מוסמך להפחית את שיעור הריבית שקבע בהסדר הבייים. הסדר הבייים לא ). כמו כן, הוסכם כי הבורר לא לךואי 2019 משת 5.5% -ל ועד 2016 בשת לשה 2.5% - מ(החל  השים לאורך הגדלים, בשיעורים למדד צמודיםבגין הפיצויים המוסכמים, הפיצויים המוסכמים (שהמדיה הסכימה לדחות את מועד תשלומם) יכלול גם ריבית בהתאם להסדר הבייים קבע, בין היתר, כי אשדוד התפלה הסכימה כי תחשיב   זכותה של המדיה לקבל את הפיצויים המוסכמים שהיא מבקשת לתבוע.וזאת, בין היתר, עד לקבלת פסק הדין של הבורר בשאלת  BOT-בהתאם להסכם הלתשלום פיצויים מוסכמים שלטעת המדיה מגיעים לה בגין העיכובים בפרויקט חתמה על הסדר בייים עם המדיה (להלן: "הסדר הבייים") בוגע  אשדוד התפלה 2016ביואר  28בהמשך לדיוים בין הצדדים במטרה למצוא פתרון למחלוקות, ביום   בכל הוגע לזכותה להגיש בעתיד תביעה לתשלום פיצויי זק בגין הליקויים במתקן.יצוין כי במסגרת כתב התביעה של המדיה, עתרה המדיה למתן היתר לפיצול סעדים,   כובים בהקמת שי השלבים.סכום זה מתייחס לעיהמוסכמים שוכו, כולל תוספת הפרשי הצמדה וריבית למועד הגשת התביעה), כאשר מיליון ש"ח (לאחר יכוי הפיצויים  160- התביעה, סכום התביעה עומד על סך של כוריבית כמפורט בהסכם. על בסיס מגון זה, המדיה טועת כי כון למועד הגשת ע, ובתוספת הפרשי הצמדה להיות מסוגל לספק בתקופת העיכוב, במכפלת תעריף קבוהמוסכם בגין איחור בהקמת המתקן מבוסס על כמות המים שהמתקן אמור היה של מעל שתיים. לטעת המדיה, המגון שקבע בהסכם הזיכיון לחישוב הפיצוי , הייו איחור 2015בדצמבר  26על שתיים, והקמת השלב הצפוי הושלמה רק ביום מ
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ד התפלה, סכומים אלה, על חשבון הפיצויים המוסכמים מהסכומים המגיעים לאשדוהקבוע בהסדר הבייים, ולאחר מועד זה מכל עילה שהיא, תהא המדיה רשאית לכות גבתה מקבלן ההקמה סכומים כלשהם בקשר עם האיחור בהקמת המתקן, עד למועד  קיבל הבורר את בקשת הצדדים לביטול דיוי ההוכחות שקבעו  2018ביואר  24ביום   על פי הסכם הזיכיון. ההקמה העלה טעות כגדה,  קבלןבעיין איכות מי הים. אשדוד התפלה טעה, כי , אשדוד התפלה הגישה כתב תביעה מטעמה בבוררות מול המדיה 2017ביוי  15ביום   .הבייים הסדר של מכוחו המדיה של טעת לזכות בהתאם מסמכים הגשת אי בגין"ח, ש מיליון 1.2-כ של שתי בסכום, במחלוקת ושוי טען סכום התפלה לאשדוד חודשיים מתשלומים מקזזת המדיה, הכספיים הדוחות למועד כון. 2018לחודש פברואר  עליה לפצות ו/או לשפות את  לכןוהוראות הדין לתוצאות השיוי באיכות מי הים, ותתקבלה (כולן או חלקן), הרי שהמדיה היא האחראית על פי הוראות  הסכם הזיכיון בשל כשלים של צדדים שלישיים. אשדוד התפלה טעה כי ככל שטעות הקבלן שגרמו  זיהומיםן, בין היתר, בשל המתק בסביבתרכב מי הים הלפיהן גרם שיוי ב , יעוכב המדיה מטעם ההגה כתב כי, הבורר ידי על קבע, הצדדים להסכמת בהתאם  התפלה לא ישתה לרעה.ו/או לקוט כל פעולה אחרת על מת להביא לכך שמצבה של אשדוד  אשדוד התפלה מקורות מים, , לאחר תאריך המאזן, חתם מתווה עקרוות בין 2019לפברואר  24 ביום  באשדוד ההתפלה מתקן למכירת עקרוות מתווה 6.1.6  .כאמור התביעה הגשת על למדיה התפלה אשדוד תודיע שבו מהיום מטעמה ההגה כתב להגשת ימים 30 של ארכה למדיה תיתןאיכות מי הים,  בעיין), הבוררות הליכי במסגרת תביעה ובין פרדת תביעה(בין  התפלה אשדוד כגד הקבלן ידי על תביעה שתוגש ככל וכי , אשדוד התפלה ואשדוד תפעול לבין המדיה והמממים למכירת מלוא מקורות ייזום צדדים וכיסתו לתוקף של הסכם של מתווה העקרוות הותתה בקבלת אישורים של הבחברת אשדוד התפלה ובחברת אשדוד התפלה תפעול. כיסתו לתוקף  החברה חזקותה ומתווה העקרוות כס  2019במרץ  12הפשרה של הקבלן. התאים הושלמו ביום  למדיה במקרה שהליך המכירה יצלח ובמקרה שייכשל, כמפורט בהמשך. הליכי ות לסכומים המגיעים לאור ההבות בין הצדדים, המפורטות במתווה העקרוות, הוגעבמסגרת מתווה העקרוות הסתיימו הליכי הבוררות בין אשדוד התפלה למדיה וזאת    שמפורט במתווה העקרוות ("קופת המשאבים").בחשבוות אשדוד התפלה וממסגרת אשראי וספת שיועמדו על ידי המממים, כפי ו, מיתרות שייצברו מכספים שהתקבלו מקבלן ההקמה במסגרת הסכם הפשרה עמהזוכה לעשות שימוש ב"קופת משאבים" שתיצבר באשדוד התפלה, שתורכב בעיקר חודשים ממועד השלמת המכירה. לצורך שיפוץ זה יוכל  24במסמכי המכרז וזאת בתוך במכרז יתחייב לשפץ את המתקן ולהעמידו במצב כשירות בסטדרטים שייקבעו כה מיות אשדוד התפלה וחברת התפעול והלוואות הבעלים שהועמדו לגופים אלה. הזוייזום התחייבה לפרסם מכרז פומבי למכירת כל  מקורותבהתאם למתווה העקרוות,   לתוקף באותו מועד.
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על הפרות מצד אשדוד התפלה  המתווה העקרוות המדיה ויתר.בוסף, במסגרת הבוררות בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה הסתיימו במסגרת הסכם הפשרה בייהם.  בסכום של  IDE מקורות ייזום (בערבות החברה) יידרשו לפרוע את יתרת החוב לחברתלביטול הסכם הזיכיון ו/או מימוש זכויות המממים מכוח הסכם המימון. בוסף, ול להוביל התפעול יכולת פיסית להמשיך בתפעולו ותחזוקתו של המתקן, דבר שעלהחברה לא ימשיכו לממן את הגירעוות התפעוליים, ככל שיהיו, לא תהיה לחברת ייזום תממן גירעוות תפעוליים כאמור בגובה תקרת ההשתתפות, ומקורות ייזום ו/או רעוות תפעוליים שוטפים כאמור. בהתאם, ככל שמקורות מיליוי ש"ח, למימון גי 30מיימליים, אשדוד התפלה תהא רשאית לשחרר סכומים וספים בהיקף של עד בעיקר להתקדמות הליך המכירה של המתקן ועמידה של אשדוד התפלה ביחסי כיסוי ההשתתפות"). בוסף, בסיבות מסוימות הקבועות במתווה העקרוות, הקשורות זום, בערבות של החברה ("תקרת היי מקורותמיליוי ש"ח ימומו על ידי  24היקף מסוים, ימומו מתוך קופת המשאבים. גירעוות תפעוליים שוטפים, עד היקף של בהתאם להוראות הסכם הזיכיון. שיפוצים הכרחיים הדרשים לשימור המתקן, עד על פי מתווה העקרוות, עד להשלמת הליך המכירה של המתקן, המתקן ימשיך לפעול    מתווה העקרוותהמממים כי הם מוותרים על כל הפרה ו/או העמדה לפירעון מידי שמקורה לפי מועד כן, במסגרת מתווה העקרוות אישרו  כמו .שמקורן לפי מועד מתווה העקרוות כספי התמורה יחולקו בין מקורות ייזום במועד השלמת הליך המכירה של המתקן,    ש"ח. 1.6 -ולל של כישראל ולעיריית אשדוד בהיקף כמיליוי ש"ח ולהעמיד במקום קבלן ההקמה מספר ערבויות בקאיות לחברת מלי  8 -כ . מקורות מיםלאשדוד התפלה ולחברת התפעול לא יהיו חובות למקורות ייזום וללאחר המכירה,  .המשאבים מקופת כחלק וצלו אם אלא, האמור בסכום יכללו שיתקבלו לככ הביטוח כספי; מדיה-30% ייזום ותמקור-70% יחולק"ח ש מיליון 200 מעל סכום כל;  ייזום מקורות- 30%מדיה -70%ש"ח וספים יחולקו  מיליון 100מדיה; -30% ייזום מקורות- 70%מיליון ש"ח ראשוים יחולקו  100והמדיה.  ) תידרש לפרוע את החוב של חברת מקורות מיםבוסף, מקורות ייזום (בערבות  ) תכסה את מקורות מיםהתפעול באותו מועד תהיה שלילית, מקורות ייזום (בערבות מיליוי ש"ח, וככל שיתרת החוב טו של חברת  30.5 -התפעול לבק מזרחי בסכום של כ . בוסף, 2018בדצמבר,  31ההפרש עד סכום יתרת החוב טו של חברת התפעול ליום  ), מקורות מיםהשיפוי או הפיצוי ישולם על ידי אשדוד התפלה או חברת ייזום (בערבות ה ו/או מי מטעמו מכוח הוראות הסכם הפשרה עם קבלן ההקמה, סכום קבלן ההקמכמו כן קבע במתווה העקרוות כי ככל שאשדוד התפלה תידרש לשפות או לפצות את   שהיו בידיעת אשדוד התפלה ו/או בידיעתן.חברת התפעול עד למועד חתימת מתווה העקרוות שלא גולו לזוכה במכרז למרות עלולות להיות כפופות לחובת שיפוי הרוכש בגין חובות  ומקורות מיםייזום  מקורות מיליון ש"ח, וכל סכום שיפוי מעבר  6לפי חלוקה שקבעה בייהם, עד לסכום כולל של  תשולם  מיליון ש"ח) 1.8 -מה בסך של כלכך (וכן שיפוי בגין תביעת יובלים בגין דמי הק   ).מקורות מיםעל ידי מקורות ייזום (בערבות 
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במקרה שהליך המכירה ייכשל, חוב  שיחולו לאחר השלמת הליך המכירה של המתקן.מתווה העקרוות כולל גם שורה של הקלות מכוח הסכם המימון ומכוח הסכם הזיכיון  בהתאם להוראות  ייכשל, אזי כל עוד אשדוד התפלה תמשיך לספק מים מותפליםכספי המימוש כאמור. כן קבע במתווה העקרוות כי במקרה כאמור, בו הליך המכירה למקורות ייזום ומקורות מים על בסיס חלוקה שסוכמה בייהם בהתאם לגובה יתרת וש, לאחר פירעון הסכומים המגיעים למממים, לחלוקה בין המדיה כספי המיממיליוי ש"ח. עם זאת, ככל שהמממים יפעלו למימוש המתקן, תשמש יתרת  90של ייזום או מקורות מים, המדיה לא תחלט את ערבות ההקמה שהועמדה לטובתה בסך אשדוד התפלה למממים. ככל שהליך המכירה ייכשל, שלא בשל מחדלים של מקורות מיליון ש"ח, ויהיה חות לחוב של  60 - כאשדוד התפלה למדיה יועמד על סכום של  כיון מכוח יהמים המסופקת (וזאת מבלי לגרוע מזכויות המדיה לביטול הסכם הזמלהפעיל את זכותה לביטול הסכם הזיכיון לפי הוראותיו בגין עילות הוגעות לכמות חודשים  24, המדיה תימע למשך תקופה של 85%הסכם הזיכיון ובזמיות העולה על  ל אשראי עהדוחות הכספיים של המיזם ערכו על בסיס החת ה"עסק החי", בהתבסס   .אלפי אירו 30,106 -וכן גירעון בהון החוזר בסך של כ אירו אלפי 11,053 - בסך כ גירעון בהוןירו ובהתחשב בכך שלמיזם אלפי א 1,043 - , בסך כ2018 בשתמשמעותיים בדבר המשך פעילות המיזם כ"עסק חי", הואיל ולמיזם צבר הפסד כללה הפיית תשומת לב לקיום ספקות  2018 דצמברב 31בדוחות הכספיים ליום  M.N. LARNACA DESALINATION CO. LIMITED –בשליטה משותפת  מיזם של הכספי מצבו 6.1.7  ).לה באותו מועד עילות אחרות, ככל שיעמדו אירו  אלפי 33,242 -מסתכמת בכ 2018 דצמברב 31של בעלי המיות שיתרתו ליום  מוארך מעת  דמתקן ההתפלה באשדו של המותהזמי הפעלה התוקף אישור ה : 6.1.8.1וספים מהותיים אירועים 6.1.8  .שאין למיזם זה אמצעיים כספיים מספיקים שיאפשרו את המשך פעילותו כ"עסק חי"), שלגביו אישרו בעלי המיות כי לא יועמד לפירעון כל זמן 50% –(חלקה של החברה  עם ממשלת מהרשטרה (מדיה  הייזום חברת, חתמה 2018בפברואר  21 ביום 6.1.8.2 .2019 במאי 1לתאריך  עד בתוקף האישור זה דוח למועד כוןלעת בכפוף להשלמות הדרשות מהקבלן והחברה.  הסכם לביצוע תוכית  עלמליון תושבים ובירתה מומבאי)  110 -בהודו שבה כ שתשמש כקבלן שירותים  SASHAעם חברת  הסכםהחברה חתמה על  2018במאי  2 ביום. בוסף דולר מליון 3.3 -כחודשים והתמורה בגיו היא  24 -היו ל ההסכםבפחת מים, שפכים, בקרה וחסכון בארגיה וכיוצ"ב.  וסיון ייחודי של מקורות, טכולוגיה ישראלית, טיפול  אב שיכלול העברת ידע , בהתאמה, מים למקורותש"ח ערך קוב כל אחת  1מיות בות  7,643,285 - ו 1,397,149 הייזום חברתהקצתה   2018בדצמבר  24 ביוםו  2018במרץ  28 ביום 6.1.8.3 בפרויקט מהרשטרה בהודו.  לצורך מימון פרויקט אשדוד. 
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, בהתאמה, מים למקורותש"ח ערך קוב כל אחת  1מיות בות  4,500,000 - ו 3,000,000 הייזום חברתהקצתה   2019 בפברואר 24 וביום 2019 ביואר 9 ביום , בהתאמה, מים למקורותש"ח ערך קוב כל אחת  1מיות בות  1,294,148 - ו 1,665,000 הייזום חברת, הקצתה 2019 במאי 16 וביום 2019באפריל  18 ביום  .לצורך מימון פרויקט אשדוד לאחר שזכתה במכרז חתמה מרב אחזקות  2008במרץ  2ם ובי -מוסא  בי מיזם 6.1.8.5 .50% של בתפוקה המתקן את להפעיל) WDD( הקפריסאית המים מרשות החיה התקבלה 2019 לאפריל 5 ביום. חודשים שלושה לפחות של לתקופה) Stand by Mode( מים להספקת זמיות למצב המתקן את להעביר 2019 לאפריל 1-ה מיום והחל, חודש למשך 2019 במרץ 1 מיום החל 50% של בתפוקה המתקן את להפעיל בקפריסין המים מרשות החיה בלימסול משותף מיזם קיבל 2019 לפברואר 26 ביום 6.1.8.4 .אשדוד פרויקטלצורך מימון  ר אישור ממשלת ישראל מיום מיליון מ"ק שפכים בשה. לאח 7-שלא תקטן משל ירושלים. ההסכם כולל התחייבות של המזמין לכמות שפכים מיימלית "מבט"י" או "המזמין") שהיה חברת בת של "הגיחון", תאגיד המים העירוי בסיומה יועבר המתקן לבעלות מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן: חודשים, אשר  11-שים ו 24לטיפול בשפכים באתר בי מוסא לתקופה של לתכון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן BOT בע"מ (להלן "מרב") על הסכם  חתמה שותפות בי מוסא על הסכם מימון עם בק לאומי.  2011ביואר  13ביום   (להלן: "שותפות בי מוסא"). להסכם הזיכיון וחברת הייזום הפכה להיות שותפה שווה של מרב בפרויקט. לכיסתה של חברת הייזום לפרויקט, חתמה תוספת  2010בובמבר  1-ה קיומם של מספר תאים מתלים. של מרב אחזקות לחברת הייזום בכפוף לחתם בין השותפים בפרויקט הסכם להעברת חלקה  2012בספטמבר  27ביום   מועמד לחברה כמסגרת מתגלגלת המתחדשת מדי חודש.ההקמה לא הועמדה לחברה הלוואה לזמן ארוך והאשראי שהועמד להקמה ביטוח בפרויקט. לאור מצבה הפיסי של החברה, לאחר סיום בפוליסות ההמזמין בקשר עם הפרויקט, על כל התקבולים בפרויקט וזכויות השותפים על כל זכויות השותפים על פי הסכם הזיכיון וכל הסכם אחר שיחתם עם וההתחייבויות בגין הפרויקט, וכן יתן שיעבוד קבוע ראשון בדרגה לבק לאומי לכל שותף מסך החובות  50% עד ‒חתימת הבעלים בשותפות בסכום בובהסכמי ההלוואה. במסגרת הסכם המימון יתו לבק ערבויות מוגבלות שים וספות, בכפוף לעמידת שותפות בי מוסא בהתחייבויותיה בפרויקט  6- שים וספות ול 7-שים ולאחר מכן ל 7לזמן קצר להלוואה לזמן ארוך בת להקמה יועמד כאשראי לזמן קצר. בסיום ההקמה תומר ההלוואה המימון  עובד במתכות  2014בספטמבר  1- בהצלחה את תקופת ההרצה והחל מיום ההתקבלה ממבט"י תעודת השלמה למתקן. המתקן עבר  2014במרץ  9ביום  חתמה תוספת להסכם הזיכיון, שם, בין היתר  2016של תפעול קבוע. ביואר 
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רה סיום תקופת ההרצה אישר המזמין את יציאת מרב מהפרויקט והוסד תוקף של החלטת ממשלה  2016ביוי  2(קביט חברתי כלכלי) שקיבלה ביום , התקבלה החלטת ועדת שרים לעייי חברה וכלכלה 2016במאי  16ביום   והוסדרה הארכת משך תקופת הזיכיון בשה. ) ועייה אישור לחברת מקורות פיתוח וייזום לרכוש את 35(חכ/ 1479שמספרה  , לאחר שהתקיימו כל התאים המתלים בהסכם בין 2016באוגוסט  15ביום קה של "מרב אחזקות בע"מ" בשותפות בי מוסא ולפרק את השותפות. חל למכירה. ביום  כמוחזקת מוסא בי פעילות סווגה לכן .הביטול עסקת תושלם שה שתוך וחזוי הזיכיון הסכם לביטול פעילה תוכית לחברה מועד, באותוהסכם לביטול הסכם זיכיון בי מוסא על ידי מבט"י, בהתאם לפיצוי מוסכם. אישר דירקטוריון חברת הייזום עקרוות  2018בדצמבר  18חברת הייזום, ביום ל פי החיית דירקטוריון חברת הייזום, ולאור מצבה הפיסי של יצוין, כי ע  מרב מהשותפות, התקבל אישור המממים ליציאת מרב מהשותפות., ובכללם אישור הממשלה והמזמין ליציאת 2012בספטמבר  27השותפים מיום  לדצמבר  9פרסמה ביום  ריכוזיות לצמצום הועדה, הריכוזיות לחוק בהתאם 6.1.8.6  .  שלהם השבה-בר מהסכום גבוהה תהיה לא קבוע מסוימים רכוש פריטי של הכספיים בדוחות שהיתרה מת על זאת .ח"ש מיליון 7 -כ לש בסך מירידת ערך הפסד 2018בשת  הוכר ,רכאמו הסיווג לאחר  .2019במרץ  31צפוי להתקיים ביום ממבט"י ותשלום לספקים, עד למועד הקובע. המועד הקובע להשלמת העסקה סכום זה כפוף להתאמות שוות בגין תמורות בגין הפעלת הפרויקט שיתקבלו מיליון ש"ח. יצוין, כי  32וכן תשלום לזכיין של מזומן בסך  והסרת השיעבודיםפרעון של כל החובות הפיסיים של השותפות לבק לאומי בגין מימון הפרויקט מיליון ש"ח, והיא כוללת  72- שווי בלתי תלוי, אשר מוה בהסכמה, בסך של כהעברת הציוד שבמט"ש, ערכה על בסיס ההערכת השווי שבוצעה על ידי מעריך ) וכן להלן ראהן משה של קבלן ההקמה, קבלן ההקמה של הפרויקט וקבלזכויות הזכיין בהסכם הזיכיון ו/או בפרויקט (למעט בוררויות המתהלות בין התמורה שהוסכמה בין הצדדים בגין ביטול הסכם הזיכיון והעברת מלוא   שיתבצעו במועד הקובע.ושותפות בי מוסא) על הפסקת העבודות לצמיתות וביטול הסכם הזיכיון ן (חברת הייזום מגורמים שאים בשליטת המזמין, לפיו, מבט"י מורה לזכייתקופת התפעול), שלא כתוצאה מהפרת הסכם על ידי הזכיין ושלא כתוצאה חתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון (ביטול הזיכיון במהלך  2019בפברואר  12    .קולחין הפקת ובתחום קולחין מי הפקת ואיהים -מי התפלת שאיה, מים הפקת בתחום מהפעילות ממחצית בלמעלה החזקתה מכוח גם ריכוזי גורם חשבת מקורות כי צוין הוועדה בהודעת, כן כמובשל האשראי הקובע שלה.  המשמעותיים הריאליים התאגידים ברשימת מקורות קבוצת הכללת עלהודעה  2018
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, השירותים ועביצ על ומתן משא לקיים הצדדים על, שהתקבלה ההודעה פי על  שים. 20בחירתן כקבלי תחזוקה ותפעול של פרויקט אגירה שאובה בצוק מרה, למשך שאובה, המודיעה למקורות ביחד עם שתי חברות זרות (להלן: "הקבוצה") על אגירה  אלומיי, התקבלה הודעה בכתב במקורות מחברת 2018בדצמבר  23 ביום 6.1.8.7 , הפרויקט של המממים הגופים הסכמת תידרש ההסכם לקיום כי יצוין  .ההסכם על חתימה טרם מר אשר בן שושן כסמכ"ל לארגון ומהל אישר דירקטוריון החברה את מיויו של  2018במרץ  12ביום    הדוח בתקופת שיויים - בחברה משרה ושאי .10  בדוחות הכספיים. 18ראה ביאור  הטבות לעובדים בגין הקיימות ההתחייבויות בדבר הטבות לעובדיםהתחייבות בגין  .9  בדוחות הכספים. .ב4 ביאורהליך רישום זכויות בכסים, ראה  בדבר  בכסים זכויות רישום .8  .לתשקיף 6.8.7ראה סעיף  התפתחות יעילות החברה בדבר יעילות החברה .7  .הרלווטיות הממשלה רשויות ושל בקבוצה מהחברות אחת כל של המוסמכים האורגים ת של יאישר דירקטוריון החברה את מיויה של הגב' חה זיכל כיועצת המשפט 2018במרץ  29ביום   בחברה. כפיפות לסמכ"ל יועברו לתפקיד סמכ"ל תפעול ואחזקה, תפקיד אליו יעבור מר דיאל סופר. ב .3 לפיתוח ותפקידים מיוחדים)סמכ"ל טכולוגיה, תפקיד אליו יעבור מר מרדכי שירי (בשלב זה ימשיך לשמש גם כסמכ"ל  .2 סמכ"ל אסטרטגיות, יהול שיוי ולקוחות, תפקיד אליו יעבור מר אריה אמסלם .1  :2018באפריל  8לתוקף ביום  כסומספר תפקידים חדשים אשר אישר הדירקטוריון שיויים במבה ההלת החברה. במסגרת השיויים הוחלט על  2018במרץ  29ביום   החברה. "ל, יישארו גם תפקידי הסמכ"לים הקיימים: הדסה (תפקיד אליו יועבר מר יוסף שמעיה), הבוסף ל    סמכ"ל הדסת המערכת, מר אברהם בן יוסף  .ב סמכ"ל תפעול המערכת, מר יוסף שכטר  .א חדש שי סמכ"לים וספים :   . תפקידו את לסיים ברצוו כי, בחברה הכספים"ל סמכ שוחט יוחאי מר הודיע, 2018 ביולי 30 ביום "מ.שח חברת"ל כמכ לג עמית מר לכהן החל, 2018 באוקטובר 10 ביום  , החלה לכהן הגב' חה זיכל כיועצת המשפטית של החברה.2018ביוי  3ביום   אוש ומהל בחברה. משאבי, החל לכהן מר אשר בן שושן כסמכ"ל ל2018במאי  7ביום  אוש ומהל. משאביכספים , 
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הודעת התפטרות והוא סיים את  2018באוקטובר  21המבקר הפימי מר אביעד שקדי העביר ביום  ליאת יקלביץ לתפקיד ממלאת מקום גב' מותה  2018בדצמבר  19. ביום 2019ביואר  3ביום  תפקידו אישר דירקטוריון החברה את מיויה של גב' רוית זלמן מלאך כמחליפתו של  ,2019בפברואר  3ביום   בחברה. תפקידו את, המערכת תפעול"ל סמכ שכטר יוסף מר סיים, 2019 רביוא 31 ביום  .2019ביואר  3 החל מיום  המבקר הפימי , של מר אלון רז כמכ"ל חברת הייזום אישרה הוועדה לבדיקת מיויים את המיוי 2019במאי  23ביום   סיים מר אילן דומב, מהל הכספים של חברת הייזום, את תפקידו בחברה. 2019ביואר  31ביום   .בחברה תפקידו את הלל אהוד מר, חברת הייזום"ל מכסיים  2019במהלך חודש יואר  .2019במרץ  3תפקידה ביום  החלה את סמכ"ל הכספים והיא של  2000/1החברות הממשלתיות, ובכלל זה, חוזר תרומות החברה מועה מלתרום וכח החיות רשות  תרומות .14  בדוחות הכספיים. 25- ו 7,5 יםשאירעו לאחר תאריך המאזן ראה ביאורמהותיים  אירועיםבדבר  לפרטים תאריך המאזןאירועים לאחר  .13  הכספיים. בדוחות ג.27 ביאור ראה 2017בדצמבר  31עם כהותו בחברה, בשים עשר החודשים שהסתיימו ביום  בקשר בחברה הבכירה המשרה ושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל שיתו תגמולים בדבר פרטיםל    בכירה משרה ושאי תגמול .12 .2017-7-3לחוזר כח אדם, שכר ותאי עבודה בווסים ומעקים  בהתאם אישיים וביצועים החברה ביצועי מבוסס בכיריםעובדים  ותמרוץהחברה  מיישמת מודל  תגמול  2015משת  החל שר בין תגמול ושאי משרה בכירה ובעלי עיין בחברה לבין תרומתם לחברההק .11  .חתום התקבל כתב מיוי כון למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם היהולי של חברת מקורות קבע כבכל החברות הממשלתיות ע"י רשות החברות הממשלתיות.  הגרעין תדירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסי .16  .בדוחות הכספיים 12ראה ביאור  חשיפה לסיכוי שוקבדבר   לפרטים חשיפה לסיכוי שוק .15 .2000באוקטובר  29רשות החברות הממשלתיות מיום  בעל מיומות חשבואית ופיסית בדירקטוריון מקורות הוא יו"ר  בדירקטוריון אושר אשר הדירקטור .לפחות בעל מומחיות חשבואית פיסית אחדמחויב להיות דירקטור קצועית, לרבות מומחיות חשבואית פיסית. על כן קבע הגרעין היהולי של מקורות שבו וכשירות מבהתייעצות עם השר הממוה על החברה, את תאי ההתאמה של הדירקטורים לחברה שעיים מומחיות , לפיה, מהל רשות החברות רשאי לקבוע 3849  מספר, התקבלה החלטת ממשלה 2008ביולי  27ביום  אביב. מר מרדכי -אויברסיטת תל -העברית. השכלה וספת רלווטית: הכשרת דירקטורים במכון להב בעל תואר ראשון בכלכלה וחטיבה במיהל עסקים מהאויברסיטה  ,מרדכיהדירקטוריון, מר מרדכי  כמו כן מר אבי ויטר והגב' עמי אוך הים דירקטורים  .2014 במרץ 5 ביום מיויים לבדיקת הועדה"י ע ופיסית חשבואית מיומות בעל כדירקטור אושר מרדכי מר. הפים משרד"ל ומכ וביוב מים ציבוריים לשירותים הרשות ומהל"ר יו, התקשורת משרדכיהן בעבר כמכ"ל משרד השיכון והביוי, מכ"ל 
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הודעת התפטרות והוא סיים  2018באוקטובר  21המבקר הפימי מר אביעד שקדי העביר ביום   .הפימית הביקורת בחוק האמור"פ ע וזאת אותו ולבדוק כס לכל להיכס רשאים מכוחו והבאים הפימי המבקר.  כספיים תוים לרבות,  ממוחשב או רגיל,  מידע או תוים מאגר,  מסמך לכל, תפקידו ביצוע לצורך,  אמצעית ובלתי מתמדת,  חופשית גישה יתת מכוחו ולבאים הפימי למבקר  אחרים. פימיים הפימי איו משמש כמבקר הפימי בחברות הבות , לחברות הבות מוו מבקרים  המבקר  שים בביקורת פימית. 15 -ראשון בכלכלה וחשבואות, תואר ראשון במשפטים ורו"ח. למר אביעד שקדי יש יסיון של  כ , הוא בעל תואר 2013ביואר  23מכהן בתפקיד מבקר החברה החל  מתאריך  שקדי אביעדמר  הפימי המבקר 17.1  -  פימי מבקר .17  בעלי מיומות פייסית כאמור. דירקטורים 3לאור האמור לעיל, כיום מכהים בדירקטוריון החברה  וספים בעלי מיומות חשבואית ופיסית. ליאת יקלביץ לתפקיד גב' מותה  2019בדצמבר  19. ביום 2019ביואר  3ביום  תפקידואת  (א)  49דירקטוריון החברה קבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפימי בהתאם לסעיף  הפימי המבקר  של וסמכויות תפקידים 17.2  .2019ביואר  3יום הפימי החל מממלאת מקום המבקר  בגוף ציבורי אלא אם כן תקיימו בו כל ")  הקובע כי לא ימוה אדם כמבקר פימי החוק: "זה בסעיף(להלן  1990-"בהתש, הפימית הביקורת לחוק(א) 3 סעיף בדרישות עומד הפימי המבקר  .1975 - ממשלתיות התשל"ההלחוק החברות  הפימי מועסק במשרה מלאה בהסכם עבודה אישי, כפקיד בכיר בהתאם להוראות סעיף  המבקר הפימי המבקר העסקת היקף 17.3  .אליה הקשור גוף עם או החברה עם עסקיים קשרים אין הפימי למבקר במשך שתיים בעבודת ביקורת סיון )5( בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל )4( קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא )3( ישראל תושב )2(  יחיד )1(  אלה: משרדי רו"ח  בשישה עזרת הביקורת  ,. בוסףתמהדסו יןדעורך , שבוןחאי רוכולל  הרכב הצוות משרה. 50%- משרה ועובד ביקורת אחר ב 75% -עובד ביקורת אחד במבקרים במשרה מלאה,  3אוישו  2017בפועל בשת על המבקר הפימי  ,וסףב .מבקרים 5תקן עובדי הביקורת עומד על   צוות הביקורת 17.4    .הדירקטוריון , אין השפעה לתגמול המבקר על הפעלת שיקול דעתו המקצועהמבקר הפימי מועסק בהתאם להסכם עבודה סטדרטי של רשות החברות, להערכת  .בחברה הפימית הביקורת מטרות את להגשים בהם ויש סבירים הים הפימי המבקר של הפעילות ורציפות אופי ,היקף, החברה ההלת לדעת. הממשלתיות החברות רשות באישור, לחוק 4(א)32
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מה צוות המבקרים בוסף  2018בשת  .ובמיקור חוץ וסף של מומחים ע"פ הצורךחיצויים  , יו"ר ועדת ביקורת החברה החברה. בוסף, כללו בתוכית העבודה ושאים לבקשת יו"רתוכית הביקורת גזרה מתוכית רב שתית לביקורת פימית המבוססת על סקר סיכוים של  הביקורת תוכית קביעת 17.5  תקן אחד טרם אויש . מבקרים במשרה מלאה , 4למבקר הפימי  בהתאם לדרישת חוזר רשות החברות מקצועיים מקובלים והחיות רשות החברות.  , הביקורת מתבצעת בהתאם להוראות כל דין , תקי ביקורת ריוןוטקהדירידיעתו של  למיטב העבודה תקי 17.6  .הדירקטוריון או הביקורת וועדת"ר יו או הביקורת לוועדת דיווח תוך"ל המכ או הדירקטוריון"ר יו בקשת לפי העבודה תכית על ףבוס מיוחדת ביקורת לערוך רשאי הפימי המבקר החברה והלי הפימית הביקורת חוק"פ עם. הממשלתיות. תוכית הביקורת אושרה על ידי ועדת הביקורת של מועצת המהליבתוכית הביקורת כללו ושאים אותם חייב המבקר הפימי לבדוק לפי חוזרי רשות החברות תיבדק לפחות אחת לשלוש שים. והההלה. התוכית בתה כך שכל יחידה ארגוית בחברה  ' שהוגשה ושות הזפרץ שיףערכה בדיקה על איכות הביקורת הפימית ע"י משרד  - הממשלתיות "ר ליו, הארגויים לממוים דואלית כפיפות קיימת ממשלתית בחברה הפימי למבקר כי קובעים הפימית הביקורת בושא הממשלתית החברות רשות וחוזריהביקורת הפימית  חוק הארגויים הממוים 17.7  .הדירקטוריון בהיבטים מקצועיים ולמהל הכללי בושאים אדמייסטרטיביים בלבדלמבקר הפימי בחברה ממשלתית קיימת כפיפות דואלית לממוים הארגויים, ליו"ר הפימית קובעים כי חוק הביקורת הפימית וחוזרי רשות החברות הממשלתית בושא הביקורת   .2016במרץ  14 ביוםודוה בוועדת הביקורת   2016בפברואר  24ביום לדירקטוריון  למהל הכללי ולחברי הההלה  בכתבדוחות על ממצאי הביקורת הפימית מוגשים באופן שוטף  והדירקטוריון  הביקורת וועדת-דיוים בדוחות הביקורת  17.8    .בלבד אדמייסטרטיביים בושאים הכללי ולמהל מקצועיים בהיבטים הדירקטוריון , 31/7/18, 11/6/18, 23/4/18, 12/3/19, 6/3/18, 29/1/18הביקורת בתאריכים:  ישיבות וועדת 10התקיימו  2018בתקופת הדוח השתי של שת הביקורת עם העתק ליו"ר הדירקטוריון. הביקורת ברשות המכ"ל, דוחות הביקורת מוגשים בכתב לחברי וועדת  בדוחותדיון  לאחר  .המבוקרים  החל ממועד  החברה של המבקר החשבון רואה היו קסירר את גבאי פורר קוסט  החשבון ירוא משרד המבקר חשבון רואה שכר בדבר גילוי .19  קיומן של חולשות מהותיות בחברה שאוחדה.על אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה בשל  שליליתכלל חוות דעת  המבקר דוח       ת רואה חשבון המבקרדע חוות .18  .17/12/18, 28/11/18, 22/10/18, 12/9/18  :2016-2018הוצאות שכר הטירחה לשים  להלן  .2006מיויו בחודש דצמבר 
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דירקטורים במכון עסקים מהאויברסיטה העברית . השכלה וספת רלווטית: הכשרת יו"ר הדירקטוריון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחטיבה במיהל  -  מרדכי מרדכי מר 20.2.1 הכספים וועדת חברי 20.2  המלצתה לדירקטוריון בדבר אישורם.  וועדה זו איה וועדת הביקורת של הדירקטוריון. ומגבשת  הכספיים הדוחותת א הבוחת, הדירקטוריון של משה כוועדת משמשת הכספים וועדת כספיים דוחות לבחית הוועדה 20.1    :כדלהלן, העל ובקרת הכספיים הדוחות אישורלעיין הליך  מידע לתתבדבר הליך אישור הדוחות הכספיים, על החברה  2012ביואר  1חוק החברות וכן בהתאם להחיות רשות החברות הממשלתיות מיום  מכח שהותקו לתקות בהתאם הכספיים הדוחות אישור הליך . 20  .בתשקיף 6 לפרק' א לספח 17.1 סעיף ראו ושכרו המבקר החשבון רואה מיוי אופן לעיין  10,145  2,041  100  20  10,045  2,021  2016  9,853  2,107  220  47  9,633  2,060  2017  10,350  2,277  300  66  10,050  2,211  2018  שעות  אלפי ש"ח  שעות  אלפי ש"ח  שעות  אלפי ש"ח    סה"כ  שירותי מס  הקשורים לביקורתשירותי ביקורת, שירותים    בפברואר  10דירקטור, מוה לכהוה וספת כחבר ועדת הכספים ביום  - אבי ויטר מר 20.2.2 .משרד הפיםמכ"ל משרד התקשורת, יו"ר ומהל הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב ומכ"ל אביב. מר מרדכי כיהן בעבר כמכ"ל משרד השיכון והביוי, -אויברסיטת תל -להב  יהם גם ישל מועצת רואי החשבון. למר ויטר יסיון במספר תפקידים בחב' כור סחר, וב' בר אילן, וכן רישיון רו"ח אומכלכלה וחשבואות ראשון ב תואר בעלר ויטר . למ2019 תעשיות  אפקוןכיהן מר ויטר כסמכ"ל כספים ומכ"ל בחברת  ,כן וסמכ"ל כספים. כמ בעלת תואר ראשון בהדסה אזרחית בהתמחות בהדסת מים  - גיל עד-לאה בן אשרגב'  20.2.3  בע"מ, וכן כמכ"ל בחברה ביטחוית (חברה בת של תע"א). , ואושרה לחברת ועדת הכספים 2019במרץ  5יום מותה לדירקטוריון ב - עמי אוךגב'  20.2.5 דירקטוריון באשרא.ציג לשכת עורכי הדין  בלהב  לשכת ארגוי העצמאים של ישראל. כיהן בעבר כחבר כיום שותף במשרד עדי קפלן ושות. מכהן כיו"ר קרן המילואים של קיבוץ משאבי שדה. תואר ראשון במשפטים, או' תל אביב, חבר לשכת עורכי הדין.  בעל -עו"ד דוד גילת  20.2.4 .כמהלת יחידת אספקת מים "עמקים" במרחב הצפון במקורותבמדעים בהידרוטכיקה ויהול משאבי מים בטכיון. מכהת  MScוסביבה ותואר שי  עשיות כדירקטורית בקליל תבמהל עסקים מאו' ברדפורד בהצטייות. עמי מכהת לעמי תואר ראשון בחשבואות וכלכלה מאו' תל אביב, ותואר שי  .2019במרץ  5ביום  ומהלת סיכוים ראשית של חברת פרטר תקשורת בע"מ, שופרסל בע"מ וקופת חולים ים עמי כיהה בעבר כסמכ"ל כספ ים בישראל בע"מ.ימיע"מ ובמפעלים פטרוכב
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ווי חברות ציבוריות יווי עסקי ופיסי התמחות בליעוץ וליכיום היא עוסקת בי. מאוחדת , לאישורם המלצותיה וגיבוש הדוחות בטיוטת הכספיםחברי וועדת  שלהדיון  לאחר הכספיים. בדוחות תוים סמכים שעליהן, שבבסיסן והאומדים ההחות לרבות, שווי הערכות  .ה .החברה של מהותיים בעייים שיושם החשבואי והטיפול שאומצה החשבואית המדייות  .ד .הכספיים בדוחות הגילוי ואותות שלמות  .ג .הכספי בדיווח הקשורות הפימיות הבקרות  .ב .הכספיים הדוחות במסגרת שעשו ואומדים הערכות  .א  המלצתה לדירקטוריון החברה בוגע לאישורם, וכן לעייים הבאים:בדיווח הכספי ומגבשת  המהותיות הסוגיות את בוחת הכספים ועדת, הדיוים במסגרת  והערות רשות החברות, ככל שהיו. וממצאי בדיקת הבקרה הפימית והאפקטיביות שלה על הדיווח הכספי  התשקיףבמסגרת דיוים אלו מוצגת טיוטת הדוחות הכספיים, טיוטת דוח הדירקטוריון, טיוטת מובאים  הדוחות הכספיים לדיון ואישור בוועדת הכספים ובמליאת הדירקטוריון. , בפועלמכ"ל הגיבוש טיוטת הדוחות הכספיים ואישורם ע"י סמכ"ל הכספים ו לאחר הכספיים הדוחות אישור הליך 20.3.1 " בחברההעל בקרתשקטו על ידי הגורמים המופקדים על " והתהליכיםאישור הדוחות הכספיים  הליך 20.3 .וחברות בתקופה של מיזוג טרם אישור דוחות אלו ערכו מספר דיוים במסגרת  וועדת הביקורת של הדירקטוריון. המפרט את הממצאים העיקריים שהובאו או שמצאו על ידם במהלך הביקורת לדיון גם  ,הפימית והאפקטיביות שלה על הדיווח הכספי ודוח ביקורת מסכם של רואי החשבוןממצאי בדיקת הבקרה  מובאים ,ידי הדירקטוריון עלאישור הדוחות הכספיים  לאחר    דיוים אלה וכחים רו"ח המבקר וכן היועץ המשפטי של החברה.  במסגרת  .הכספים וועדת והמלצות מסקות מוצגות במסגרתו ,הדירקטוריון במליאת הכספיים הדוחות לאישור דיון מתקיים וספים בדבר אפקטיביות (דוחות החברות הממשלתיות ת ו, ולפי תק2005 -תשס"ו השקטו והמצגים שיתו להבטחת כוות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), פועלת בהתאם לתקת רשות החברות הממשלתיות (דוח וסף בדבר הפעולות  החברה  - הכספי הדיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות 20.3.2  ן על ידי הדירקטוריון לאחר השלמת דוחות חברת הייזום.ואישור סופי ית , לפיהן חלה החובה על החברות 2007 -תשס"ח ההבקרה הפימית על דיווח כספי),  , הכספיים לדוחותיהן לצרף, שלה הבות והחברות החברה על ובתוכן, הממשלתיות   ודוח הדירקטוריון. והעריכו את אפקטיביות הבקרות ה"ל, וזאת לשם הבטחת כוות הדוחות הכספיים בחברה של בקרות והלים לצורך הגילוי הדרש בדוחות, וכן קבעו בקרות והלים כאמור דירקטוריון, מכ"ל וסמכ"ל כספים), כי הים האחראים לקביעתם והתקיימותם ר (יו" בחברה המשרה ושאי מצהירים בהם וספים דוחות, והרבעויים השתיים
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(על בסיס  אלו תקות החברה יישמהבשים האחרוות  להצהרות אלה, כבסיס מערכת  שילובהדיווח הכספי, תיעוד התהליכים ובחית האפקטיביות של הבקרות, עבודה הכוללת: עריכת סקר סיכוים, מיפוי התהליכים המהותיים המשפיעים על יועץ חיצוי, על ידי ביצוע  בסיוע) אוקסלי סרבסבחוק  404העקרוות שקבעו בסעיף  (חוות דעת רואי החשבון המבקר יתה החל  הכספי הדיווח על תאפקטיבי פימית בקרה קיוםחוות דעת רואה החשבון המבקרים לומידע ייעודית ליהול ותחזוקת הבקרות  , צואמי, קשים אויר מזג אירועי, סייבר, אדמה רעידות, מלחמה: הכוללים, השוים האיום לתרחישי בהתאם השים לאורך התפתח הוא הדברים ומטבע, החוק מכוח שים עשרות קיים מקורות חברת של ח"המל מערך  יישום תוכית לשעת חירום .22  בדוחות הכספיים.   ומפורטות ידה על אושרו שכבר להתקשרויות, מעבר הממשלה של אישור הטעוות וספות התקשרויות לחברה אין הממשלה של אישור הטעוה התקשרות .21  .2019 במאי 26 ביוםהתכס  בהתבסס על המלצות ועדת הכספים ואישורםהכספיים  בדוחות שדן החברה דירקטוריון  .2019 במאי 5ועדת הכספים שדה בטיוטת הדוחות הכספיים התכסה ביום   .הכספיים הדוחות אישור על המופקדים האורגים הים, מלאך-הגב' רוית זלמן הכספים"ל וסמכ כהן אלי מר"ל המכ וכן מרדכי מרדכי מריו"ר הדירקטוריון  בראשותהחברה  דירקטוריון הכספיים הדוחות אישור הליך על המופקדים האורגים זהות 20.3.3  זה. דירקטוריון לדוח' א ספחכ מצורפת הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר הצהרה, הכספיים לדוחות מצורפת הכספיים הדוחות כוות להבטחת שיתו והמצגים שקטו פעולות בדבר הצהרה  '.א בספח), ראה חוות דעת רו"ח המבקר 2009מהדוחות הכספיים של שת  ", מקורות" מחויבת, הגיאופוליטי והמצב בה השוררים האקלים תאי, ישראל מדית של הגיאוגרפי מיקומה בשל  .מקומיות ורשויות מים תאגידי כדוגמת המים במשק אחרים לגופים לסייע ואף, הרגולציה ידי על לה שהוגדרו המידה ולאמות החברה ליעדי בהתאם ובחירום בשגרה המים משק צרכי את לספק ערוכה תהיה מקורות חברת כי יבטיח, בחברה הפעילות תחומי בכל  וסדור עקבי, מתמשך טיפול. בחירום המים משק של ואמין תקין תפקוד להבטיח ובכוחה עסקית והמשכיות תפקודית רציפות תבטיח עצמיות יכולות פיתוח על הסתמכות תוך הערכות רק כי, ברורה ידיעה מתוך, לחירום המוכות בתחום ולהשקיע לפתח החברה השכילה השים לאורך.  EMP-ו פדמיה, מים מקורות הרעלת ,זיהום   :כוללים לחירום להיערכות היסוד אבי  .לחירום ומלאים אדם כוח, תקשורת, סייבר, מים איכות, מים בטחון, מים אספקת, החברה של הפעילות תחומי בכל מתבצעת ההיערכות. ובחירום בשגרה – עת בכל וזמיה אמיה מים לאספקת הולמת להיערכות, הלאומית המים חברת
 תית הכבחירום החברה לפעילות אסטרטגית תוכ.  
 ים החירום מצבי בכל עסקית והמשכיות תפקודית רציפות הבטחתהשו . 
 בחירום יעבוד בשגרה שיתורגל מה רק כי ברורה ידיעה מתוך החברה מערכי כל תרגול. 
 י המים מקורות על שמירהזיהומים או פגיעה מפ .  
 ות מימוש"י ע היתירות שיפורחלופיים מים ממקורות מים לאספקת פתרו. 
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 ות מערךה ועזרה חירום וצוותי אזרחית התגוים ראשוומתורגלים מיומ. 
 הצורך בעת חלופיים בקרה מחדרי המים אספקת מערך תפעול. 
 ערכה החברה, אדמה לרעידות ההערכות בתחום – אדמה רעידות .ובחירום בשגרהלרשויות מקומיות ו מים לתאגידי סיוע ים לאורךי חזויות אדמה לרעידות שדסי, מישורים בשי הדסי בתחום. וארגוית פי על פועלת החברה ההדסיים בסקרים זוהו אשר בפערים ומטפלת ומסדירה, מוגדרת חומש תוכות שיפור לצורךבאופן שיטתי .  ההי בתחום המוכו, העליון כערך הוגדר חיים הצלת שבו הארגוה פעמיים. עובדים 30-מ ביותר המאויש מתקן בכל אדמה רעידת על להתראה מכשירים הותקהגות חוברות לעובדים חולקו. חיים להצלת תרגילים אלה באתרים מתבצעים בשהלות להתחיים מצילת והת , החברה מצאת בעיצומה של תוכית .  המבצעית כשירותם הבטחת לשם חודש מידי ומבוקר יזום באופן מופעלים גראטורים הדיזל. החשמל במשק פגיעה של למקרה גיבוי הותים, וואט מגה 120–כ של כולל בהספק גראטורים דיזל 380 - כ  "מקורות" חברת במתקי הותקו, ובחירום בשגרה ואמיה רציפה מים אספקת להבטיח מת על  ).100Ah- ל מצברים הגדלת( לחשמל גיבוי ללא במתקים היתירות חיזוק. ד  . ש"מק 5 של בספיקה UF מתקן.  ב  ).  מכולות שתי לחברה כיום( איש 120-  ל מעה ותת מכולה כל. ושירותים גראטור, רדיו מכשירי, תאורה אמצעי, שמיכות, שיה שקי, אוהלים: כוללות המכולות. עובדים בתי היפגעות של למצב מעה ותות אשר במכולות הצטיידות - "אוהלים ערי". א  : כוללת התוכית". שאחרי ליום הערכות" לתוכית גם ולהרחיבה אדמה לרעידת ההערכות את לשפר הוחלט בחברה    .ד"לרע להערכות איטראקטיבית תוכה העובדים עבור ופותחה דיזל גראטורים חדשים. היקף הפרויקט  130  -לעיבוי מערך ייצור החשמל החליפי והחלה בהצטיידות של  כעוד  .  אילת ועד מדן ארצית בפריסה הפזורים חלופיים בקרה מחדרי חירום בשעת מתקיה את להפעיל ערוכה החברה  .ח "מיליון ש 150-כ   "ג בחירום.  הדשל  תקיההמצברים של הדיזל גראטורים. אשר יבטיחו פעולה מצאת בעיצומו של תהליך להתקת מכשירי יטור לתקיות  החברה –אמיות מערך הדיזל גראטורים  רשיפו  וספים (הוגדר תקן להצטיידות) כך שיבטיחו רציפות תפקודית במקרים של קריסת מערכות התקשורת בחירום. ההלת החברה קבעה כי בתחום קשר דיבור בחירום, החברה תצטייד בטלפוים לוויייים  -לחירום דיבור קשר  :החירום בתחום וחידושים שיפורים, חדשות מגמות על קצרה סקירה להלן. טווח ארוכת וראיה יצירתית חשיבה הכוללת מערכתית ראיה, מתמיד שיפור מחייבת, לחירום ההערכות  . גדול עובדים במספר מאוישים או/ו רגישים למתקים החשבים הארץ ברחבי הפזורים מתקים ושלושה מעשרים בלמעלה ראשוה עזרה צוותי בחברה הוכשרו, החירום לצוותי בוסף  . במשק אחרים חיויים גופיםאו /ו אזרחים של וחילוץ להצלה תוה תהיה חירום בעיתות וההצלה הביטחון כוחות של הפעילות שעיקר ברורה ידיעה מתוך וזאת, החברה במתקי חירום אירוע בזמן השוהים ואזרחים עובדים חיי והצלת לחילוץ מיידי מעה למתן קבוע באופן מתורגלים אשר אזוריים חירום צוותי הכשרת "כ),לאב מוכות(כולל  העובדים לכלל מוגים מרחבים הסדרת, עובדים מיגון הכולל, בחברה אזרחית ההתגוות מערך כל על אחראית ח"מל יחידת  .וזימויות קשר מכשירי, לוויייים טלפוים, סלולאריים טלפוים, בזק תשתית: הכוללים דיבור  קשר חלופות מספר לחברה
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ב' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 8פרטים אודות הערכות שווי מהותיות בהתאם לתקה  להלן  מהותיות שווי הערכות בדבר גילוי .23  .מקומיות ורשויות מים תאגידי כדוגמת המים במשק אחרים לגופים לסייע ואף, הרגולציה ידי על שהוגדרו המידה ולאמות החברה ליעדי בהתאם ובחירום בשגרה המים משק צרכי את לספק ערוכה תהיה מקורות חברת כי מבטיח, בחברה הפעילות תחומי בכל  וסדור עקבי, מתמשך טיפול  .בחברה גראטורים הדיזל מערך תקיות וסטאטוס הסולר למלאי יומי"ח דו מתפרסם יום מידי – בחברה"ח יומי ממוחשב ארצי ליטור מלאי הסולר וסטאטוס ד"ג דו   DCF  הערכה מודל   . IFRS ,(AICPA ,IRS( SEC ,IASB - ה מבוצעות וערוכות לפי דרישות כמו כן, עבודותיו .(US GAAP) והאמריקאית (IFRS) התקיה החשבואית הבילאומית בהתאם לכללילחברה יסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שוים  ומשרדי ממשלה.  (Start-up)  וציבוריות, בוגרות וחברות הזק ובילאומיות, פרטיותייעוץ כלכלי, עסקי ומימוי לחברות ישראליות המתמחה במתן שירותי  ייעוץ כלכלי בע"מ היה חברה מובילה,וריאס     וריאס ייעוץ כלכלי בע"מ   ואפיוו המעריך זיהוי  1,154.8  להערכה בהתאם שקבע הערכה ושא שווי  1,072 – 30.9.18שווי המתקן בעבודה ליום   הערכה מועד לפי סמוך ההערכה ושא שווי  31.12.2018  הערכה עיתוי  מתקן להתפלת מי ים באשדוד  הערכה ושא זיהוי  מקורות ייזום ופיתוח    :1971-"ל התשומיידים), 
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לחברות ממשלתיות היה  הייחודית התקיהשל הסקטור הפרטי. כ היה זו תקיה כי וקבעה ממשלתיות חברות לגבי הכלליתקיבלה הממשלה החלטה לגבי התקיה החשבואית  2004באוגוסט  5 ביום  ממשלתיות בחברות החשבואית התקיה לגבי הממשלה חלטתה .25  .תשקיףל 6.29 סעיף ראה, בחברה סיכון בגורמי דיון בדבר לפירוט סיכוים יהול .24  מלש"ח לשה. 8.5כ  –אחזקה שוטפת לאחר תיקון  עלות  ;התיקון לאחר אגורות 18.5-וכאגורות לפי התיקון,  21.5-כ –לקוב כימיקלים עלות  "ח;מלש 100כ  –ארגיה שתית לאחר תיקון  תעלו  "ח;מלש 180 -כ – ממברותהשקעה בקרן  היקף  ;ש"ח מיליון  186.5- כ –שהתקבלו מהקבלן וישמשו לתיקוים  פיצויים  במהלך התיקון; 92%עד התיקון ולאחריו. כ  100% –המתקן  תפוקת  מיליון ש"ח; 200- כ –תיקון המתקן לאחר מכירה  עלות  "ח;מלש 40 -כ –תיקון טרום מכירה -תכית חירום היקף  כשתיים; –תקופת התיקוים  משך  ;7.59%-כ –היוון כס בלתי מוחשי  שיעור  ;6.00%- כ –היוון כס פיסי  שיעור  ערכההה את השווי מעריך ביצע שלפיהן ההחות . ממשלתיות לחברות ספציפיים ושאים של כחידודבוסף לתקיה של הסקטור הפרטי או כהרחבה או     , מהל כלליכהן אלי    תאריך      2019 במאי 26              הדירקטוריון, יו"ר מרדכי מרדכי    תאריך      2019 במאי  26                                            .לחוק בהתאם מבוצעת ממשלתיות לחברות הייחודית התקיה



. הממשלתיות החברות חוק והוראות מקובלים חשבואות לכללי בהתאם, חיצויות למטרות הכספיים הדוחות והכת הכספי הדיווח מהימות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק המיועד תהליך היא כספי דיווח על פימית בקרה. בחברה הכספי הדיווח על אותה פימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה אחראים), החברה -"מ (להלן בע מים חברת מקורות של הדירקטוריון ובאישור בפיקוח, הההלה     2007 –"ח התשס(דוחות וספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי),   הממשלתיותעל דיווח כספי לפי תקות החברות       של הדירקטוריון והההלה בדבר הבקרה הפימית  וחד  דוח הדירקטוריון     מקורות חברת מים בע"מ                                                               ". 2013 קוסו, בהתבסס על הקריטריוים שקבעו במודל בקרה המכוה "מודל שלה והאפקטיביות הכספי הדיווח על בחברה הפימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעו והההלה הדירקטוריון  .תתגלה או תימע הכספיים בדוחות מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון לספק מיועדת איה כספי דיווח על פימית בקרה מערכת, שלה המובות המגבלות בשל , 2016בהמשך לתכית ההתייעלות של החברת הייזום, בהתאם להחלטת דירקטוריון שלה משת  יעדי הארגון:פיקוח הההלה והדירקטוריון על יישום כללים של דיווח, אחריות וסמכויות לצורך השגת  – 3עיקרון  .1    :להלן כמפורט, הפימית בבקרה מהותית החולש כדי עד המגיעים,  "ELC")( הארגון ברמת בבקרות הייזום בחברת ושתגל יםהליקוי בשל כאמור וזאת, אפקטיבית איה  2018בדצמבר,  31 ביום שמסתיימת לתקופה החברה של הכספי הדיווח על הפימית הבקרהדעה, כי הדירקטוריון והההלה ב   .שי ליקויים המגיעים עד חולשה מהותית זיהתה, הייזום בחברת שבוצעה הפימית הבקרה של האפקטיביות הערכתחברת הייזום).  –זו כללה גם את חברת הבת פיתוח וייזום בע"מ (להלן  הערכה על יישום כללים של דיווח, חברת הייזום בוגע לחולשה בפיקוח הההלה והדירקטוריון  2016 לשתהחולשה המהותית במערך הבקרה הפימית התגלתה לראשוה במסגרת הדוחות הכספיים     קיום דיוים על דוחות מבקר הפים ובאי יכולת לפקח על יישום ההמלצות.לכיוסה. ממועד זה הייתה הגבלה בקיום פיקוח אפקטיבי על הבקרה הפימית, שבאה לידי ביטוי באי עדר קוורום דרש לא התכסה ועדת הביקורת של חברת הייזום, בשל הי 2018החל מחודש יולי  פיקוח על הבקרה הפימית – 17-16עקרוות  .2    למועד אישור הדוחות טרם אוישו.פרשו מתפקידם מכ"ל חברת הייזום ומ"מ סמכ"ל הכספים, וכון  2019בוסף, בתחילת חודש יואר   רו מבצעים מספר תפקידים בו זמית. התפקידים שותבחברת הייזום ותרו בלתי מאוישים ופוצלו בין בעלי תפקידים אחרים בחברת הייזום, כך שבעלי מוטת השליטה בחברת הייזום, אשר באה לידי ביטוי בכך שתפקידי מפתח  2017צומצמה בשת    .2018כפי שמופיעים בדוח התקופתי של החברה לשת ו/או הגילוי  רה ו/או על תוצאותיה הכספיותהליקויים המתוארים לעיל, לא השפיעו על רווחי החב  יובהר כי    .אחריות וסמכויות לצורך השגת יעדי הארגון



כי על אף קיומה  מבטיחותביצעו פעולות, כמפורט להלן, אשר חברת הייזום הההלה והדירקטוריון   דוח הדירקטוריון     מקורות חברת מים בע"מ                                                               שכירת ) 1(  :מהותית כאמור לעיל, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כל דין של חולשה קיום ) 2(; הכספייםהדוחות  עריכתיסייע בכל הקשור לשעל מת  מומחהשירותיו של יועץ חיצוי  שמקורה בחברת  במטרה להתמודד עם החולשה המהותית במערך הבקרה הפימית     לדון באותות הדוחות הכספיים. מת על הייזום חברת של דירקטוריוןישיבות  בפועל  מכ"למר אלון רז כשל את מיויו חברת הייזום של אישר דירקטוריון  2019במרץ  19 ביום .1  לחיזוק מערך הבקרה כדלהלן: מתוכות מספר פעולות הייזום,  גם בראי  עם כיסתו יידרש המכ"ל להגדיר מערך יהולי כולל התומך בפעילות החברה והיקפה  .2  על הדוחות הכספיים טרם התקבל כתב מיוי חתום.אישרה הועדה לבדיקת מיויים את מיויו, כון למועד החתימה  2019במאי  23ביום של חברת הייזום .  בדיקת הפרדת תפקידים במערכות חברת הייזום   לאחר יישום המערך היהולי הכולל, תתבצע .3  מערך הבקרה ובהתאם למדייות הדירקטוריון.              סמכ"ל כספים ,מלאך -רוית זלמן     תאריך      2019 מאי 26   , מהל כללי אלי כהן    תאריך      2019 מאי 26  דירקטוריון"ר יו, מרדכי מרדכי    תאריך      2019 מאי 26    .הייזום בחברת כאמור ןשמקור תומהותי ותחולש של מןקיו בשל שלילית היה החברה של הכספי הדיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר, 2018 בדצמבר 31 ביום המסתיימת לתקופה החברה של הכספיים הדוחות את ביקרו אשר, קסיררפורר גבאי את  קוסטדעתו של רואה החשבון,  חוות  :המבקר החשבון רואה דעת חוות     .2019אלה יחוזקו עם כיסתו של מ.מ מכ"ל החברה וביית ההלה רלווטית במהלך שת עת לקיים בקרות אפקטיביות על מערך הכספים באופן שוטף. פעולת פועלת כל החברת הייזום  .6  הביקורת ובדירקטוריון עצמו. , חברת הייזום תקיים מעקב רצוף ושוטף בוגע לליקויים ותיקום, בוועדת 2019במהלך השה,  .5  משרד התשתיות לדירקטוריון הייזום, הממתין אף הוא לאישור הועדה הציבורית לבדיקת מיויים.אישר את מיויו של ציג  טוריון מקורות רשות החברות לעיין מיוי דירקטורים לחברת הייזום. דירקקוורום דירקטורים חיצויים שרשות החברות הממשלתיות דרשת למות. החברה בקשר הדוק עם הביקורת הפימית של החברה, לאחר תקופה ארוכה שלא יתן היה לכס את הועדה בשל העדר במטרה לבצע דיון בדוחות  קורת של חברת הייזוםהתכסה ועדת בי 2019באפריל  30יום ב .4  במטרה לזהות פערים.



 

            2019במרץ  31ביום  לתקופה  שנסתיימה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה מקורות חברת מים בע"מ      
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בהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות (להלן:  2019במרץ  31התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום דירקטוריון מקורות חברת מים בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני  דוח הדירקטוריון השנתי דוח הדירקטוריון לתקופה נעשה בהתחשב שבפני קורא הדוח, מצוי  "רשות החברות"). אור מפורט של תביעות יהשוטף של החברה הוגשו כנגד החברה מספר תביעות משפטיות. תבמהלך העסקים    והתחייבויות תלויות תביעות תלויות 1.1.1 ותיים שחלו בפעילות החברהשינויים מה 1.1 פעילות החברה . 1  בנפרד):הסברי הדירקטוריון השונים למצב עסקי התאגיד ברמת הקבוצה המאוחדת (הסברים ברמת החברה יצוינו להלן   . 2018בדצמבר  31של התאגיד ליום  . בדבר שינויים שחלו 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  25אלו מופיע בביאור  , חלה 2018פרסמה רשות המים קובץ תקנות לפיו בהשוואה לתעריפים שהיו בתוקף בשנת  2019ינואר ב  1ביום  1.1.2  .2019במרץ  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  6במצבת ההתחייבויות התלויות ראה ביאור  בהשוואה לשנה קודמת  2019עלייה זו נבעה בעיקר מתוספת לעלויות המוכרות החזויות של החברה לשנת  עלייה בתעריפי מקורות לספקים בגין הצריכה הביתית ובתעריפי מקורות לחקלאות.  בהשוואה לתקופה מקבילה  8% -בהתאם לחישוב החברה, תעריף האספקה המשוקלל לינואר עד מרץ עלה בכ ל עליית מחיר החשמל וכן בשל קיטון בהיקף התחייבות הפיקוח בגין שנים קודמות.לרבות בש של  ותקנון התאגדות תזכיר החלפת אישור בנושא 4567 מספר ממשלה החלטת אושרה, 2019 במאי 19 ביום 1.1.3  .אשתקד א) לחוק החברות הממשלתיות להכללה בשטר הנאמנות של תניה המאפשרת 9(א)(11החברה ואישור לפי סעיף  תגייס החברה, במסגרת  2019, כי בשנת כאמור הממשלה חלטתה פי עלמיליארד ש"ח (מתוך סכום זה מתוכנן,  7ס אגרות חוב בסכום של עד לגיי 2019-2022, במסגרת ההנפקות לציבור תהיה רשאית החברה בשנים כאמור הממשלה החלטת פי עלחברה. באם המדינה חדלה להיות בעלת השליטה  מיידי לפירעוןהעמדת אגרות החוב  , אשר יכול שיגויס אף כולו על פי מסמכי )מיליארד ש"ח 1.5ההנפקה לציבור, בגיוס אחד או במספר גיוסים, עד  , קיימים סיכונים בתפעול המתקן ועמידתו בדרישות לדוחות הכספיים השנתיים 5בהמשך לאמור בביאור   מצב המתקן והתכניות לתיקון והשלמת העבודות 1.2.1.1  באשדוד ההתפלה מתקן 1.2.1 ויים מהותיים שחלו בפעילות חברת הייזום שינ 1.2  .ההנפקה בעתיד, לפי שיקול דעת החברה תפעול. לאור  התפלה ואשדוד חברות הבנות אשדוד התפלהובתקנות שונות שעלולים להשפיע על תוצאות  התקבל אישור לביצוע התוכניות המפורטות לעיל בהיקף כולל  2019. בחודש פברואר מליון ש"ח 17של לצורך פתרון בעיות ומפגעי בטיחות העלולים לסכן חיי אדם, גובשה תוכנית נוספת לנושא הבטיחות, בהיקף על מנת לנסות לצמצם את סיכוני התפעול במפעל עד להשלמת המכירה והעברתו לרוכש החדש. בנוסף, , מליון ש"ח 20 -שה תכנית נוספת לשימור הייצור בהיקף הנאמד בסכום של למעלה מגיב אשדוד התפלהגם בשימור מצב המתקן על מנת שמצבו לא יתדרדר והוא יוכל להמשיך בייצור עד להשלמת המכירה. ,  אושרה על ידי המממנים והמדינה, ומתמקדת מליון ש"ח 14 -אחריו קבלן ההקמה. התכנית, בהיקף של כתכנית חירום שנועדה לאפשר לה לצמצם את הסיכונים הרגולטורים שהשאיר  אשדוד התפלהזאת, גיבשה  אשדוד התפלה, אשדוד התפלה  ,חברת הייזוםמיליון שקל אשר עוגן במסגרת מתווה העקרונות בין  40של    ממשיכה בביצוע התכנית. אשדוד התפלההמדינה והבנקים המממנים.  תפעול,
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וקבלן  אשדוד התפלהחתמו  2018לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש יוני  5בהמשך לאמור בביאור  הסכם פשרה עם קבלן ההקמה 1.2.1.2  .המתקןלמכירת למרות ההפסד הכבד הנובע ממנו, ובמקביל ממשיכה ביישום תכנית החירום לשימור אפשרות הייצור עד פועלת להמשך ייצור מים במתקן  אשדוד התפלהואת ההפסד ולמנוע נזק כלכלי כבד נוסף. לפיכך הנהלת לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה לצמצם את הסיכונים  חברת הייזוםט דירקטוריון בשיקול כולל החלי   :להלן עיקרי ההסכם  לקבלן ההקמה, אשר אושר ע"י הבוררים וקיבל תוקף של פסק בוררות. אשדוד התפלהנחתם הסכם פשרה בין  2019ההקמה על הסכם עקרונות להסכם פשרה. בחודש מרץ 
  שנקבעו בהסכם הפשרה;הצדדים הסכימו על וויתור הדדי של תביעות האחד כלפי השני, והכל בכפוף לתנאים ולחריגים 
  בתקבולי הביטוח כמפורט בהסכם.הצדדים ישתפו פעולה במימוש תביעות ביטוח הקשורות לפוליסות שהוצאו בקשר לפרויקט, ויחלקו 
  אשדוד התפלה תפעול והלוואות  ,התחייבה לפרסם מכרז פומבי למכירת כל מניות אשדוד התפלההתפלה במסגרת הליך המכירה של המתקן. בהתאם למתווה העקרונות כמפורט לעיל, החברה ידי קבלן ההקמה כמפורט בהסכם אשר ישמש כ"קופת משאבים" של אשדוד תשלום פיצוי כספי על ואשדוד  אשדוד התפלה, מקורות מים, חברת הייזוםנחתם מתווה עקרונות בין  2019בחודש פברואר  מתווה עקרונות עם המדינה והבנקים המממנים 1.2.1.3 .זיכיון הסדרי בגין בחייבים קיטון כנגד ארוך לזמן בנקאיים מתאגידים בפיקדונות הכספי המצב על בדוח ונכלל), עיכבון כספי"ח ש מליון 84-כ"ח (מתוכו ש מליון 181.5-כ של סך התקבל הדוח בתקופת המשאבים"). וממסגרת אשראי נוספת שיועמדו על ידי המממנים, כפי שמפורט במתווה העקרונות ("קופת בונות אשדוד התפלה מכספים הפיצויים שהתקבלו מקבלן ההקמה, מיתרות שייצברו בחששיפוץ זה יוכל הזוכה לעשות שימוש ב"קופת משאבים" שתיצבר באשדוד התפלה, שתורכב בעיקר חודשים ממועד השלמת המכירה. לצורך  24בסטנדרטים שייקבעו במסמכי המכרז וזאת בתוך יתחייב לשפץ את המתקן ולהעמידו במצב כשירות  הבעלים שהועמדו לגופים אלה. הזוכה במכרז לצורך הסדרת תפעול המתקן עד להשלמת הליך מכירת מניות  ,תפעול לבין המדינה והמממניםהתפלה    :להלן עיקרי ההסכם  .2019במרץ  12תפעול. מתווה העקרונות נכנס לתוקף ביום התפלה ואשדוד  אשדוד התפלה

 ;הליך מכרז למכירת מניות אשדוד התפלה ואשדוד התפלה תפעול 
 ;סיום הליכי הבוררות בין אשדוד התפלה לבין המדינה  
  הפעלת המתקן עד להשלמת המכירה;מימון  
  המממנים;ויתור של הנושה הבכיר על עילות העמדה לפרעון מיידי של האשראי שניתן ע"י הבנקים 
 ;מנגנון לכיסוי הגרעון של חברת אשדוד תפעול עד להשלמת הליך המכירה 
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  ש"ח. כמו  מליון 8 -, ללא חברות מאוחדות גרעון בהון החוזר בסך כלחברת הייזום 2019במרץ  31ליום   סולו -מצבה הכספי של חברת הייזום 1.2.2.1 גרעון בהון החוזר וספקות משמעותיים לקיום הנחת ה"עסק החי" 1.2.2 לבין המדינה. חברת הייזוםתפעול, בין  דאשדומנגנון לחלוקת תמורה עתידית לכשתתקבל ממכירת מניות אשדוד התפלה ומניות חברת ש"ח, כולל ערבויות שניתנו לחברת אשדוד  מליון 299-התחייבויות חוץ מאזניות בסך כ לחברת הייזוםכן  מעריכה כי החברה תוכל לעמוד בפרעון התחייבויותיה  חברת הייזום, ובהתאם לדוח זה הנהלת 2020 -ו 2019ערכה דוח תזרים מזומנים חזוי לשנים  חברת הייזוםבהמשך לאמור בדוח השנתי, הנהלת   .)המאזן תאריך לאחר בוצע רעוןי(הפ הפרויקט, וכן לפרעון החלק העיקרי של האשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים אחריםשהתקבלה מהמזמין שימשה לפירעון ההתחייבויות של השותפות לתאגיד בנקאי שמימן את הקמת נחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון של מט"ש נבי מוסא במסגרתו התמורה  2019לפברואר  12ביום   ש"ח. מליון 54ש"ח וערבויות שניתנו לאשדוד התפלה תפעול בסך  מליון 129 -התפלה בסך כ , בשל העובדה כי נכון למועד הדוחות הכספיים לשנת 2018לאמור בדוחות הכספיים לשנת  המשךב  התפלהאשדוד   שדוד תפעולאשדוד התפלה וא -מצבן הכספי של חברות מאוחדות 1.2.2.2  .ובצרכי המזומנים הצפויים שלה . בשל כך, 2019במרץ  31מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפות בדוחות הכספיים ליום העמדה לפירעון מיידי שמקורה לפני חתימת מתווה העקרונות. לפיכך בוצע סיווג של ההלוואות לעיל, הוסכם כי הבנקים המממנים מוותרים על כל הפרה ו/או עילת  במסגרת מתווה העקרונות כמפורט  יבויות שוטפות. יאת סיווג האשראי לזמן ארוך כהתח אשדוד התפלההותירה  2018בדצמבר  31ליום הבנקים המממנים לא חזרו מטענתם בנוגע להפרה של הסכמי המימון,  2018 מוצג עודף בהון החוזר בסך של  2019במרץ  31ליום  אשדוד התפלהשל  בדוחות הכספיים התמציתיים בישיבתו  החברהדירקטוריון , 2019בהתאם לתחזית תזרים מזומנים שערכה אשדוד התפלה לשנת   ש"ח. מליון 71 -כ בדעה, כי ככל שתמומש ותימשך תמיכת  אשדוד התפלהכאסיפה כללית של אשדוד התפלה והנהלת    ובצרכי המזומנים הצפויים שלה.בהתאם לתחזית הנ"ל, הנהלת אשדוד תפעול מעריכה כי החברה תוכל לעמוד בפרעון התחייבויותיה   ).2018בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספים השנתיים 5(ראה ביאור אשדוד התפלה, עד לסיום הליך המכירה  (בערבות של מקורות מים) ועל ידי  חברת ייזוםהמתווה שנקבע במתווה העקרונות לכיסוי הגרעון התפעולי של אשדוד תפעול על ידי חברת הבהתבסס על המשך תמיכה של מקורות מים , בין היתר, בדרך של הקדמת תשלומים, וכן בהתבסס על  2019אשדוד תפעול בחנה את תזרים המזומנים החזוי לשנת בהמשך לאמור בדוח השנתי, הנהלת   מ' ש"ח. 20 ש"ח, וגרעון בהון החוזר בסך של ליוןמ 48 -לאשדוד תפעול גרעון בהון בסך של כ 2019במרץ  31ליום   אשדוד תפעול  .תעמוד בפירעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן אשדוד התפלהמקורות מים, 
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קיום ספקות משמעותיים  בדבר גילוינכלל  2019 במרץ 31דוחות הכספיים התמציתיים ליום ל ביאוריםב MN LARNACA DESALINATION CO LIMITED –הכספי של מיזם בשליטה משותפת  מצבו 1.2.2.3 חודשים שהסתיימה ביום  3המשך פעילות המיזם כ"עסק חי", הואיל ולמיזם נצבר הפסד בתקופה של  ל אירו  אלפי 11,135 -בסך כ בהון גירעוןאלפי אירו ובהתחשב בכך שלמיזם  83 -, בסך כ 2019במרץ  31 ל אשראי של בעלי המניות עעל בסיס הנחת ה"עסק החי", בהתבסס הדוחות הכספיים של המיזם נערכו   אלפי אירו. 30,036 -וכן גירעון בהון החוזר בסך של כ מיליון ש"ח), מיתרת חו"ז מול מקורות ייזום  78מליון ש"ח הנובעת מיתרת ההשקעה במקורות ייזום ( 226 -, הינה סך של כ2019 במרץ  31לאור האמור לעיל ההשפעה האפשרית על מקורות סולו ליום  השפעה על מקורות מים סולו 1.2.2.4  את המשך פעילותו כ"עסק חי".אישרו בעלי המניות כי לא יועמד לפירעון כל זמן שאין למיזם זה אמצעיים כספיים מספיקים שיאפשרו ), שלגביו 50% –אירו (חלקה של החברה  אלפי 33,242 -מסתכמת בכ 2019 במרץ 31שיתרתו ליום  חברת  של החברה לפרוע את התחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן וכן אין פגיעה בפעילות העסקית שלמליון ש"ח). לדעת הנהלת החברה והדירקטוריון של מקורות מים, אין בסכום הנ"ל משום פגיעה ביכולתה  135מליון ש"ח) ומהאפשרות למימוש ערבויות שניתנו לחברות הייזום והחברות המאוחדות שלה ( 13( נחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון במט"ש נבי מוסא, לפיו, מבט"י (המזמין)  2019בפברואר  12ביום   מט"ש נבי מוסא 1.2.3  מקורות סולו. ש"ח בגין מימון הפרויקט והסרת השיעבודים, וכן תשלום לזכיין  מליון 40 -השותפות לבנק לאומי בסך של כשיתבצעו במועד הקובע. התמורה שהוסכמה בין הצדדים כוללת פרעון של כל החובות הפיננסיים של ושותפות נבי מוסא) על הפסקת העבודות לצמיתות וביטול הסכם הזיכיון  חברת הייזוםמורה לזכיין ( כן -. כמוWaTechאמצעות המרכז ליזמות טכנולוגית של החברה לשיפור ויעילות מערכת אספקת המים, בין היתר בהמדינה, שמירה ואבטחה של מקורות המים וכן פיתוח, הקמה, חידוש ואחזקה של מפעלי מים וקידום היכולת הטכנולוגית מקורות פועלת בתחום אספקת המים ובכלל זה הפקת מים, איגומם, טיפול באיכות המים, הולכתם, אספקתם בכל רחבי  תחומי פעילות 1.3 ש"ח.ליון מ 24.8 -אשראי לתאגידים בנקאיים בסך של כ הייזום חברתפרעה  2019אפריל  בחודש 1.2.6 .50% של בתפוקה המתקן את להפעיל בקפריסין המים מרשות הנחיה בלימסול משותף מיזם קיבל 2019באפריל  5 ביום 1.2.5 .אשדוד פרויקטבהתאמה, לצורך מימון  ,נקוב כל אחת ש"ח ערך 1מניות בנות  1,294,148 -ו 1,665,000  מים למקורות הייזום חברת, הקצתה 2019 במאי 16 -ו 2019באפריל  18 בימים 1.2.4  .2019במרץ  31 -הינו ה . המועד הקובע להשלמת העסקהכפי שמפורט בהסכם)ש"ח (סכום זה כפוף להתאמות בהתאם ליתרת המזומנים בתאגיד בנקאי במועד הקובע, ליון מי 32 -כ בסך (באמצעות חברת מימון, תכנון, הקמה ותפעול של מפעלי אספקה וטיפול במים וביוב בארץ ובעולם עוסקת החברה במתן  העיקרי, מקורות הינה מפיקה וספקית המים הגדולה והעיקרית במדינה  במסגרת תחום פעילותה תחום אספקת מים 1.3.1  הייזום), וכן בביצוע עבודות קבלניות עבור צדדים שלישיים בתחום המים והקולחים. מסך אספקת המים בישראל (לרבות אספקת מים לממלכת ירדן  69%-החברה מספקת כישראל.  מהצריכה הביתית, על פי נתוני מקורות ונתוני רשות המים כפי  82%-ולרשות הפלסטינית) וכ
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בארץ ובעולם, ובכלל  הקמה, תפעול וייזום של פרויקטים בתחום המיםתיכנון ותחום זה כולל שירותי   חברת הייזום 1.3.2 מים, תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות, מושבים, קיבוצים וחקלאים המפיקים מים לצריכה פרטית.כמויות המים הנותרות מסופקות על ידי אגודות . 2017שמופיעים בסקר צריכת המים הכללית בשנת  לפי הפרוט  2018מליון ש"ח בשנת  5,342 -ל כוסך שמליון ש"ח בהתאמה,  965 -וסך של כש"ח  מליון 1,070 -כסך של הסתכם ב 2018-ו 2019במרץ  31שהסתיימו ביום החודשים  שלושתבהחברה סך היקף פעילות  2.1 מצב כספי . 2  וכן תפעול ותחזוקה של מתקני מים וביוב עבור צדדים שלישיים, ביניהם גופים מוניציפאליים שונים.פעילויות אלו כוללות ביצוע עבודות קבלניות חד פעמיות ועבודות שוטפות שעיקרן העתקת תשתיות  שירותים נוספים בתחום המים B.O.T .  1.3.3זה בזכיינות בשיטת  "דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן  הכספיים דוחותהעריכת  2.2   5,342      965    1,070    סה"כ  48     2   26   השקעות ברכוש אחר  1,003      231    279    השקעות בהקמה וחידוש מפעלי מים   514      111    119    חיצונייםהכנסות מעבודות קבלניות לגורמים   312      25    29    הכנסות ממפיקים פרטיים  3,465      596    617   הכנסות מאספקת מים  31.12.2018      31.3.2018    31.3.2019     לתקופה שנסתיימה ביום       :הבא "), וכן בהתאם להוראות הגילוי IAS 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי  מליון  233 -כמליון ש"ח בהשוואה לסך של  305 -כסך של ל תקופת הדוחההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב רכוש קבוע 2.3  ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2018 בדצמבר 31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו  .1970-ומיידיים), התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  . ההשקעות ברכוש קבוע כוללות 2018בשנת מליון ש"ח  1,051 -כוסך של  אשתקדבתקופה המקבילה ש"ח        השקעות במפעלי מים וברכוש אחר לפי הפרוט הבא:
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ה אבהשוומליון ש"ח  1,273 -הסתכמו לסך של כ 2019במרץ  31השקעות וחייבים לזמן ארוך של החברה ליום  השקעות וחייבים לזמן ארוך 2.4  1,051  233  305  סה"כ  48  2  26  השקעות ברכוש אחר  1,003  231  279  השקעות בהקמה וחידוש מפעלי מים          )ש"ח נימליוב(    2018  2018  2019   דצמבר 31  במרץ 31   ליום  ובע הקיטון נמליון ש"ח.  128 -בתקופת הדוח של כקיטון , 2018בדצמבר  31ליום  מליון ש"ח 1,401-לסך של כ הפרשה רישום  , עקבבעיקרו מירידה בסעיף חייבים בגין הסדרי זיכיון המתייחס למתקן ההתפלה באשדוד תשלום פיצוי כספי על ידי קבלן ההקמה כמפורט סכומים אלו הינם  . בליווי בנקאי ןפיקדו כנגד ן המתקןלתיקו וחות בדנחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון להפעלת מט"ש נבי מוסא. בהתאם לכך,  2019בפברואר  11ביום   נכסים מוחזקים למכירה 2.5   .לתיקונים במסגרת הליך המכירה של המתקןמשאבים"  קופתעתיד לשמש כ"בהסכם אשר  סווגו הנכסים המתייחסים למט"ש נבי מוסא כנכסים מיועדים  2018בדצמבר  31הכספיים השנתיים ליום  לפרטים נוספים ראה .  2018דצמבר  31ליום  ש"חמליון  73-על סך של כ  עמדהלמימוש. יתרת נכסים אלו  מקיטון בחיובי מים  וכן מט"ש נבי מוסאממימוש  ,בסעיף מזומנים ושווי מזומנים מהקיטוןנובעת בעיקרה  הירידה   ).11.7% -ש"ח (כ מליון 235 -בתקופת הדוח בסך של כ קיטון, 2018בדצמבר  31ש"ח ליום  מליון 2,016 -ש"ח לעומת סך של כ מליון 1,781 -הסתכם לסך של כ 2019במרץ  31הרכוש השוטף של החברה ליום  רכוש שוטף 2.6  לעיל. 1.2.3סעיף  החיובים גבוהים מחיובי  2018שברבעון הרביעי של שנת  . הקיטון במפיקים הפרטיים נובע מכךלמפיקים פרטיים בדצמבר  31נכון ליום  59.6%לעומת  71.0% -על שיעור של כ 2019במרץ  31היחס השוטף עמד נכון ליום   . 2019לכל שנת  2018בתחילת ינואר עקב תשלומים ארנונה מראש ירידה זו מקוזזת בגידול בסעיף   . 2019הרבעון הראשוןן של שנת  על שיעור  2019במרץ  31שנה השוטפת עמד נכון ליום ביתרות שאינן עתידות להיפרע  טרוליבנהיחס השוטף    .2018בדצמבר  31נכון ליום  %7.55לעומת  %4.56 -על כ 2019במרץ  31. היחס המהיר עמד נכון ליום 2018 יתרות שאינן עתידות להיפרע  טרוליבנ . היחס המהיר2018בדצמבר  31נכון ליום  66.8%לעומת  84.3% -של כ ש"ח לעומת סך של  מליון 9,583 -הסתכמו לסך של כ 2019במרץ  31התחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום  התחייבויות לזמן ארוך 2.7   .2018בדצמבר  31נכון ליום  %3.62לעומת  %7.77 -על כ 2019במרץ  31עמד נכון ליום  השוטפת בשנה  .)11.4%-(כ ש"חמליון  980 -גידול בתקופת הדוח בסך של כ 2018בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  8,603 -כ
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הבנקים , כתוצאה מחתימה על הסכם בין המדינה סיווג הלוואה בחברת הייזום לזמן ארוךעיקר העליה נובעת מ לעומת סך של ש"ח  מליון 2,510 -הסתכמו לסך של כ 2019במרץ  31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  התחייבויות שוטפות 2.8  .לעיל .3.11.2כמפורט בסעיף  וחברת הייזום ). 25.7% -מליון ש"ח (כ 869בתקופת הדוח בסך של  קיטון, 2018בדצמבר  31ליום  מליון ש"ח 3,379 -כ אשר קוזזה  לעיל)  2.7(ראה סעיף  מסיווג הלוואה מזמן קצר לזמן ארוך בחברת הייזוםנובעת בעיקרה  הירידה בריבית הגידול מ), ש"חמליון  100-כמהעליה בהתחייבות לקניית מים מותפלים עקב רישומי חתך (בחלקה  -נוצרים פערים, הרי שברמה הרבתעריפי המים לשנה העוקבת. מנגנון זה מבטיח כי אף אם בשנה מסויימת למקורות לבין הכנסותיה המוכרות. פערים אלה, ככל שקיימים, נלקחים בחשבון על ידי רשות המים בעת עדכון נכסים/התחייבויות רגולטורים נדחים נוצרים ככל שישנם פערים, חיוביים או שליליים, בין העלויות המוכרות   חשבונות נדחים רגולטוריים: 2.9  .)ש"חמליון  54במקדמות ממזמיני עבודות ( ) ומהעליהש"חמליון  77( לשלם בגין האג"ח עקב רישומי חתך מליון ש"ח  245 -בסך של כ לנכסיםהסתכמו  2019במרץ  31החשבונות הנדחים הרגולטוריים של החברה ליום   בוצע תיקון בכללי המים.מיום המעבר. להפסקת ההתאמה למדד היתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספים של החברה, ובהתאם, מת הדוחות למדד , שעל פיהם נדרש היה להפסיק את התא IFRSבעקבות המעבר של החברה לדיווח לפי תקניבנוסף, החברה רושמת חשבונות נדחים רגולטורים בגין הפרשי ההצמדה על רכיב החוב של החברה וזאת   שנתית ההכנסות המוכרות של החברה יכסו במלואן את עלויותיה המוכרות.    93  6  )6(  נטוהכנסות (הוצאות) אחרות,   )95(  )25(  )10(  וכלליותהוצאות הנהלה   35  )210(  )223(  רווח (הפסד) גולמי  )4,256(  )942(  )988(  עלות המכירות והעבודות  4,291  732  765 הכנסות   )ש"ח מליוןב(     31.12.2018   31.3.2018    31.3.2019   דוחות מאוחדים  לתקופה שנסתיימה ביום        :להלן נתונים מתוך דוח התוצאות העסקיות של הקבוצה עיקרי התוצאות העסקיות 3.1 תוצאות הפעולות . 3  להלן. 3.10לפרטים בדבר שינויים אלו ראה סעיף  מליון ש"ח. 377 -בתקופת הדוח בסך של כ שינוי, 2018בדצמבר  31ליום  מליון ש"ח 132 -לעומת התחייבויות בסך של כ
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ש"ח  מליון 52 -ש"ח לעומת סך של כ מליון 104 -לסך של כ בתקופת הדוחבוצה הסתכם הרווח הנקי של הק    249  67  73  נדחים רגולטורייםשינוי ביתרות חשבונות רווח כולל לתקופה לאחר           16  15  )31(  רווח (הפסד) כולל אחר          233  52  104  חשבונות נדחים רגולטוריםרווח לאחר שינוי  ביתרת   373  247  288  השפעת מסיםרגולטורים, נטו לאחר חשבונות נדחים שינויים נטו ביתרות של   )140(  )195(  )184(  מסים על הכנסהרווח (הפסד) לאחר ניכוי   76  56  57  הטבת מס  )216(  )251(  )241(  מסים על הכנסהרווח (הפסד) לפני   )249(  )22(  )2(  הוצאות מימון  33  )229(  )239( לפני הוצאות מימוןרווח (הפסד) תפעולי  ש"ח  מליון 67 -ש"ח לעומת סך של כ  מליון 73 -של כ לסך  בתקופת הדוחהרווח הכולל של הקבוצה הסתכם   .אשתקד בתקופת המקבילה  .המוכרות בעלויות נכללים לא לעיל המוזכרים הסעיפים כי יובהר מליון ש"ח 6 -בסך של כסחירים  מניירות ערךרווח  -  ידוע לתקופה-מליון ש"ח הנובע מהפרשי מדד בגין 66 -בסך של כ רווח -  מיליון ש"ח  6 -רווח גולמי משירותים נוספים בתחום המים שמבצעת החברה בסך של  כ -   :(מוצגים לפני השפעת המס)  ש"ח נובע בעיקרו מהסעיפים הבאים מליון 104מס של החברה לתקופה בסך של  אחריהרווח   .אשתקד בתקופת המקבילה
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 שהעיקריים שבהם הינם:(בהתאם לתעריפי המים שנקבעים בכללי הרגולציה) לבין הוצאות החברה פערים בין העלויות המוכרות למקורות הנכללות בתנועה בחשבונות הרגולטוריים ובהכנסות ממכירות מים  -  
  (אנרגיה וכימיקלים) מיליון  6-היו נמוכות בכ בתקופת הדוחהוצאותיה של החברה  –עלויות משתנות גידול בכמויות המים במתקני ההתפלה ותוספת עלויות ש"ח ביחס לעלויות המוכרות, וזאת בעיקר בשל   .מוכרות בגין הפעלת מתקני הקשיה
  מיליון ש"ח מהעלויות  10-בכ בתקופת הדוח היו נמוכותהחברה הוצאותיה של  –עלויות קבועות   .המוכרות לחברה
  מיליון ש"ח, אך בשל העובדה כי הוצאות  46-לחברה הוכרה תשואה להון בסך של כ –עלויות הון מיליון ש"ח מהעלות המוכרות וכן בשל פערים חשבונאים  13-בכ גבוהותהריבית של החברה בפועל היו  בהשוואה  )3.5% -ש"ח (כ מליון 21 -בסך של כ בתקופת הדוח גדלוההכנסות ממכירות מים לצרכנים  3.2.1    4,291   732   765    סה"כ 514  111  119   לגורמים חיצונייםהכנסות מעבודות קבלניות   312   25   29    הכנסות ממפיקים פרטיים  3,465   596   617   הכנסות מאספקת מים  ש"ח) מליון(ב      31.12.2018    31.3.2018    31.3.2019     לתקופה שנסתיימה ביום      הכנסות 3.2  מיליון ש"ח . 31-בכ 2018מיליון ש"ח בסעיף הפחת, סך התרומה לרווח של סעיף עלויות ההון הסתכמה בשנת  2-של כ -תעריפים בשיעור של כ מעליתבהכנסות ממכירת מים נבע בעיקר  הגידולאשתקד.  לתקופה המקבילה בסך  בתקופת הדוח גדלו) שינוי ביתרות של חשבונות נדחים רגולטורייםסך ההכנסות מאספקת מים (כולל   .בכמויות המים 4.3%-ירידה של כאשר קוזזו ב 8.3% מליון ש"ח  25 -סך של כ ש"ח לעומת מליון 29-בסך של כ הכנסות ממפיקים פרטייםנרשמו  בתקופת הדוח  להלן. 3.5.1לפרטים ראה סעיף  .אשתקד לתקופה המקבילהבהשוואה מליון ש"ח  43 -של כ לחוק המים וכן פועלת מול רשות המים לקביעת מתווה להכרה  27שהועמדו לרשותה במסגרת תיקון ההכנסות משקפים את הערכת סיכויי הגבייה על ידי החברה. החברה החלה בהפעלת כלי הגבייה כי בשלב זה טרם נגבו מלוא החיובים שהופקו והרישומים בסעיף  יצוייןאשתקד.  בתקופת המקבילה         גבייה מלאה.-החשיפה לאילצמצם את בסכומים שלא ייגבו, במטרה 
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בסך של  בתקופת הדוחקבלניות לגורמי חוץ ות מעבודות הכנס                          הכנסות מעבודות קבלניות לגורמים חיצוניים 3.2.2     "ח בהשוואה מליון ש גדלו  431   93   106   שירותים נוספים  הוצאות בגין                 עלות העבודות:  3,825   849   882   עלות המכירות   ש"ח) מליון(ב      31.12.2018    31.3.2018    31.3.2019      לתקופה שנסתיימה ביום       עלות המכירות והעבודות 3.3  בעבודות לגורמי חוץ במקורות מים בתקופת הדוח. מהעליהנובע  הגידולעיקר  אשתקד. לתקופה המקבילה 8-כ

  514   111   119     סה"כ  212   44   47    הייזוםהכנסות מחברת   25   5   6    שח"מהכנסות מחברת   17   3   3    תעריפי המיםלצורך קביעת הכנסה מוכרת               260   59   63   ממקורות מים הכנסות  ש"ח) מליון(ב     31.12.2018    31.3.2018    31.3.2019     לתקופה שנסתיימה ביום     
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לכלול רכיב זה בשורת  נכוןבעת בחינת הרווח הגולמי עם זאת,  לאחר מס.לאחר הרווח  ,רכיב זה בשורה נפרדת להציגמהווים השלמה/עודף של ההכנסות בפועל אל מול העלויות המוכרות לחברה. התקינה החשבונאית מחייבת מחייב יצירת נכסים/התחייבויות רגולטורים נדחים, אשר  ,אופן ההכרה בעלויות הרגולטוריות לחברת מקורות  גולמי רווח 3.4  .אשתקד  לתקופה המקבילהש"ח בהשוואה מליון  13-בסך של כ בתקופת הדוח גדלוההוצאות בגין שירותים נוספים     .מיליון ש"ח) 10מליון ש"ח) והוצאות קניות מים ( 23( אנרגיהבהוצאות  מעלייהנובע בעיקר  הגידול  אשתקד.  לתקופה המקבילהש"ח בהשוואה  מליון 46 -בסך של כ בתקופת הדוח גדלה והעבודות עלות המכירות    4,256  942  988    סה"כ הנדחים הרגולטוריים תוצאות מגזר זה מייצגות את הרווח הגולמי ומוצגות לרבות השינוי בנכסים  אספקת מיםמגזר  3.5.1  להלן יפורטו תוצאות המגזרים:  שירותים נוספים בתחום המים  .ג חברת הייזום  .ב אספקת מים  .א  , בקבוצה  מגזרי פעילות כדלקמן:2018בדצמבר  31דוחות הכספיים השנתיים ליום ל 28בביאור  כאמור תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות 3.5  *שינויים (לפני מס) המתייחסים לרווח הגולמי בלבד ואינם כוללים הפרשות והערכות לגבי תקופות העבר.  525   127   132    סה"כ  490   337   355    *רגולטורים נדחיםשינוי בחשבונות   35   )210(   )223(   והפסד לפי דוח רווח רווח (הפסד) גולמי   ש"ח) מליון(ב     31.12.2018    31.3.2018    31.3.2019     לתקופה שנסתיימה ביום       .אשתקד בתקופת המקבילה מליון ש"ח 127 -כסך של לעומת  מליון ש"ח 132 -כ  סך של ל מסתכם בתקופת הדוחהרווח הגולמי  שיוצג להלן, בהתחשב בהתאמות הנ"ל,כפי  ההכנסות.   לתקופה שנסתיימה ביום        ולמעט השינוי בנכסים אלו בגין הפרשי הצמדה.
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שסופקו  מלמ"ק 19.6 -מלמ"ק מים (מתוכם כ 270.5 -סיפקה מקורות כ 2019 מרץבחודשים ינואר עד           459    112    122    מאספקת מיםסה"כ רווח גולמי  )3,825(   )849(  )882(  המכירות         בניכוי: עלות   4,284    961    1,004    מאספקת מיםסה"כ הכנסות   507    340    358    רגולטורים לפני מסחשבונות נדחים שינויים ביתרות של              3,777   621  646  מכירות מים לצרכנים  ש"ח) מליון(ב     31.12.2018    31.3.2018    31.3.2019   דוחות מאוחדים מלמ"ק מים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון  283 -לממלכת ירדן ולרשות הפלשתינאית), לעומת כ        186.0   180.6 בית 97.0 89.9  חקלאות        מ ל מ " ק  2018  2019  מגזר  במרץ 31  לתקופה שנסתיימה ביום      להלן ההתפלגות בין סוגי הצריכה השונים:     ).4.2% -מלמ"ק (כ 12-של כ
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בהשוואה לסך של  חש" מליון 122 - סך של כל בתקופת הדוחהרווח הגולמי מאספקת מים הסתכם     283  270.5  סה"כ ומירידה  קבועות עקב גידול ברכוש הקבועעלויות ברווח מברווח הגולמי נובעת מגידול  העלייהעיקר   אשתקד. בתקופת המקבילהמליון ש"ח  112 - כ , ומנגד ההוצאות בגין הכנסות אלו הסתכמו לסך מליון ש"ח 44אשתקד ההכנסות הסתכמו לסך של  המקבילהבתקופת ש"ח, ואילו מליון  44 -ח ומנגד נרשמו הוצאות בגין הכנסות אלו בסך של כ מליון ש" 47 -לסך של כ  2019של שנת  בתקופת הדוח ההכנסות מביצוע עבודות בחברת הייזום הסתכמו  תוצאות מגזר זה מייצגות את הרווח/הפסד לפני מס של החברה המאוחדת, מקורות פיתוח וייזום.  חברת הייזוםמגזר  3.5.2  .אשתקד בתקופת המקבילה 11.7% -בהשוואה לשיעור של כ 12.2%-לשיעור של כ בתקופת הדוחמאספקת מים, הגיע  שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות  המקוזזת בהפסד בגין עלות אנרגיה מוכרת. מסופקים בגין מפיקים פרטייםבהוצאות חובות  של לסך  בתקופת הדוחלפני מס של פעילות תחום זה לאחר הוצאות הנהלה ושיווק, הסתכם  ההפסד   .מליון ש"ח 42של  פעמיות ולאחר -מהכנסות מחברת מקורות מעבודות חד 7%לאחר ניכוי  ,אשתקד המקבילה הבתקופ ש"ח מליון 63 -סך של כ לעומתש"ח  מליון 70 -סך של כל בתקופת הדוחהסתכמו ההכנסות סך   אשתקד. בתקופת המקבילהש"ח  מליון 12-כ  סך שלרווח במליון ש"ח לעומת  6 -סך של כרווח בל בתקופת הדוחהסתכמו  זה מגזרתוצאות   מפעילויות שמבצעת חברת הבת שח"מ.זה מייצגות את הרווח הגולמי מפעילויות שמבצעת החברה בצירוף רווח לפני מס  מגזרתוצאות  שירותים נוספים בתחום המיםמגזר  3.5.3   .תקדן ש"ח בתקופה המקבילה אשמליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך של כמליו 7-כ מוכרת לצורך קביעת מהכנסות מחברת מקורות מעבודות מתמשכות, המהווים הכנסה  4%-ניכוי של כ מליון ש"ח  6-סך של כהכנסות במליון ש"ח בהשוואה ל 6-האחרות לסך של כ ההוצאותהסתכמו  בתקופת הדוח אחרות, נטו )הוצאותהכנסות ( 3.7  .עקב גביית חובות עבר הקיטון בתקופת הדוח נובע בעיקרו מירידה בסעיף הפרשה לחובות מסופקים  אשתקד.  תקופה המקבילהב מליון ש"ח 26השוואה לסך של במליון ש"ח  10-וצאות הנהלה וכלליות, לסך של כ הסתכמו ה בתקופת הדוח  הוצאות הנהלה וכלליות 3.6   ).אשתקד המקבילה הבתקופ וכן בתקופת הדוחמליון ש"ח  3(סך של  תעריפי המים נרשמו הוצאות בגין  הדוחמכך שבתקופת בעיקר השינוי בין התקופות נובע אשתקד.   בתקופת המקבילה מליון בתקופה  22 -בהשוואה לסך של כמליון ש"ח  2 -הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ  בתקופת הדוח הוצאות מימון, נטו 3.8  .הפרשה לתביעות ארנונה כמו כן,  . 0.1%המדד ב ירד  בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד, 0.5%ב בגין מדד עלה בתקופת הדוח כאשר   בתקופת ההקמה. והצמדה מגידול בהכנסות ריביתהקיטון בהוצאות נובע בעיקרו  אשתקד.המקבילה אשתקד  מיליון ש"ח בהשוואה להפסד  6 –בתקופת הדוח נרשמו רווחים מעליית ערך ניירות ערך סחירים בסך של כ   מיסים על ההכנסה 3.9  בסך של כמליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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, הכוללים את השפעת המיסים על השינוי ביתרות חשבונות בתקופת הדוח מיסים על ההכנסה הוצאותסך הכל     רגולטוריים נדחים ואת השפעת המס על סעיף זה.יצוין, שהרווח לפני מס אינו כולל את השינוי ביתרות חשבונות  .אשתקד בתקופת המקבילהש"ח  מליון 56 -של כ סךב ותלהכנסש"ח בהשוואה  מליון 57 -בסך של כ תכנסולה בתקופת הדוחמיסים על ההכנסה הסתכמו  לתקופה מליון ש"ח בהשוואה  19 -לעומת סך של כ  מליון ש"ח 29סך של הוצאות ברגולטוריים נדחים, הסתכמו ל מליון ש"ח בהשוואה  288 -הסתכמו השינויים נטו בחשבונות הרגולטוריים להכנסות בסך של כ בתקופת הדוח  שינויים נטו בחשבונות נדחים רגולטוריים 3.10  אשתקד.  המקבילה . הגידול בתנועה בחשבונות הרגולטוריים נטו בהשוואה אשתקד מליון ש"ח בתקופה המקבילה 247 -כ  של לסך רשמה החברה ולכן  ,0.1%-בשיעור של כמדד ה ירדד שבתקופה המקבילה בעו 0.5%-מדד בגין בשיעור של כ עלה בתקופת הדוחו ,החברה רושמת הפרשי הצמדה על רכיב החובש אשתקד נובע מכך לתקופה המקבילה אשתקד  בתקופת המקבילהשבעוד מליון ש"ח  31-כולל אחר בסך של כ הפסדרשמה החברה  בתקופת הדוח כולל אחר רווח 3.11   .אשתקד לתקופה המקבילההכנסות גבוהות יותר בסעיף שינויים בחשבונות נדחים רגולטורים בהשוואה  רשמה  בתקופת הדוחבעיקרו מכך שנובע  אשתקד, לתקופה המקבילהבהשוואה  בתקופת הדוחהכולל ההפסד    מליון ש"ח. 15-סך של כב רווח כולל רשמה החברה ה אשתקד רשמה להפסדים מעסקאות גידור ומהפרשי תרגום דוחות כספיים  בעוד שבתקופה המקביהחברה  מזומנים שנבעו מפעילות אשתקד ומליון ש"ח בתקופה המקבילה  21-סך של כב שוטפת לפעילות ששימשו מזומניםלמליון ש"ח בהשוואה  44 -פעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כמ שנבעוהמזומנים   מליון ש"ח. 516 -מליון ש"ח והסתכמו לסך של כ 215 -בתקופת הדוח בסך של כ קטנויתרות המזומנים ושווי המזומנים  נזילות 4.1 ומקורות מימון נזילות . 4   .החברה רווחים בגין סעיפים אלו מליון  22-מליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 62 -כהסתכם בפעילות מימון בתקופת הדוח ששימשו לסך המזומנים  . 2018מליון ש"ח בשנת  1,028 -מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וסך של כ 232-מליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 197 -סך המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכם בכ  .2018מליון ש"ח בשנת  762 -סך של כבשוטפת  ש"ח לעומת סך של  מליון 3,897  -הסתכם לסך של כ 2019במרץ  31ההון העצמי של החברה המאוחדת ליום  הון עצמי 4.2  ראה דוחות על תזרימי המזומנים בדוחות הכספיים.   .2018מליון ש"ח בשנת  224 -סך של כב מימוןמזומנים שנבעו מפעילות ד וש"ח בתקופה המקבילה אשתק הגיע  2019 שנת של הראשונים חודשיםהשלושת ללהון הממוצע המשוקלל בגין הרווח הנקי שעור התשואה   . 2018בדצמבר  31יום לבדומה  30% -הגיע לשיעור של כ 2019במרץ  31יחס ההון העצמי לרכוש הקבוע ליום   .2018בדצמבר  31ש"ח ליום  מליון 3,823 -כ   . בתקופה המקבילה אשתקד 1.45% -כשיעור של , לעומת 2.69%-של כ לשיעור
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(לא מיליון ש"ח)  1,363: 12.2018(מליון ש"ח  729לחברה גרעון בהון החוזר בסך של  2019במרץ  31ליום  הון חוזר 4.3 כמו כן, . )יות המוכרות להכנסות המוכרותוהעל יתרת חשבונות נדחים רגולטורים הנובעים מהפער ביןכולל  מליון ש"ח) אשר,  374: 12.2018מליון ש"ח ( 402 -בחישוב ההון החוזר בתקופת הדוח, נלקח גם סכום של כ  , בהתבסס בין היתר על מסגרות האשראי וגיוס אגרות חוב מתוכנן לזמן וההנהלה החברה דירקטוריון לדעת  לעיל, סווגו ההלוואות מזמן קצר לזמן ארוך.  1.2.1.3בסעיף לאור החתימה על ההסכם של חברת הייזום עם המדינה והבנקים המממנים והגעה להסדרה כפי שמתואר   .ויתרת חו"ז  מול המפא"ר )החברה עתיד להיות משולם בשנה השוטפתבהתחייבויות השוטפות. בסכום זה נכללו הפרשות כלליות, התחייבות לקרן שיקום (מעל החלק שלהערכת לכללי החשבונאות מוצג להערכת החברה, בסבירות גבוהה, אינו עומד לפירעון בשנה השוטפת, אולם, בהתאם  (להלן: "מעלות") ושמרו זו השנה  Standard & Poors Maalotהחברה ואיגרות החוב שלה מדורגות על ידי  רוג אשראייד 4.5    . 2018בדצמבר  31ש"ח ביום  מליון 7,880 -ש"ח. לעומת סך של כ מליון 7,924 -הסתכמה לסך של כ 2019במרץ  31יתרת ההלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך, כולל חלויות שוטפות ליום   :לזמן ארוךואגרות חוב הלוואות   גופים בנקאיים.החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים, מהנפקת אגרות חוב בישראל ומהלוואות מ מקורות המימון 4.4   הקרובות(אשר הן המקור של החברה להחזר החוב המגויס), שהחברה תוכל לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשנים ועל הכיסוי שמקבלת החברה בגין הוצאות פחת, תשואה וריבית בהתאם לרגולציה ואילך,  2019ארוך לשנת  דירוג החברה אושרר על ידי חברת מעלות ביום  ilAAA.ברציפות על דירוג אשראי מקסימלי של  עשרה החמש סמנכ"ל הכספים והיא החלה את כ ך, אישר דירקטוריון החברה את מינויה של גב' רונית זלמן מלא2019בפברואר  3ביום   , סיים מר יוסף שכטר סמנכ"ל תפעול המערכת, את תפקידו בחברה.2019בינואר  31ביום   שינויים בתקופת הדוח -נושאי משרה בחברה  . 8  .2018בדצמבר  31ליום  בדוחות הכספים .ב4 בדבר הליך רישום זכויות בנכסים, ראה ביאור  רישום זכויות בנכסים . 7  .לתשקיף 6.8.7בדבר התפתחות יעילות החברה ראה סעיף  יעילות החברה . 6  .השנתיים לדוחות הכספיים חכ.2באומדנים חשבונאיים קריטיים ראה ביאור לפרטים בדבר שימוש  אומדנים חשבונאיים קריטיים . 5  .2018 אוגוסטב 12 נכון למועד החתימה , של מר אלון רז כמנכ"ל חברת הייזום אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את המינוי 2019במאי  23ביום   סיים מר אילן דומב, מנהל הכספים של חברת הייזום, את תפקידו בחברה. 2019בינואר  31ביום  "ל חברת הייזום, מר אהוד הלל את תפקידו בחברה.סיים מנכ 2019במהלך חודש ינואר  .2019במרץ  3תפקידה ביום   חשיפה לסיכוני שוק . 9    .התקבל כתב מינוי חתום הכספיים טרםעל הדוחות 
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ביולי  27הגרעין הניהולי של חברת מקורות נקבע כבכל החברות הממשלתיות ע"י רשות החברות הממשלתיות. ביום  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית . 10  .השנתיים דוחות הכספייםל 12ראה ביאור  חשיפה לסיכוני שוקלפרטים בדבר   להיות דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית. על כן נקבע הגרעין הניהולי של מקורות שבו מחויב על החברה, את תנאי ההתאמה של הדירקטורים לחברה שעניינם מומחיות וכשירות מקצועית, לרבות מומחיות חשבונאית , לפיה, מנהל רשות החברות רשאי לקבוע בהתייעצות עם השר הממונה 3849  , התקבלה החלטת ממשלה מספר2008 דירקטורים  3דירקטורים נוספים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. לאור האמור לעיל, כיום מכהנים בדירקטוריון החברה . כמו כן מר אבי וינטר והגב' נעמי אנוך הינם 2014במרץ  5ביום  מיומנות חשבונאית ופיננסית ע"י הועדה לבדיקת מינוייםהתקשורת, יו"ר ומנהל הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב ומנכ"ל משרד הפנים. מר מרדכי אושר כדירקטור בעל אביב. מר מרדכי כיהן בעבר כמנכ"ל משרד השיכון והבינוי, מנכ"ל משרד -אוניברסיטת תל -הכשרת דירקטורים במכון להב מרדכי מרדכי, בעל תואר ראשון בכלכלה וחטיבה במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. השכלה נוספת רלוונטית: הדירקטור אשר אושר בדירקטוריון בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון מקורות הוא יו"ר הדירקטוריון, מר  פיננסית. וכן המנכ"ל מר אלי כהן וסמנכ"ל הכספים הגב'  דירקטוריון החברה בראשות יו"ר הדירקטוריון מר מרדכי מרדכי  זהות האורגנים המופקדים על הליך אישור הדוחות הכספיים 12.2  טוריון. הצהרה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית מצורפת כנספח א' לדוח הדירקהצהרה בדבר פעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים מצורפת לדוחות הכספיים,     לא חלו שינויים מהותיים בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בחברה.    אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  12.1  , למעט השינויים המפורטים להלן:2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  דוח הדירקטוריוןלא חלו שינויים מהותיים בהליך אישור הדוחות הכספיים, כפי שפורטו ב אישור הדוחות הכספיים הליך . 12  ע"י רואה חשבון המבקר. חוות דעת חלקהניתנה  רואה חשבון המבקר דוח סקירת . 11  .בעלי מיומנות פיינסית כאמור במאי  26 דירקטוריון החברה שדן בדוחות הכספיים ואישורם בהתבסס על המלצות ועדת הכספים התכנס ביום  .2019במאי  23ועדת הכספים שדנה בטיוטת הדוחות הכספיים התכנסה ביום   מלאך, הינם האורגנים המופקדים על אישור הדוחות הכספיים.-רונית זלמן ים נוספים אשר אמורים לסייע להתמודד עם המחסור במים. בשלב זה, תוכנית הפיתוח -הקמה של שני מתקני התפלת מיבחמש השנים האחרונות משק המים בישראל מתמודד עם בצורת מתמשכת. לאחרונה קיבלה הממשלה החלטה על  ולתעשייה. לי. לצד אלה תמשיך החברה לספק מים באופן סדיר ובאיכות גבוהה לכל תושבי מדינת ישראל, לבית, לחקלאות הישראבשנים הקרובות יעמדו בפני "מקורות" אתגרים תפעוליים, הנדסיים ופרויקטאליים ייחודיים ורחבי היקף במשק התשתיתי  סיכום . 14  .  2018בדצמבר  31לא חל שינוי מהותי בנושאי הביקורת הפנימית, כפי שמפורט בדוח הדירקטוריון על עניני התאגיד ליום  הביקורת הפנימית . 13  .2019 מקורות פרויקטים ל אושרו 2019בשנת כי  קבעה 2017-2019שנתית שאושרה על ידי מועצת רשות המים לשנים -התלת האמור בהחלטת  ולאורמיליארד ש"ח. יחד עם זאת, כחלק מהתמודדות עם השלכות הבצורת,  1.2-בהיקף של כ לביצוע ובאישור הדירקטוריון, החברה תגדיל את תקציב הפיתוח של שנת  2019בפברואר  24, שהתקבלה ביום 4514הממשלה  "ח בשנים הקרובות, שחמיליארד  7וסל תקציבי כולל של ש"ח  מילארד 1.8משך לובהש"ח מיליארד  1.4-ל 2019
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ובתמיכה הרגולטורית שתינתן וכן הנחיות רשות המים בהתאם  הפיננסית האיתנות על בשמירהבהתחשב, בין היתר,  והבטחת פעילות  באשדוד ההתפלה מתקן מכירתינו אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני החברה בתקופה זו ה  גבייה מלאה.-מול רשות המים לקביעת מתווה להכרה בסכומים שלא ייגבו, במטרה לצמצם את החשיפה לאילחוק המים לעניין גביית כספים ממפיקים פרטיים וכן פועלת  27לעיל, החברה ממשיכה ביישום תיקון  3.2.1כאמור בסעיף   .צורתבין היתר, בשינוי מבני של קבוצת מקורות מים להתמודדות עם הב אף עוסקתלצרכי הפיתוח. החלטה זו  במשק המים הישראלי ובתעשיית המים וב טכנולוגיתעברו, החברה מוסיפה ופועלת למען מיצובה כמובילה ועוד. כבשנים החברה ומועצת רשות המים,. החברה תמשיך בהקמה והרחבה של מתקני אספקת מים, קווים חדשים, הוספת קידוחים . במקביל לכך פועלת החברה למימוש תוכנית הפיתוח שלה כפי שאושרה על ידי דירקטוריון למכירה עדמתקן הסדירה של    כהן אלי, מנהל כללי    תאריך      2019  במאי 26              מרדכי מרדכי, יו"ר הדירקטוריון    תאריך      2019  במאי 26                                .טכנולוגית מבחינה החברה פני את שישנו רבה השקעות מבוצעות זה בתחוםהעולמית. 
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זו כללה גם את  הערכה". 2013 קוסו, בהתבסס על הקריטריוים שקבעו במודל בקרה המכוה "מודל שלה והאפקטיביות הכספי הדיווח על בחברה הפימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעו והההלה הדירקטוריון  .תתגלה או תימע הכספיים בדוחות מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון לספק מיועדת איה כספי דיווח על פימית בקרה מערכת, שלה המובות המגבלות בשל. הממשלתיות החברות חוק והוראות מקובלים חשבואות לכללי בהתאם, חיצויות למטרות הכספיים הדוחות והכת הכספי הדיווח מהימות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק המיועד תהליך היא כספי דיווח על פימית בקרה. בחברה הכספי הדיווח על אותה פימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה אחראים), החברה -"מ (להלן בע מים חברת מקורות של הדירקטוריון ובאישור בפיקוח, הההלה    .2007 -הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח   דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות       נספח א'   , צומצמה 2016בהמשך לתכית ההתייעלות של החברת הייזום, בהתאם להחלטת דירקטוריון שלה משת  יעדי הארגון:פיקוח הההלה והדירקטוריון על יישום כללים של דיווח, אחריות וסמכויות לצורך השגת  – 3עיקרון  .1    :להלן כמפורט, הפימית בבקרה מהותית החולש כדי עד המגיעים,  "ELC")( הארגון ברמת בבקרות הייזום בחברת ושתגל יםהליקוי בשל כאמור וזאת, אפקטיבית איה 2019במרץ  31 ביום שמסתיימת לתקופה החברה של הכספי הדיווח על הפימית הבקרהדעה, כי הדירקטוריון והההלה ב   .שי ליקויים המגיעים עד חולשה מהותית זיהתה, הייזום בחברת שבוצעה הפימית הבקרה של האפקטיביות הערכתחברת הייזום).  –חברת הבת פיתוח וייזום בע"מ (להלן  פרשו מתפקידם מכ"ל חברת הייזום ומ"מ סמכ"ל הכספים, וכון  2019בוסף, בתחילת חודש יואר   מבצעים מספר תפקידים בו זמית. ותרו בלתי מאויישים ופוצלו בין בעלי תפקידים אחרים בחברת הייזום, כך שבעלי התפקידים שותרו הייזום מוטת השליטה בחברת הייזום, אשר באה לידי ביטוי בכך שתפקידי מפתח בחברת  2017בשת  על יישום כללים של דיווח, אחריות וסמכויות חברת הייזום בוגע לחולשה בפיקוח הההלה והדירקטוריון  2016 החולשה המהותית במערך הבקרה הפימית התגלתה לראשוה במסגרת הדוחות הכספיים לשת    על יישום ההמלצות.על דוחות מבקר הפים ובאי יכולת לפקח ממועד זה הייתה הגבלה בקיום פיקוח אפקטיבי על הבקרה הפימית, שבאה לידי ביטוי באי קיום דיוים לא התכסה ועדת הביקורת של חברת הייזום, בשל היעדר קוורום דרש לכיוסה.  2018החל מחודש יולי  פיקוח על הבקרה הפימית – 17-16עקרוות  .2    למועד אישור הדוחות טרם אויישו. כי על אף קיומה של  מבטיחותביצעו פעולות, כמפורט להלן, אשר חברת הייזום הההלה והדירקטוריון   .2019בעון הראשון של שת רול 2018כפי שמופיעים בדוח התקופתי של החברה לשת ו/או הגילוי  ו/או על תוצאותיה הכספיות חברת הייזוםהליקויים המתוארים לעיל, לא השפיעו על רווחי   יובהר כי    .לצורך השגת יעדי הארגון ) שכירת 1(  :ערוכים על פי כל דין חברת הייזוםולשה מהותית כאמור לעיל, הדוחות הכספיים של ח
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קיום ישיבות ) 2(הדוחות הכספיים;  עריכתיסייע בכל הקשור לשעל מת  מומחהשירותיו של יועץ חיצוי  מתוכות  שמקורה בחברת הייזום,  במטרה להתמודד עם החולשה המהותית במערך הבקרה הפימית     לדון באותות הדוחות הכספיים. מת על הייזום חברת של דירקטוריון בפועל של  מכ"לשל מר אלון רז כאת מיויו של חברת הייזום אישר דירקטוריון  2019במרץ  19 ביום .1  מספר פעולות לחיזוק מערך הבקרה כדלהלן: גם בראי מערך  עם כיסתו יידרש המכ"ל להגדיר מערך יהולי כולל התומך בפעילות החברה והיקפה  .2 . הדוחות הכספיים טרם התקבל כתב מיוי חתוםאישרה הועדה לבדיקת מיויים את מיויו, כון למועד החתימה על  2019במאי  23ביום חברת הייזום .  בדיקת הפרדת תפקידים במערכות חברת הייזום במטרה   ערך היהולי הכולל, תתבצעלאחר יישום המ .3  הבקרה ובהתאם למדייות הדירקטוריון.              מלאך רוית, סמכ"ל כספים-זלמן    תאריך      2019במאי   26  כלליכהן  אלי, מהל     תאריך      2019במאי   26  מרדכי מרדכי, יו"ר דירקטוריון    תאריך      2019במאי   26               באופן מהותי על הבקרה הפימית על הדיווח הכספי.  שהשפיעו באופן מהותי או עשויים להשפיע 2019במרץ  31 מיוםהמסתיים   לא חלו שיויים בתקופת הדוח    .2019לך שת יחוזקו עם כיסתו של מ.מ מכ"ל החברה וביית ההלה רלווטית במהפועלת כל העת לקיים בקרות אפקטיביות על מערך הכספים באופן שוטף. פעולת אלה חברת הייזום  .6  ובדירקטוריון עצמו. , חברת הייזום תקיים מעקב רצוף ושוטף בוגע לליקויים ותיקום, בוועדת הביקורת 2019במהלך השה,  .5  הייזום, הממתין אף הוא לאישור הועדה הציבורית לבדיקת מיויים.אישר את מיויו של ציג משרד התשתיות לדירקטוריון  דירקטורים לחברת הייזום. דירקטוריון מקורות חיצויים שרשות החברות הממשלתיות דרשת למות. החברה בקשר הדוק עם רשות החברות לעיין מיוי דירקטורים הפימית של החברה, לאחר תקופה ארוכה שלא יתן היה לכס את הועדה בשל העדר קוורום במטרה לבצע דיון בדוחות הביקורת  התכסה ועדת ביקורת של חברת הייזום 2019באפריל  30יום ב .4  לזהות פערים.
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קובע כי הממשלה לא תשקיע  ")הממשלתיות החברות חוק(לעיל ולהלן: " 1975-, התשל"החוק החברות הממשלתיות  בחברה השקעות .1  ממשלתית כחברה החברה ומעמד הממשלתיות החברות חוק מכוחעל החברה  החלה רגולציה  רגולציה החלה על חברה  –ספח א'  ) הקצאה 4) שיוי בזכויות הצמודות למיות; (3של החברה; () הגדלת הון המיות הרשום 2) שיוי במטרות החברה; (1( :ממשלה אישור טעוות, להלן המפורטים בעייים ממשלתית חברה של החלטות, הממשלתיות החברות לחוק בהתאם  פעולות והחלטות הטעוות אישור הממשלה .2 בחברה ממשלתית, אלא באישור ועדת הכספים של הכסת. אם יש בהן כדי  -של מיות החברה או הסכמה להעברת מיות (מקום בו הסכמה כאמור דרושה לפי מסמכי היסוד)  או יותר מן הערך הקוב של  10%להביא לשיוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקות לחבר חדש  ) חידוש 8ברה פרטית לחברה שאיה פרטית; () הפיכת החברה מחברה שאיה פרטית לחברה פרטית או מח7החברה; (איגרות חוב היתות להמרה במיות, והמרה במיות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה ) הפקת 6) הפקת מיות בכורה היתות לפדיון; (5יות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למות דירקטור; (הון המ ת לזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף, לפי עלולה המדיה, בהיותה בעלת שליטה בחברה, לחוב באחריוב) הצעת יירות ערך לציבור על פי תשקיף, אם סברה רשות החברות הממשלתיות כי כתוצאה מפרסום התשקיף 9(מיות בחברה, לרבות בקשר עם ביצוע שיויים מביים והפרטה, קידום התחרות והסדרת העף שבו פועלת החברה; במעמדה כבעלת אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או בעקיפין, את הממשלה, בין בתפקידה השלטוי ובין א) זכות שהעיקה חברה או התחייבות שטלה על עצמה חברה 9( ;1על כך, תובא הפעולה או העסקה לאישור הממשלהפעולה או עסקה איה טעוה אישור לפי פסקה זו ורשות החברות הממשלתיות חלקה  סברה החברה הממשלתית כי ורכישת מיות בחברה קיימת, למעט רכישת מיות בבורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים;) הקמת חברה, לבד או עם אחרים, 9ארגוה של החברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מיזוג עם חברה אחרת; ( ) פעולה כבעלת מיות בחברת בת ממשלתית באחד העייים האמורים 10חוק יירות ערך, והודיעה על כך לחברה; ( התשקיף, (למועד ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכסת, שיקולי פעולה אחרים ת קובע כי חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם והגת לפעול חברה לא החברות הממשלתיו חוק  שיקולים עסקיים וייעוד רווחים .3  יוגש לרשם החברות. הימההחברות הממשלתיות לחברה תעודה על כך, אשר העתק  רשותתן ייביא את החלטת הממשלה לידיעת ועדת הכספים של הכסת; אישרה הממשלה החלטה מן האמורות, תלה, עם חוות דעת רשות החברות הממשלתיות; שר האוצר אישור הממשלה יתקבל לפי הצעת השרים שהוגשה לממש  טעוה אף היא אישור הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכסת.האם, לצורך השגת אישור זה. החלטה של חברה ממשלתית למכור מיות שהיא מחזיקה בחברה בת ממשלתית שלה, וות גם הן אישור הממשלה, והן תבואה לפי השרים, באמצעות החברה החלטות כאמור של חברה בת ממשלתית טע  ). 10) עד (1) התחייבות לאחת הפעולות האמורות בפסקאות (11ב); (9) עד (1בפסקאות ( יחולו בשיויים המחויבים לחוק החברות הממשלתיות  9(ה) לחוק החברות הממשלתיות, הוראות סעיף 9על פי סעיף   החלטות וספות לפיהן תפעל החברה לפי שיקולי פעולה אחרים גם לאחר פרסומו של תשקיף זה. קבעו לחברה שיקולי פעולה אחרים כאמור). יובהר כי, הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכסת, רשאית לקבל  לא לרבות תאגיד אחר, וכן מיזם אשר מתקיימים לגביו התאים  -" חברהלעיין סעיף קטן זה, על פי חוק החברות הממשלתיות, "   1                                                      (כהגדרתה בחוק החברות), טעוה אישור רשות החברות הממשלתיות. אם רשות החברות הממשלתיות חלקה על רות הממשלתיות, החלטת הדירקטוריון בדבר ייעוד רווחים של החברה או בדבר חלוקה על פי הוראות חוק החב  בכורה היתות לפדיון.קובעות, בין היתר, כי הממשלה תהיה חייבת לקות את המיות של שאר בעלי המיות שרצום בכך, למעט מיות האמור  9לחוק החברות הממשלתיות כאמור לעיל. הוראות סעיף  4גם כשהחליטה הממשלה החלטה בהתאם לסעיף    מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. התקשרות, לרבות המשך התקשרות, לביצוע פעילות כלכלית, ובלבד שיש בה כדי להשפיע באופן  -" מיזםשיקבע שר האוצר; "
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טים החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת רשות החברות הממשלתיות כפי שאישרה אותה הממשלה. לפר מן הרצוי שמטרות החברה יבוצעו  מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת אושהתקיים אחד מהתאים: מטרות החברה הושגו או שהשגתן איה אפשרית כלל או איה אפשרית בחסכון או ביעילות, הממשלה רשאית להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית או למכירת מיות שהמדיה מחזיקה בה, אם ראתה    אם ראתה שמטרותיהן חופפות או משלימות בעיקרן או שיתן להשיגן ביתר חסכון או ביתר יעילות על ידי חברה אחת.כל עוד החברה היה חברה ממשלתית, הממשלה רשאית להביא למיזוג החברה עם חברה ממשלתית אחת או יותר,   או פירוק של חברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות  מיזוג .5  של רשות החברות הממשלתיות ושל מבקר המדיה.פגיעה בחוק או בטוהר המידות, עליו להביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון, של השרים, בה. מקום בו ודע לדירקטור על עין של החברה שתגלו בו לכאורה לפי דרישתם, ידיעות על עיי החברה ועל פעולותיו חוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות החברות הממשלתיות,   חובות מסירת מידע למדיה  .4  . לתשקיף 6בפרק  6.5אודות חוזרי רשות החברות הממשלתיות בושא ייעוד רווחים ראו סעיף  ו את בא כח המדיה להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית להוראות חוק החברות הממשלתיות, השרים ימ בהתאם  בא כוח המדיה באסיפה הכללית  מיוי .6  החברה הוגעת בדבר. הצעת החלטה בעיין כאמור תוגש לממשלה לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ועם הדירקטוריון של   על ידי גוף שאיו חברה ממשלתית.  פה יות עם רשות החברות הממשלתיות, לתת לבא כח האמור הוראות בדבר אופן הצבעתו באסרשאים, לאחר התייעצהממשלתיות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה רשות החברות הממשלתיות לתקופה קצרה יותר. השרים זה, הודעה על מועד של אסיפה כללית תימסר לרשות החברות  בהקשרשל החברה מכח המיות שהמדיה מחזיקה בהן.  , הוראות היתר בין, זה ובכלל ממשלתית בחברה הדירקטוריון להרכב הוגעות הוראות קובע הממשלתיות החברות חוק דירקטוריון חברה ממשלתית .7  הכללית. ובכלל זה מקרב עובדי החברה, כשירותם, תקופת כהותם ופקיעת  המדיה מטעם דירקטוריםהוגעות לאופן מיוי  השתי, דרך ביצוע ושימוש  תקציבה את שה מידי לקבוע, הפיסיות הפעולותי ואת מטרותיה בתחום החברה של הכללית המדייות את לקבועעל הדירקטוריון לדאוג להם, ללא יכולת להאציל סמכויותיו אלה, ובכלל כך החובה בחברה ממשלתית. במסגרת זו כללים עייים שחובה  הדירקטוריון תפקידיהחברות הממשלתיות כולל פירוט של  חוק ; ועדות הדירקטוריוןריוןהדירקטו ותפקידי עבודת .8  תפקידים וספים בחברה ממשלתית.וועדותיו וכיו"ב. כמו כן, במסגרת החוק כאמור קבעו הוראות בקשר לבעלי  הדירקטוריון עבודתהכהוה, אופן  , לקבוע, החברה של והתקציבים התוכיות, המדייות הגשמת אחר ברציפות לעקובוהמועסקים ברשותה,  החברה עובדי תקן את לקבוע, הארוך לטווח ותכיותיה שה לאותה החברה של הפעולהבמקורות העומדים לרשותה, תכית  הממשלתיות, את אופן בחירת הפקידים הבכירים ושאר  החברות רשות הצעת לפי האוצר שר שיקבע לכללים בכפוף , שכר, ובאישורה הממשלה לכך שקבעה הכללים פי על, לקבוע הדירקטוריון על, בוסף. ויעילותו ביצועיו לאמידת מובית שתית הערכה לבצע), הדירקטוריון"ר יו של(באחריותו  הדירקטוריון על, 2017 מאוגוסט הממשלתיות החברות רשות לחוזר בהתאם. הממשלתיות החברות בחוק כמפורט כספיים דוחות לעריכת לדאוג הדירקטוריון על  .החברה עסקי של הרגיל מהמהלך החורגים כספים הפקדת וכן הלוואות מתן ולאשר הכספיים בדוחות לדון, כשירותם תאי ואת, החברה עובדי   .רההחב עובדי שאר ושלהממשלתיות,  החברות רשות עם התייעצות לאחר השרים זה לעיין שקבעו אחרים תפקידים וושאי החברה מזכיר, הפימי המבקר, הכספים עיי מהל, האגפים מהלי, הכללי למהל והסגים המשה, הכללי המהל של אחרים עבודה ותאי מעקים, הטבות, סוציאליים תאים
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לדרך עבודתו וסדרי דיויו של הדירקטוריון, וכן  כללים לקבוע, הממשלתיות החברות רשות בהמלצת, רשאי האוצר שר כי, יצוין. מהדירקטורים אחד כל או, הממשלתיות החברות רשות, השרים כך קבעו אם מיוחדת ישיבה לקיים הדירקטוריון על, כן כמו. החברה של עסקיה טיב לפי אחרים מועדים, הממשלתיות החברות רשות עם התייעצות לאחר, השרים קבעו כן אם אלא, לחודשיים אחת ולפחות החברה צרכי לפי יתקיימו החברה של הדירקטוריון ישיבות  .משלושה יפחת לא חבריה שמספר, חבריו מבין ביקורת ועדת ימה הדירקטוריון, זה בהקשר(והמויות בחוק החברות הממשלתיות).  להאצלה יתות שאין לעיל האמורות לסמכויות פרט והכל, לוועדה סמכויות להאציל רשאי וכן, לדירקטוריון המלצות בבחית יהיו סיכומיהן אשר, מסוים לעיין או קבועות וועדות חבריו מבין למות רשאי הדירקטוריון , החברה לתקון בהתאםכאשר הדעות שקולות.  מכריע קול הראש ליושב החברה של היסוד למסמכי בהתאם. היסוד במסמכי אחרת הוראה כשאין והכל; הראש יושב יכריע – שקולות הדעות היו; בהצבעה המשתתפים של דעות ברוב יתקבלו ההחלטות; המדיה מטעם אחד דירקטור לפחות ובהם חבריו רוב הוא הדירקטוריון לישיבות החוקי המיין  ייחשב במיין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.יהיה כשל דירקטור, אלא שלא ציג רשות החברות הממשלתיות רשאי להשתתף בישיבות דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של החברה ומעמדו בהן   .מסוימים מסוגים ממשלתיות חברות או הממשלתיות החברות כללל הפעולה ותוכיות התקציבים לעריכת כל עוד החברה היא חברה ממשלתית והמדיה מחזיקה בכל מיות אשר יכס לתוקף במועד השלמת ההפקה לציבור,  ימים, או  30-חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמיין החוקי לישיבותיו, ומצב זה משך למעלה מבמידה ופחת מספר  .יםהוא רוב חברי דירקטוריון המכה הדירקטוריוןהיסוד מכל הסוגים, המין החוקי לישיבת  ימים, רשאית הממשלה,  60-פחת מספר החברים מן המספר המזערי הקבוע בתקות החברה ומצב זה משך למעלה מ "הכשרת דירקטורים בחברות  2013-2-1) וכן את חוזר רשות החברות הממשלתיות 7.9.2015עדכון וריכוז החיות" ( –"עבודת דירקטוריון חברה ממשלתית  2015-2-1מיישמת בהתאם את חוזר רשות החברות הממשלתיות  החברה  דירקטור או דירקטורים במספר הדרוש להשלמת המיין החוקי.בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מיויים, למות  החברות הממשלתיות קובע שכשיר לכהן כיושב ראש  חוקמסדיר את תאי הכשירות של יו"ר הדירקטוריון.  החוק  .מיויים לבדיקת בוועדה שועצה ולאחר בכך ורךצ ראתה אם, חבריו מבין דירקטוריון ר"יו למות הממשלה רשאיתהחברות הממשלתיות); אולם, והתאמתם של מועמדים לכהות דירקטור, יו"ר או מכ"ל בחברה ממשלתית, ושהרכבה ותפקידיה מפורטים בחוק (ועדה המוקמת על ידי שר האוצר לשם בחית כשירותם  מיויים לבדיקת הוועדה עם התייעצות לאחר(כהגדרתם לעיל)  השרים אישור טעוה זו בחירה. הדירקטוריון"ר כיו לכהן מחבריו באחד יבחר ממשלתית חברה של דירקטוריון יושב ראש הדירקטוריון .9  החדשים והמכהים בחברה.) באמצעות והל מסודר לקליטת דירקטור חדש וקיומה של תכית הכשרה לדירקטורים 27.2.2013הממשלתיות" ( א לחוק החברות הממשלתיות לעיין כשירות דירקטורים 16דירקטוריון של החברה מי שמתקיים בו האמור בסעיף  לבדיקת  ועדהווה, זה לעיין בחוק הקבועים התאים בו מתקיימים אם, הסעיף שבאותו) 1( בפסקה האמור התאי בו מתקיים שלא במי לבחור יתן חריגים במקרים. האמור לסעיף) 2( שבפסקה התאים אחד וכןמטעם המדיה,  . לעיל כאמור, ציג ישיבה לכל לשלוח רשאית והיא, הממשלתיות החברות לרשות גם תימסר הדירקטוריון לישיבות הזמה. בחוק לאמור בכפוף יומן וסדר מקומן, זמן ויקבע הדירקטוריון ישיבות את יזמן הדירקטוריון ראש יושב  .הדירקטוריון ראש יושב יהיה לא החברה של הכללי המהלמיויים אישרה שקיימים ימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.  החברה  אחת לשישה חודשים ובכל עת, לפי דרישת השרים או רשות החברות הממשלתיות, דין וחשבון בכתב על פעולותהממשלתיות העתקי פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, וכן  החברות ולרשות לשרים למסור הדירקטוריון"ר יו על  דין כלפי  על או, 1983-גתשמ"ה], חדש[וסח  החברות פקודתפי  על בחברה כדירקטור לכהן שפסול מי) 6; (מיויו אי את מחייבת שהיא או קלון עמה יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה שהורשע מי) 5; (עסקיה חיסול או פירוק של בהליך החברה מצאת אם זולת, ועובדיה הממשלתיות החברות רשות מהל) 4; (חברה באותה כדירקטור תפקידו עםעייים -יגוד ליצור עלולים האחרים עיסוקיו אשר הציבור מקרב אדם) 3); (זהן ילעי החברה כעובד ייחשב לא הדירקטוריון(יו"ר  החברה עובדי של בחר וציג הכללי המהל למעט, בשירותה שמועסק ומי החברה עובד) 2; (הכסת וחבר שר סגן, שר) 1ממשלתית: ( בחברה כדירקטור לכהן כשירים אים אלה, הממשלתיות החברות לחוק בהתאם  כללי - דירקטורים .10  .בהם הדיון בטרם הכספיים הדוחות וטיוטת העבודה תכיות, התקציב הצעת את להם להגיש עליו כן. הדירקטוריון עבודת ועל



 

  4

המדיה ביותר משתי חברות  מטעם. כמו כן, בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות לא יהיה אדם דירקטור אחר ועדה. בוסף, שר האוצר רשאי, בהתייעצות ואלא במקרים שקבע שר האוצר בתקות בהתייעצות עם הרשות ובאישור ה יהם ייקבע ציג בחר מקרב עובדי החברה עדה, לקבוע בתקות כללים שלפוהממשלתיות ובאישור הו החברותעם רשות  מבלי לגרוע מהעובדה כי אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים  .הממשלה כציגי שתמו הדירקטוריון חברי מכלל שלישים שי על יעלה לא המדיה עובדי מבין הדירקטורים מספרהמדיה וסוגי החברות שבהן יכהן.  מטעםכדירקטור  ד עייים עם תפקידו כדירקטור באותה חברה, איו יכול להיות דירקטור בחברה ממשלתית (ס' עלולים ליצור יגו , דירקטור לכהות למועמד כי מיויים לבדיקתעדה והו מצאהמקום בו  כי, הממשלתיות החברות חוק קובע ,כן כמו  .לחברה קשור תאגיד לההלת או החברה לההלת אישי קשר לו יש אם או, לחברה קשור לתאגיד או לחברה כלכלית זיקה לו יש אם, בין מקרב הציבור ובין מקרב עובדי המדיה, לדירקטור אדם יתמה לא) לחוק החברות הממשלתיות), 3(א)(17 , הממשלה משרי לשר פוליטית או עסקית, אישית זיקה יש, ממשלתית בחברה כללי מהל או דירקטוריון ראש יושב , כן כמו. החברה של העיקרי עיסוקה בתחום או הולהי בתחום, השכלתו בתחום לפחות שתיים של יסיון בעל הוא אם רק לתפקיד הדירקטור יתמה, הממשלתיות החברות חוק לדרישות בוסף כי וקובעת דירקטורים של והתאמה כשירות תאי מהם מפרטת ההחלטה. ומיויים דירקטורים כשירות לעיין כללים היא אף הציבה, מעורבות ובחברות ממשלתיות בת בחברות, ממשלתיות בחברות דירקטורים מיוי בושא, 2008 ביולי 27 מיום 3849מס'  ממשלה החלטת  .2ממשלתית חברה לבין המדיה בין היחסים למערכת הוגעים בדיוים כאמור דירקטורים של והשתתפותם; ממשלתיות בחברות דירקטורים של אמוים חובת; לדירקטורים מקצועיים מדיה עובדי מיוי; המדיה מטעם כדירקטור מלכהן להגבילו או כשירותו את לשלול כדי בו שיש החברה עייי לבין הדירקטור של עיסוקיו בין עייים יגוד של סוגיות כגון, ממשלתיות בחברות המדיה מטעם דירקטורים של לכהוה או למיוי הקשורות בסוגיות והחיות דעת חוות, לעת מעת, לממשלה המשפטי היועץ ידי על מפורסמות הממשלתיות החברות חוק הוראות על בוסף  .כהוה לאותה זה חוק לפי הדרשים הכשירות לתאי בוסף אחרת מיוחדת כשירות של שיקולים לגביו שקיימים או, החברה של פעולתה בתחומי מיוחדים כישורים לו יש כי מצאה אם זולת מועמדותו על תמליץ לא , בהתחשב בין היתר, בתחומי העיסוק של מקצועית וכשירות מומחיות שעיים התאמה תאי, מדיה עובדי שאים דירקטורים לגבי, החברה עייי על האחראי השר עם בהתייעצות, לקבוע רשאי הממשלתיות החברות רשות מהל כן דירקטור אחד בתחום , ושים לפחות 7של  יסיון בעלאו מתחום התשתיות,  החברה שלעיסוקיה  בתחום מהדס אחדמיליון ש"ח ומעלה; דירקטור  200אשר כיהן או מכהן בתפקיד בכיר (סמכ"ל ומעלה) בתאגיד בהיקף כספי של שים לפחות ותואר אקדמי רלווטי; דירקטור  7מומחיות בתחום הפיסי של יסיון ור בעל בדירקטוריון יכהן דירקטולכך, בושא אפיון הגרעין היהולי קבע מהל רשות החברות הממשלתיות תאי כשירות לדירקטורים בחברה, כדלקמן: ממספר הדירקטורים המרבי בחברה. בהתאם  1/3החברה, היקף פעילותה והרכב הדירקטוריון שלה, שיחולו על עד   לממשלה שכותרתה "מיויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים".של היועץ המשפטי  6.5000כך למשל החייה    2                                                        .חדשים עולים ושל החרדית האוכלוסייה בי של, ופיהבאתי ולדו מהוריו שאחד או שהוא מי של, מוגבלות עם אשים של לייצוגם הולם ביטוי ייתן ממשלתיות חברות של דירקטוריוים בהרכב, כן כמו'רקסית). והצ הדרוזית(לרבות  הערבית האוכלוסייה של ולייצוגהדירקטוריון של חברה ממשלתית ייתן ביטוי הולם לייצוגם של בי שי המיים,  בהרכב  ורשאים הם למות ממלא מקום לתקופת השעייתו.היה דירקטור חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו בהודעה לחברה, ות חוק החברות הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות תודיע על כך לשר האוצר ולחברה. שיתו בהתאם להוראאת ביצועה של החלטת הפרטה, או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה אותו, בהודעה לחברה, מכהותו; רשות החברות הממשלתיות קבעה כי הוא איו ממלא את תפקידו באופן המקדם הממשלתיות, ראו, שאיו ממלא תפקידו כראוי והעבירו  החברות רשותהממשלתיות, או השרים לאחר התייעצות עם מחייבת, לדעתו, הפסקת כהותו; תקיימה בו אחת הסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור; רשות החברות היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא  התייעצות עם הרשות, הודיעו על כך לחברה; הורשע בעבירה שלדעתיתה סיבה מוצדקת להיעדרות; בצר ממו למלא תפקידו והשרים, לאחר יעם הרשות, קבעו, בהודעה לחברה, שההתפטר; עדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שה, זולת אם השרים, לאחר התייעצות מאלה: . דירקטור יחדל לכהן לפי תום התקופה שלה תמה באחת מחדש להתמות יכול לכהן שחדל דירקטורלחוק החברות הממשלתיות, דירקטור יתמה לתקופה של לא יותר משלוש שים מתחילת תוקף מיויו;  בהתאם   .להמלצותיה מסכימים אים הם אם, מיויים לבדיקת לוועדה בכתב מומקות הסתייגויות להעביר רשאים השרים. הועדה בהמלצות בהתחשב השרים יפעלו, בכתב לשרים המלצותיה והעבירה הממשלתיות החברות חוק לפי לה התוה הייעוץ בסמכות שימוש מיויים לבדיקת הועדה ועשתה במידה. שים לפחות 5התשתיות ו/או בתחום הרגולציה, בעל יסיון של 
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. כתב המיוי יימסר לדירקטור מאת השרים לאחר קבלת חוות לתפקיד הראוי הזמן את להקדיש המועמד ויכולת הדירקטוריון להרכב, לגודלה, החברה לצרכי, היתר בין, לב בשים, לתפקיד המועמד של התאמתו מידת בדבר לשרים לייעץ, הממשלתיות החברות בחוק הקבועים הכשירות תאי מתקיימים אם אף, מיויים לבדיקת הוועדה רשאית היתר בין. מיויים לבדיקת הוועדה עם התייעצות לאחר השרים בידי מתמה ממשלתית בחברה המדיה מטעם דירקטור  המדיה מטעם דירקטורים .11   .דירקטורים מכהים חמישהמתוך , שים שלוש החברה בדירקטוריון מכהות התשקיף למועדעל מת לאתרם.  מיוצגת באופן הולם בדירקטוריון גם לאחר שהשרים קטו בכל אמצעי סבירשאיה מיוצגת באופן הולם, או עד אשר ימקו השרים לוועדה, כי לא מצאו מועמדים השייכים לאוכלוסייה שאיה ע מאישור המיוי, אף אם למועמד הכישורים הדרשים, עד אשר השרים יציעו מועמדים מקרב האוכלוסייה להימביטוי הולם לייצוג בי שי המיים או לייצוגה של האוכלוסייה הערבית בדירקטוריון, רשאית הועדה לבדיקת מיויים פי החיות היועץ המשפטי לממשלה (ייצוג הולם למגזרים מסוימים), במקרים בהם לא מתקיימות הדרישות למתן  על שה  25להוראות חוק החברות הממשלתיות, כדירקטור מטעם המדיה כשיר לכהן תושב ישראל שמלאו לו  בהתאם  עתה של הועדה לבדיקת מיויים והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות הממשלתיות.ד סיון של חמש שים לפחות באחד י) הוא בעל 2לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; (משפטים, ראיית חשבון, מהל ציבורי, הדסה או לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים הל עסקים, ) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מ1לפחות, ושתקיים בו אחד מאלה: (  ים לפחימאלה, או שהוא בעליהול סיון מצטבר של חמש שיים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הושאים ות בשה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ביהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. על אף האמור העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהו ,י או שלישי, אף אם לא מתקיים בו לכלכליים, מסחרייםה בה לא יותר משישה דירקטורים, לא יעלה מספר 1האמור בסעיף קטן (עיל, כשיר לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית גם מי שהוא בעל תואר אקדמי שה ממבחברה ממשלתית שהמדי ;( תית שהמדיה ממה בה שבעה ) על אחד, ובחברה ממשל1מתקיים בו האמור בסעיף קטן ( שלאהדירקטורים כאמור  את כהותם  סיימו החברה עובדי שי דירקטורים מקרב, התשקיף למועדהרגילים החלים על דירקטור מטעם המדיה. העובדים. שיטת הבחירה היה כללית, אישית, חשאית וישירה. על דירקטור כאמור לא חלים תאי הכשירות  של ביותר הגדול הקולות במספר שזכו מועמדים שישה מבין העובדים מקרב הדירקטורים את ממים השרים. המדיה מטעם דירקטור לגבי הממשלתיות החברות בחוק המפורטים לתאים זהים אים הכשירות תאי. כשירותו ותאי ורכדירקט להתמות המוצע החברה עובדי מקרב הציג של הבחירה דרכי את אלה תקות קובעות, כן כמו). בק(שאיה  עובדים מאה לפחות המעסיקה ממשלתית בת חברת או ממשלתית בחברה החברה עובדי מקרב דירקטורים שי למיוי חובה ישה, 1977-"זהתשל), כדירקטור החברה עובדי מקרב בחר ציג לקביעת(כללים  הממשלתיות החברות תקות פי על  העובדים מקרב דירקטורים .12  .מיויו את למוע כדי בכך יהיה שלא ובלבד, חברה באותה הממשלתיות החברות לחוק 2א16 סעיף לפי דירקטור מוה טרם אם אף, הממשלתיות החברות חוק לפי ממשלתית לחברה דירקטורים למות רשאים יהיו השריםלחוק החברות).  240מומחיות חשבואית ופיסית (כמשמעותה לפי סעיף חברה ממשלתית יתמה דירקטור אחד לפחות מטעם המדיה שהוועדה לבדיקת מיויים מצאה שהוא בעל  בכל  על שי דירקטורים, ולפחות אחד מהם יהיה בעל תואר אקדמי שלישי. -דירקטורים לפחות  -ד"התש), הממשלתיות בחברות הציבור מקרב לדירקטור והוצאות גמול בדבר(כללים  הממשלתיות החברות תקות הוראות לעיין גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, מיוי דירקטורים והפסקת כהותם .13  .להלן 7.1לפרטים וספים ראו סעיף . 2019באפריל  10בחברה ביום  כדירקטורים הציבור בחברה (למעט אם הוא עובד של החברה או עובד  מקרב לדירקטורים שישולם הגמול גובה את מסדירות, 1994 קובעות כי מדייות התגמול של חברה  2013-החברות (הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול), התשע"ג תקות  .בתקות הקבועה לתקרה עד, שתי גמול הדירקטוריון"ר וליו לדירקטורים ישולם, יתקיימו שאם, וספים ותאים התשלום מועד לעיין וספות הוראות קובעות התקות. השתתף בהן ועדה ישיבות או דירקטוריון ישיבות מספר לפי, החברה לו שתשלם, בדירקטוריון כהותו בעד לגמול זכאי יהיה כאמור דירקטור, התקות לפי .10 סיווג היו התשקיף למועד, אשר האמורות בתקות הקבוע לפי החברה של לסיווגה בהתאם חישובו ואופן) מתוקצב גוף של , אם התקיימו שי החברות לחוק בהתאםממשלתית או חברת בת ממשלתית איה טעוה אישור האסיפה הכללית  ) בישיבת הדירקטוריון שאושרה בה המדייות, כח ציג 2; (")התקציב יסודות חוק(להלן: " 1985-התקציב, התשמ"השותת רשות החברות הממשלתיות מכוח החוק האמור או לפי תאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי חוק יסודות וח חוק החברות הממשלתיות, או אישור ) היא קבעה בידי ועדת התגמול והדירקטוריון לפי החיות שקבעו מכ1אלה: (
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, רשאי שר בוסףדוחות כספיים מאוחדים.  -שיש להן חברות בות  ממשלתיות וחברותמשאבים ואופן השימוש בהם, החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל ייעוד רווחים, דוח  חוק דוחות כספיים בחברות ממשלתיות .15   .לאישור חלופי הערכה מודל לדירקטוריון יוצג 2019 שת לסוף עד וכיהממשלתיות,  החברות רשות ידי על המוצע המודל לפי ואידיבידואלית קבוצתית, החברה לדירקטוריון אפקטיביות ערכתה לבצע שלא 2017 שת במהלך החליט החברה דירקטוריון, לפיכך). 6.8.2017" (הממשלתיות בחברות והדירקטוריון הדירקטורים של תקופתית"הערכה  2017-2-1 הממשלתיות החברות רשות לחוזר בהתאם פועלת שהחברה יצוין  .לעיל כמפורט, מטעמה ציג ממשלתית חברה של דירקטוריון וועדת דירקטוריון ישיבת לכל לשלוח רשאית הממשלתיות החברות רשותכן,  כמו  .הממשלתיות החברות חוקפי  על לה המיועד אחר תפקיד וכל השרים או הממשלה עליה טילושי תפקיד כל ממשלתית חברה לגבי תמלא; הולם ייצוג ולהשגת לקידום תפעל; הפרטה החלטות בביצוע ותטפל להפרטה הוגעים בעייים השרים לוועדת תייעץ; ממשלתיות חברות של מיות ומכירת ארגון, חידוש, סידור, פשרה, מיזוג, פירוק של ובביצוע בהקמה ותסייע תטפל; ולשרים לחברה עליהם הערותיה ותעיר הדוחות מבוססים עליו החומר ואת ממשלתית מחברה לה המוגשים דוחות תבדוק; לשרים הממצאים על ותודיע שלה השכר ומדייות הכספי מצבה, עסקיה מהלך, מטרותיה הגשמת, הממשלתיות החברות מן אחת כל של הפעילות אחר ברציפות תעקוב; עסקיהן ביהול ממשלתיות לחברות ותסייע תייעץ; במילוין ותסייע ממשלתיות לחברות הוגעות המדיה מבקר המלצות מילוי אחר תעקוב; הממשלתיות החברות לכלל המשותפים בעייים הממשלה החיות לפי תטפל; ממשלתיות לחברות הוגעים בעייים לשרים ותייעץ, האוצר שר באמצעות, לממשלה תייעץ הממשלתיות החברות רשות כי, 3קבע הממשלתיות החברות בחוק  הממשלתיות החברות רשות .14  .אחר מועד בו קבע אם זולת, לחברה המיוי כתב מסירת מיום הוא המיוי תוקףהממשלתיות.  החברות רשות באמצעות לחברה יימסר והעתקו, מיויים לבדיקת הוועדה של דעתה חוות קבלת לאחר, השרים מאת לדירקטור יימסר המיוי כתב, הממשלתיות החברות לחוק בהתאם  . חוב איגרות חברת שהיא פרטית לחברה או ציבורית לחברה החברה הפכה שבו המועד מן חודשים 9 תום עד לראשוה תגמול מדייות לקבוע לציבור ערך יירות לראשוה המפיקה לחברה מאפשרות אלו תקות. 2013-"גהתשע), תגמול מדייות לקבוע החובה לעיין(הקלות  החברות תקות חלות החברה על, זאת עם יחד. הכללית האסיפה אישור טעוה תהא אשר בחברה תגמול מדייות יקבע חוב איגרות חברת שהיא פרטית חברה או ציבורית חברה דירקטוריון כי קובע החברות לחוקא 267 סעיף  וראות חוק יסודות התקציב.יצוין כי אין באמור בתקה זו כדי לגרוע מה התגמול באותם עייים.קיבוציים שאושרו לפי חוק יסודות התקציב, והכל באופן שאיו מותיר בידי החברה שיקול דעת לגבי היקף או סכום בהחיות מכוח חוק החברות הממשלתיות או אושרו בידי רשות החברות הממשלתיות, או שקבעו בתאי העסקה החברות ולא לקבוע בה הוראות כמפורט בחלק ב' לתוספת האמורה, ביחס לרכיבים במדייות התגמול אשר קבעו חברת בת ממשלתית רשאים שלא לפרט במדייות התגמול עייים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשוה לחוק חוק החברות הממשלתיות. ועדת התגמול והדירקטוריון של חברה ממשלתית או ב כאמוררשות החברות הממשלתיות  וימות יגישו גם דוחות שתיים, תקופתיים האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חברות ממשלתיות מס תקות  פי על, בוסףהדירקטוריון, ובו ייכללו הצהרות חתומות פרדות של כל ושא משרה החתום על הדוחות. להבטחת כוות הדוחות הכספיים ודוח  שיתו והמצגים שקטו הפעולות בדבר וסף דוח הכספיים לדוחות לצרף מחויבות ממשלתיות חברותפיהן  על, 2005-ו"התשס), הדירקטוריון ודוח הכספיים הדוחות כוות להבטחת שיתו והמצגים שקטו הפעולות בדבר וסף(דוח  הממשלתיות החברות תקות הותקו, בהתאם. הגשתו מועד ולקבוע וסף דוח בעריכת ממשלתית חברה לחייב רשאי האוצר שרומיידיים בהתאם להוראות חוק יירות ערך. כמו כן,  : להלן( 2007-החברות הממשלתיות (דוחות וספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי), התשס"ח  ובדיקת איכות הביקורת הפימית בחברות הממשלתיות".שכותרתו "מיוי מבקר פימי  2014-4-4הממשלתיות לפרטים וספים אודות החיות רשות החברות הממשלתיות בעיין אפקטיביות הבקרה הפימית, ראו חוזר רשות החברות    4 לחוק החברות הממשלתיות. 54סעיף    3                                                        4.זיהה שהוא מהותיות חולשות ובדבר בחברה כספי דיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר דעתו חוות את שיכלול החברה של מבקר חשבון רואה של דוח וכן, הדוחות על החתום משרה ושא כל של חתומות הצהרות וייכללו, קיימות אם, המהותיות החולשות יפורטו שבו, הכספי הדיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר וסף דוח הכספיים לדוחות לצרף, החברה ובהן, מסוימות ממשלתיות חברות יבוחו"), תקות החברות הממשלתיות"
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"), תקות הדיווחים(להלן: " 1970-תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל פי עלזה יצוין כי  בהקשר אביב, להצהיר על  בתלליירות ערך ומים למסחר בבורסה רש שלואשר יירות הערך  מדווח תאגיד כלחלה חובה על  יו"ר רשות יירות  כי כאמור התקות קובעות זו במסגרתעל הדיווח הכספי והגילוי.  שלואפקטיביות הבקרה הפימית  לפי חוק יירות ערך, המיישמת  מדווחת חברהלקבוע כי חברה ממשלתית שהיה גם ולהפעיל את סמכותו,  יכולערך  אפקטיביות הבקרה הפימית במתכות הקבועה בתקות החברות  עלאת תקות החברות הממשלתיות, תדווח  רה, כהגדרתה ליו"ר רשות יירות ערך, בבקשה שיפעיל סמכותו לקבוע כי החב ,2019פתה בחודש פברואר החברה    .הממשלתיות החברות בתקות הקבועה במתכות הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר מדיווח ובכך, הממשלתיות החברות תקות מיישום החברה את פוטר איו זה פטור. א לחוק החברות226-ו 226סעיפים פי הדוח, הורשע בעל שליטה בתאגיד, בעבירה לפי החוק או שהוא איו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית על חמש שים, אלא אם כן בשלוש השים שקדמו למועד  העוקבת השה של בדצמבר 31 ליום הערוכים כספיים דוחות הכולל התקופתי הדוח לפרסום ועד התשקיף לפרסום ההיתר בלתק ממועד החל הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח מצירוף פטור קיים, לציבור לראשוה ערך יירות המפיקה לחברה, אלו לתקות בהתאם, בוסףהממשלתיות.  לעיל, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה  האמורכחברה ממשלתית ובצייתה לתקות החברות הממשלתיות, לרבות  וסף ההתייחסות לגילוי ב״דוח תיאור עסקי התאגיד״ וב״דוח דירקטוריון״: על פי תקות הדיווחים יש להצהיר בדוח ה  )ב( , בהתאמה.2010בדצמבר  31ומיום  2009בדצמבר  31תחולת התקות: תחולת תקות החברות הממשלתיות ותקות הדיווחים היה מיום   )א(  :בישראל כספי דיווח על פימית בקרה עקרוות ליישום הוגעות, הממשלתיות החברות תקות לבין הדיווחים תקות בין עיקריים הבדלים מספר יפורטו להלן  הפימית במתכות הקבועה בתקות החברות הממשלתיות. אבל הרו"ח מבקר  גם לגבי אפקטיביות הבקרות על הגילוי בדוחות אלו (החובה חלה על החברה ולא על רו״ח המבקר ״ ולגילוי להתמקד בבדיקת האפקטיביות של הבקרה הפימית בתהליכים המוגדרים כ״מהותיים מאוד לדיווח הכספיההתייחסות לתהליכים עסקיים הכלולים בתיחום: על פי תקות הדיווחים, בקביעת תיחום התהליכים העסקיים, יש   )ג( ).את ההצהרה דוחותיה, גם  כדין ולא יתן יהיה לפרסמם״. קבע בתקות שיו״ר רשות יירות ערך, רשאי לפטור חברה ולאשר פרסוםשקיימת ״חולשה מהותית״ שלא תוקה בשה אחרי השה העוקבת ״יראו את דוחות התאגיד כאילו אים ערוכים חולשה מהותית שלא תוקה בשה אחרי השה העוקבת: על פי תקות הדיווחים, ככל התייחסות לבקרה לקויה ברמת   )ד(  להחיל על עצמה מרחיבה יותר. להמשיך מתכוות מיישמת כיום והמתכות שהחברה  ,החברות הממשלתיות. בהתאםכל תהליך עסקי מהותי. הבדל זה בין שתי התקות, מרחיב במידה רבה את היקף הבדיקות הדרשות על פי תקות בקביעת תיחום התהליכים העסקיים, ייכלל בלבד ולא בכל תהליך עסקי מהותי. על פי תקות החברות הממשלתיות,  ת כל דין, בהתייעצות עם שר המשפטים, כן, חוק החברות הממשלתיות קובע, כי שר האוצר רשאי, בוסף על הוראו כמומסוימות ימסרו לרשות החברות הממשלתיות גם דוחות שתיים, תקופתיים ומידיים לפי הוראות חוק יירות ערך. האוצר רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חברות ממשלתיות  שרהחברות הממשלתיות קובע, כי  חוק  . האחרון השתיייתן גילוי אם חל שיוי בהערכת אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי והגילוי כפי שהובאה בדוח בתקופת הדיווח הקודמת. על פי תקות החברות הממשלתיות, יצורף דוח שתי בלבד, ובדוח הדירקטוריון הרבעוי הכספי והגילוי כפי שהובאה בושא ובו ייתן גילוי אם חל שיוי בהערכת אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח דוח רבעוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח הכספי ועל הגילוי: על פי תקות הדיווחים, יצורף דוח רבעוי   )ה(  אם לא עמדה בדרישה. בתקות החברות הממשלתיות, אין התייחסות לכך. או בכל דוח אחר שהחברה דרשת להגישו לפי כל דין, ובלבד  כספייםלחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות רשות החברות הממשלתיות כי איטרס ציבורי מחייב זאת, רשאית היא להורות  תהשראהממשלתיות כי במקרה לעריכת דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא ותת שירות חיוי לציבור. כמו כן, קובע חוק החברות כללים רשות החברות הממשלתיות בהתייעצות עם רשות יירות ערך, לקבוע לפי הצעת  -וביחס לחברה ציבורית  ובלים. בוסף, ובכללי הדיווח המק מקובלים חשבואייםזה לא קבעו בכללים, בדין או בעקרוות  לעייןשהוראות  לחוק החברות  ד33, שיפעלו בהתאם להוראות האמורות. כמו כן, סעיף ב33-ו א33שלא פעלה בהתאם להוראות סעיפים מסמיך את בית המשפט המחוזי, לבקשת רשות החברות הממשלתיות, לצוות על חברה ועל ושאי משרה של חברה לחוק החברות הממשלתיות  ג33, סעיף בוסף. דעת להחתרשות החברות הממשלתיות ולתאר את המחלוקת בדוחות, דרשת להגישו לפי כל דין, רשאית היא, אם ראתה כי איטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה הממשלתית  על הממשלתיותחלקה רשות החברות    .ב33-ו א33חברה ממשלתית שלא פעלה בהתאם להוראות סעיפים סקציות רשאית רשות החברות הממשלתיות לקוט כלפי יושב ראש הדירקטוריון ומכ״ל הממשלתיות קובע אילו 
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במרץ  9ואשר תוקן ביום  1-5-2011דוחות כספיים" שמספרו  -הממשלתיות "חשבואות וכספים  החברות רשות חוזר תיות כאמור, ככל שחלות התשקיף, למיטב ידיעת החברה היא מיישמת את הוראות רשות החברות הממשל למועד  הממשלתיות על פי דין.להגיש לרשות החברות הממשלתיות בעייה של החברה הממשלתית, לצורך מילוי תפקידה של רשות החברות ת ולדיווחים שחברות ממשלתיות, חברות בות ממשלתיות ורו"ח מבקרים דרשים , קובע הוראות בוגע לדוחו2013 א 16 בסעיף האמור בו שמתקיים מי ממשלתית בחברה כללי כמהל לכהן כשיר כי קובע הממשלתיות החברות חוק  .הדירקטוריון גם וכך, הכללי המהל סמכויות את לסייג או להגביל רשאית הכללית האסיפה. הדירקטוריון החלטות במסגרת הדירקטוריוןידי  על שקבעו החברה של הפעולה ותוכיות השתי התקציב במסגרת החברה עייי של שוטף ליהול אחראי הכללי המהל  הכללי המהל .16  עליה. ) (בעיין 1( שבפסקה התאי בו שמתקיימים ובלבדשה לפחות)  25(תושב ישראל שמלאו לו  הממשלתיות החברות לחוק . החוזר ועד לרכז ולהציג עקרוות, ורמות ופרקטיקה הוגעים להליך איתור 2017ממשלתית", אשר עודכן ביואר , פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "הליך איתור מהל כללי בחברה ממשלתית ובת 2015 ביואר  .כאמור לבחירה מיוחדים ימוקים שקיימים אישרה מיויים לבדיקת שהוועדה לכך בכפוף כי היתר בין, סעיף שבאותו) 1( בפסקה האמור התאי בו מתקיים שלא מי גם למות יתן, בחוק הקבועים ובתאים חריגים במקרים, זאת עם). יסיון(בעיין  סעיף באותו) 2( שבפסקה התאים אחד וכן) החברה של העיקרי עיסוקה בתחום גבוהה השכלה או בסעיף שפורטו במקצועות אקדמי תואר אישור רשות החברות ממשלתיות. החלטה של אסיפה כללית של חברה ממשלתית בדבר מיוי רואה חשבון טעוה את חוק החברות הממשלתיות מסדיר את ושא מיויו, שכרו, חובת הדיווח וההחלפה של רואה חשבון בחברות  חשבון רואה .17.1  בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית .17  גן מהל הרשות לעיין שכר, כלכלה וכ"א.מהל הרשות אשר אמון על החברה ולסלדווח לרשות על כווה להתחיל הליך לאיתור מכ"ל. דיווח ישלח לרשות בטרם תחילת תהליך האיתור וימוען לסגן פקיד בכיר בחברה ממשלתית", אשר קובעת כי דירקטוריון חברה ממשלתית או מכ"ל החברה לפי העיין, מתבקש "תחילת הליך איתור מכ"ל או  הממשלתיות החייה שכותרתה החברות רשות פרסמה 2016 ביולי 31 ביום, כן כמו  (ג) לחוק החברות הממשלתיות.37לפי סעיף חריגים לתקופה וספת של שלושה חודשים. כמו כן, מיוי מכ"ל בפועל כאמור טעון אישור הועדה לבדיקת מיויים יוי כאמור יהיה לתקופה של שלושה חודשים, ובמקרים החברות כי תקיימו סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכי משל מהל כללי קבוע. על פי החיית רשות החברות, תאי מוקדם למיוי מהל כללי בפועל יהיה אישורו של מהל רשות הדירקטוריון רשאי למות מהל כללי בפועל במקרה של פקיעת כהות המהל הכללי או השעייתו, שיכהן עד מיויו   .השעייתו מצדיקה לממשלה המשפטי היועץ לדעת אשר עבירה בשל אישום כתב גדו הוגש אם להשעותו חייב והדירקטוריון, זק לחברה שגרמה פלילית עבירה שעבר לחשד יסוד ראה אם הכללי המהל את להשעות רשאי הדירקטוריון, כן כמו. החברה של פירוק או, ל"המכ של כהותו הפסקת את לדעתו מחייבת שהיא או קלון עמה יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה הרשעה, הממשלה או הדירקטוריון של החלטה, התפטרות: ובייהם, מסוימים במקרים תפקע הכללי המהל של כהותו. הדירקטוריון לתפקידי שוגע שבחברה מהותי עיין כל על, דיחוי ללא, לדירקטוריון להודיע ייבח הכללי המהל  "ב.וכיוצתאי הסף כקבוע בחוק החברות הממשלתיות, קריטריוים לבחית מועמדים רשות החברות הממשלתיות, ובפרקטיקה המוהגת על ידי רשות החברות הממשלתיות בעיין זה. החוזר מפרט את ובחברה בת ממשלתית, כפי שקבעו בפסיקה, בהחיות היועץ המשפטי לממשלה, בחוזרי  מהל כללי בחברה ממשלתית -2014-4ובחוזר רשות החברות הממשלתיות  1994-החברות הממשלתיות (מיוי רואי חשבון ושכרם), התש״ד בכללי  הממשלתיות. ), קבעו כללים בדבר "19.1.2014והל העסקת רואי החשבון המבקרים את החברות הממשלתיות ושכר טרחתם" ( 1 ועדות שתפקידן להמליץ על המיויים והשכר שישולם. עוד יש לציין שהחברה מיישמת את הוראות חוזר החברות פי התקות האמורות מוו בחברה -ה ושכר של רואה חשבון, לפי העיין. עלדרכי המיוי וביטולו, משך הזמן לכהו
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ילופי ) לעיין אופן ח"31.12.2015והל לרואה חשבון בעת קבלת מיוי בחברה ממשלתית" ( 2015-4-2הממשלתיות  עץ הממשלתיות. חבר כסת לא יהיה יועץ משפטי לחברה ולא יהיה שותף בשותפות או בעל מיות בתאגיד שהוא יוהחברות הממשלתיות קובע כי המיוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית יהיה טעון אישור של רשות החברות  חוק המשפטי היועץ .17.2  הזדמות להשמיע את דבריו לפיה ואישרה את ביטול המיוי.תה לו דוח על תוצאותיה. בוסף, חברה ממשלתית לא תבטל מיויו של רואה החשבון תוך תקופת כהותו אלא לאחר שהרשות הממשלתיות ולמבקר המדיה, לפי דרישתם, ידיעות על עייי החברה, לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולמסור להם ל דין אחר, למסור לדירקטוריון, לשרים ולרשות החברות החשבון של חברה ממשלתית חייב על אף כ רואה  המאוחר.שים רצופות או תחול עד תום האסיפה השתית שאחרי האסיפה השתית שתמה בה רואה החשבון המבקר, על פי ככלל, בהתאם לכללי רשות החברות הממשלתיות, התקופה הכוללת של מיוי רואה חשבון מבקר לא תעלה על שש   רואה חשבון. -2009) ואת חוזר 4.9.2001רעון וריכוז חוזרים" ( –ות ממשלתיות "יועצים משפטיים לחברות ממשלתיות וחברות ב 2001/2בחברות ממשלתיות ובחברות בות ממשלתיות ושכרם" אשר החליף את חוזר רשות החברות הממשלתיות "אישור מיוי יועצים משפטיים חיצויים  2015-4-1הממשלתיות את חוזר  החברות רשות פרסמה 2015 בספטמבר  ות על המיויים והשכר שישולם.פועלת ועדה שתפקידה להמליץ למהל רשות החברות הממשלתידרכי המיוי וביטולו, משך הזמן לכהוה ושכר של יועץ משפטי, שאיו עובד החברה, לפי העיין. על פי הכללים הללו, , קובעים כללים בדבר 1992-משפטי לחברה. כללי החברות הממשלתיות (מיוי יועצים משפטיים ושכרם), התש"ב "), על פיו תקוים בכל גוף ציבורי ביקורת חוק הביקורתהלן: "עיל ול(ל 1992-כולל את חוק הביקורת הפימית, התש"בפרסמה רשות החברות הממשלתיות והל ביקורת פימית בחברות ממשלתיות ובות ממשלתיות. החוזר  1992י ביול  חוק הביקורת על החברה, ראו להלן.ליו"ר הדירקטוריון ולמכ"ל. דוחותיו והצעותיו של המבקר הפימי יוגשו לדירקטוריון. לעיין המבקר הפימי ותחולת איו מחייב מיוי של מבקר פימי. הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפימי, והוא יהיה כפוף או אופיין  ממשלתית ימה לחברה מבקר פימי, זולת אם אישרה רשות החברות הממשלתיות שהיקף פעולות החברהחוק החברות הממשלתיות מסדיר את מיויו וסמכויותיו של מבקר פימי בחברות ממשלתיות. הדירקטוריון של חברה  מבקר פימי .17.3  .תשקיףל 7פרטים בדבר היועצת המשפטית הפימית של החברה ראו פרק ל  "א.וכ כלכלה, שכר לעיין הרשות מהל ולסגן החברה על אמון אשר הרשות מהל לסגן וימוען האיתור תהליך תחילת בטרם לרשות ישלח דיווח. משפטי יועץ לאיתור הליך להתחיל כווה על לרשות לדווח מתבקש, ןיהעיכי דירקטוריון חברה ממשלתית או מכ"ל החברה לפי החברות הממשלתיות החייה שכותרתה "תחילת הליך איתור מכ"ל או פקיד בכיר בחברה ממשלתית", אשר קובעת פרסמה רשות  2016ביולי  31והיבטים הקשורים לאופן סיום העסקתו של היועץ המשפטי. כמו כן, ביום  קבע במיוי מיויו חשיבות את, בה הבכירים העובדים על ימה אשר, לחברה פימי משפטי יועץ במיוי הצורך את", ממשלתית בחברה המשפטי"היועץ  שעייו 2013 במרץ 7 מיום 2013-4-1 שותהר בחוזר הממשלתיות החברות רשות כללה, בוסף  ההעסקה.תעריפים מרביים לשכר טרחה ודיווחים שהחברות הממשלתיות מתבקשות להגיש בדבר ההתקשרויות והיקף יועץ משפטי חיצוי לתקופה או לפעולה דחופה, קבלת המלצת הוועדה ואישור הרשות, תאי כשירות, תקופת מיוי, ה, אופן מיויו של למיוי יועץ חיצוי ולקביעת שכרו. חוזר זה כולל והל מיוי יועצים משפטיים חיצויים על ידי החבר). החוזר ועד להסדיר את הכללים למתן אישור רשות החברות הממשלתיות "7.5.2009והל מיוי יועצים משפטיים" ( 1 לאור ההפרדה  .2016במרץ  14, הוצגו ודוו בוועדת הביקורת ביום 2016בפברואר  24ת ביום והתקבלו במקורהביקורת הפימית על ידי גורם חיצוי. בודק כאמור ביצע בדיקת איכות למבקר מקורות מים. תוצאות הבדיקה ה הממשלתית ולשפר את איכות הביקורת הפימית בחברות ממשלתיות תוך בדיקה של איכות המבקר הפימי בחברבחברות הממשלתיות" שמטרתו לקבוע כללים בוגע למיוי מבקר פימי באופן שיחזק את עצמאותו ואי תלותו של פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "מיוי מבקר פימי ובדיקת איכות הביקורת הפימית  2014מאי ב  של המבקר הפימי ואת תפקידה של ועדת הביקורת.פימית על ידי מבקר פימי. החוזר קובע את תפקידיו וסמכויותיו   2018באוקטובר  21אשר אים כפופים למבקר הפימי במקורות ומתהלים באופן עצמאי. המבקר הפימי העביר ביום מקורת ייזום ולמקורות שח"מ, לחברות הבות מוו מבקרים פימיים פרדים  - התאגידית בין מקורות לחברות הבות
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מותה ליאת יקלביץ' לתפקיד  2019בדצמבר  19. ביום 2019ביואר  3הודעת התפטרות. מועד סיום העסקתו הוא ביום  אם להוראות תקות החברות תפקידים אחרים שקבעו לעיין זה השרים לאחר התייעצות עם הרשות), ייעשה בהתהכללי, המשה והסגים למהל הכללי, מהלי האגפים, מהל עיי הכספים, המבקר הפימי, מזכיר החברה וושאי של פקידים בכירים בחברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כמפורט בחוק החברות הממשלתיות (המהל  מיויים  בכירים פקידים בחירת לעיין הוראות .18  .2019ביואר  3יום והחלה לכהן בתפקידה ב ממלאת מקום המבקר הפימי פלילי ותקות במיוי פקידים בכירים" אשר ועד להביא לידיעת החברות הממשלתיות את התיקון לתקות המרשם הפרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו: "קבלת מידע על הרשעות והליכים פליליים  2013במרץ  7 ביום  ם הוהל המוזכר לעיל בדבר תאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה.לאופן יישולחוק החברות הממשלתיות), את מספר הפקידים הבכירים שקלטו בחברה בתקופת הדוח ותפקידיהם, וכן להתייחס  25חודשים (בהתאם לסעיף  6-דירקטוריון חברה ממשלתית לפרט בדוח המוגש לרשות החברות הממשלתיות אחת לוין, כי לחברה קיים והל בושא. כמו כן, על פי התקות, על ולהגישו לאישור רשות החברות הממשלתיות. יצלקבוע והל בדבר תאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה, אשר ייערך על פי הוראות התקות . על פי התקות, על דירקטוריון החברה 2005-תשס"הההממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים),  , המאפשר, בין היתר, למכ"ל החברה 2012-השבים (שיויים בתוספת הראשוה והשלישית לחוק), התשע"ב בין היתר בוגע ליסיון היהולי של ושא  באשר לדרישות התפקיד ובחית העמידה בהן. כמו כן, קבעו תאי סף,בחברה ממשלתית. איתור ושא המשרה יתבצע באמצעות ועדת איתור חיצוית, שתוחה על ידי דירקטוריון החברה הכספים בחברות הממשלתיות. החוזר מסדיר את מיויו ותאי כשירותו של ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים חום פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בושא מיוי ושא המשרה הבכיר ביותר בת 2014ביוי  8 ביום  הממשלתית לקבל מידע מהמרשם הפלילי לגבי מיוי של פקיד בכיר. ריעון ורכוז החיות"  –"שכר ותאי עבודה בחברות ממשלתיות ובות ממשלתיות  2001/1החברות הממשלתיות מועסק במסגרת הסכם עבודה אישי בוסח אחיד, המוכתב על ידי רשות החברות הממשלתיות, בהתאם לחוזר רשות ) (ג) לחוק החברות הממשלתיות. סמכ"ל הכספים של החברה 2א(16-)(א)2א(16המשרה ולהשכלתו. כמשמעו בסעיפים  טוריון החברה. החוזר מגביל את התגמול אישור ההעסקה באישור בכתב של היועץ המשפטי של החברה ובאישור דירקעל עיסוק וסף של בכירים בשירות הציבורי. ההיתר שיתן לבכיר מגביל את רשימת העיסוקים המותרת ומתה את רות הממשלתיות ("בכיר"). הוהל בא להסדיר עיסוק וסף של בכיר, בהתאם לתכליות העומדות ביסוד ההגבלות החבובכירים". החוזר חל על יו"ר פעיל, מכ"ל ו/או פקידים בכירים בחברה ממשלתית או בת ממשלתית כהגדרתם בחוק יו"ר פעיל, מכ"ל  –"עיסוק וסף  2010-1ובכירים, הבא לעדכן ולהחליף את חוזר רשות החברות הממשלתיות ות חוזר מעודכן בושא עובדים בכירים שכר ותאי עבודה מכ"לים פרסמה רשות החברות הממשלתי 2014ביוי  9ביום   משכרו של המכ"ל ובהתאם לאישור הדירקטוריון.). שכר סמכ"ל הכספים קבע אף הוא על ידי רשות החברות הממשלתיות על פי דירוג החברה, כגזרת 7.11.2001( העין, מתבקש לדווח לרשות על כווה להתחיל הליך לאיתור פקיד בכיר בדרג סמכ"ל  ממשלתית או מכ"ל החברה לפיהחייה שכותרתה "תחילת הליך איתור מכ"ל או פקיד בכיר בחברה ממשלתית", אשר קובעת כי דירקטוריון חברה פרסמה רשות החברות הממשלתיות  2016ביולי  31המותר, ומותיר עיסוק וסף אחד בלבד בתשלום. כמו כן, ביום  "עקרוות  2015-7-2פורסם חוזר רשות החברות הממשלתיות  2015בובמבר  3ן, ביום לעיין שכר, כלכלה וכ"א. כמו כישלח לרשות בטרם תחילת תהליך האיתור וימוען לסגן מהל הרשות אשר אמון על החברה ולסגן מהל הרשות  דיווח  ) לחוק החברות הממשלתיות.4(א)(32בהתאם להגדרתו בסעיף  בכירים וקבעה פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בושא הגבלת תקופת כהוה של פקידים  2015 במרץ 2 ביום  .לתשקיף 6בפרק  6.19.16למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות". לפרטים וספים ראו סעיף  ובדבר חוזרי רשות  לתשקיף 6בפרק  6.18.11.2וספים בדבר הליכי בחירת פקידים בכירים בחברה ראו סעיף  לפרטים  .2015בובמבר  30רקטוריון החברה ביום יזאת, בכפוף לאישורים השוים הדרשים בחוזר האמור. החוזר אומץ על ידי ד כן כמו  שים. 7שפקיד בכיר שיתקבל החל מיום החלטה יוכל לכהן בתפקידו עד    אי תחולת חוק החברות הממשלתיות במקרים מיוחדים .19  לעיל. 16החברות הממשלתיות בדבר מיוי מכ"ל ראו סעיף 
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"יישוב סכסוכים בעייים אזרחיים בין המדיה לבין תאגידים  6.1201החייה של היועץ המשפטי לממשלה,  לפי  יישוב סכסוכים בין החברה לבין הממשלה .20  .בילאומיים מסחר קשרי או חוץ יחסי, המדיה ביטחון של מטעמים היתר בין, מסוימים במקרים, מקצתן או כולן, החוק מהוראות ממשלתית חברה לפטור, הכסת של הכספים ועדת באישור, הממשלה את מסמיך הממשלתיות החברות חוק לבין  חברה ממשלתית"יישוב סכסוכים בעייים אזרחיים בין  6.1202היועץ המשפטי לממשלה כן, לפי החיה של  כמו  תביעה.דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר יוחלט אם להפותו לבוררות או לאשר הגשת בפרקליטות המדיה. בהתאם להחיה, תחילה ייעשה יסיון ליישוב הסכסוכים בדרך של משא ומתן, תיווך, מתן חוות המדיה או מהל המחלקה האזרחית  קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדיה, המשה לפרקליט), תביעה אזרחית על ידי המדיה גד חברה ממשלתית לא תוגש אלא לאחר 6.3.2003ציבוריים או חברות ממשלתיות" ( ) המועסק בה 1ממשלתית לא תקבל אדם לעבודה אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו בהתקיים אחד מאלה: (פי תקות אלו, חברה -העסקתם של קרובי משפחה (כהגדרתם בתקות) של עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות. על, קובעות כללים והלים בדבר 2005-משפחה), התשס״ה החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי תקות  משפחה קרובי העסקת לעיין הוראות .21   בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך. לממשלה או מי שיסמיך לכך. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפי הצדדים ברות הממשלתיות את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סביר, יפה מהל רשות החהחברות הממשלתיות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרכים המפורטות בהחיה. ככל ממשלתית שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למהל רשות תביעה לבית משפט. חברה לבין המדיה או תאגיד שהוקם על פי דין או חברה ממשלתית אחרת, שלא על ידי הגשת מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ ליישב סכסוך משפטי בעיין אזרחי ביה , )6.3.2003" (גוף ממשלתי אחר ו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר ההוג בתפקיד בכיר כמשמעות העובדים כך שיימעו יחסי ובתקיות פעילות החברה ורשאית היא להתות תאים להעסקתם או להעסקת אחד האמור לעיל, בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקות, ובלבד ששוכעה שהעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות לה, רשאית ועדת חריגים בחברה (כהגדרתה בתקות) ליתן היתר מומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם גדועבודה ביו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה או שההעסקה עלולה לעורר חשש ליגוד עייים. בחברה ממשלתית , ועל אף האמור לעיל, לא יועסק עובד בחברה ממשלתית אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי ככלל  הפומבי והימוקים לבחירה ודיווח על כך מסר לדירקטוריון. ויועצה המשפטי של החברה אישרו את תקיות ההליךלמשרה ותקיימו התאים המפורטים בתקות, בייהם, שהמועמד בחר בהליך פומבי, שוויוי ותחרותי והמהל הכללי החברה. על אף האמור, קבע בתקות כאמור שרשאית החברה לקבל לעבודה אדם שהוא המועמד המתאים ביותר מכלל עובדי  5%על  ) ושיעור קרובי המשפחה מועסקים בחברה עולה3הגבוהות בחברה בכל סולם שכר ההוג בחברה; () כשהתפקיד המוצע לו הוא לתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר 2בחברה; ( קבע, כי בן דוד, בת דוד,  2014-החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), התשע"ד בתקות  משפחה למי שמשמש כחבר בוועד העובדים של החברה. דומים, וכן קרבתלממלאי תפקידים באגף כ״א, יחידת החשב, ביקורת פימית, יחידת המשמעת או יחידה אחרת שיש לה תפקידים יהיו, עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצה, קביעת הלים וביצוע מטלה או פרויקט וכן קרבת משפחה קבע, כי קשרי עבודה  2008-משפחה) (תיקון), התשס"ח החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי בתקות  המשפחה המועסקים בחברה.החולפת ותפקידיהם, את מהות קרבתם לעובדים ואת תפקידם. בוסף, עליה לציין את המספר הכולל של קרובי קבע, כי חברה חייבת לציין בדוח שלה לרשות החברות הממשלתיות את מספר קרובי המשפחה שקלטו בשה  עוד  הכפיפות, קשרי העבודה ויגוד העייים, בלי לרוקן מתוכן את משרות העובדים. קבע כי בחברה בה לפי קביעת רשות  ,בן דודה, בת דודה יוגדרו כקרובי משפחה בכל הוגע לחובת דיווח בלבד. כמו כן   לעיל. יאשר גם הדירקטוריון את האמור 10%על תאשר את תקיות ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון החברה. בחברה בה שיעור קרובי המשפחה עולה הדירקטוריון כי למועמד שבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה וכן תאשר ועדת הביקורת של  מכלל עובדי החברה, 5%בחברה בה שיעור קרובי המשפחה המועסקים עולה על הדירקטוריון את תקיות ההליך הפומבי והימוקים לבחירה, ותדווח על כך לדירקטוריון החברה. כמו כן קבע כי ות הממשלתיות, אין מידע שלם על העסקת קרובי משפחה בהתאם לדרישות התקות, תאשר ועדת הביקורת של החבר
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מסך עובדי  7.26%-עובדים שהים קרובי משפחה המהווים כ 118, מועסקים בחברה 2018 דצמברב 31ליום  כון , ייצוגן 1998-כך לדוגמא לייצוגם של אשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש״חממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שוים בקרב עובדיה, בהתאם לסיבות העיין,  כחברה  במגזרים הולם ייצוג .22  החברה. יצוין, כי בחברה קיימת ועדת חריגים. ילוב מיטבי וראוי של אוכלוסיה החברה למות אדם מטעמה אשר יהיה אחראי לתעסוקת אשים עם מוגבלות, למען שמעובדי החברה להיות אשים עם מוגבלות. כמו כן קובע הצו, כי על  3%לאוכלוסיית המוגבלים בקרב עובדיה, כך שעל תאם לצו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אשים עם מוגבלות, על החברה להעיק ייצוג הולם כן, בה כמו  אחד מהוריו ולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית ושל עולים חדשים בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.להלן) ולייצוגו של אדם שהוא או  22ט בסעיף (ראו פירו 1951-של שים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, התשי״א ) ייצוג שים, 1לייצוג הולם של מגזרים מסוימים, בין היתר, בחברות ממשלתיות. ההחיה דה בסוגיות כדלקמן: (של היועץ המשפטי לממשלה בעיין ״ייצוג הולם למגזרים מסוימים", סוקרת את הוראות הדין הרלווטיות  החיה  זו במקום העבודה. ) 3) ייצוג לאוכלוסייה הערבית (לרבות דרוזית וצ׳רקסית); (2החובה לאתר מועמדות באופן אקטיבי; (לרבות היקף  -עובדים (כ 25-בחברה מועסקים כ, 2018בדצמבר  31כון ליום  –אוכלוסיה ערבית (לרבות דרוזית וצ'רקסית)  ייצוג  מכלל החברה). -24.8%שים (כ 402-בחברה מועסקות כ, 2018בדצמבר  31כון ליום  –שים  ייצוג  האתיופית או אשים עם מוגבלויות.העמידה בה, בין היתר, בדרך של מתן עדיפות במכרזים לגיוס כוח אדם לאוכלוסייה ערבית, דרוזית, בי העדה ות ההחיה או פועלת לשם קידום תאגידים ציבוריים ורשויות מקומיות. למועד התשקיף, החברה עומדת בהורא) ייצוג האוכלוסייה הדרוזית ובי העדה האתיופית בקרב עובדי חברות ממשלתיות, 4(-ייצוג אשים עם מוגבלות; ו מכלל  4.4%-עובדים בעלי מוגבלויות (כ 72-בחברה מועסקים כ, 2018בדצמבר  31כון ליום  –אשים עם מוגבלות  ייצוג  מכלל החברה) מהאוכלוסייה הערבית לרבות דרוזית וצ'רקסית. 1.54% -עובדים בי העדה האתיופית (כ 17-בחברה מועסקים כ, 2018בדצמבר  31כון ליום  –בי העדה האתיופית  ייצוג  החברה). מחה את דירקטוריון החברה לקיים  2014, חוזר רשות החברות הממשלתיות בושא שכר ותאי עבודה מיוי בוסף  מכלל החברה). 1.04% ברה מתבקשת לבוא בדברים עם הציבות לשוויון לקביעת יעד בחברה בשה שחלפה והמתוכן לשה הקרובה. כל חשל אשים עם מוגבלות על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה וידוו בה בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי העשה עובדי החברה אשר הם בגדר אשים עם מוגבלות בחברה והדירוג שלהם בחברה. אחת לשה, יעלה ושא ייצוג הולם בלות: מספר לרשות החברות הממשלתיות יחד עם תוים בדבר המצב הקיים בחברה בוגע להעסקת אשים עם מוגיעדים בושא והדירקטוריון יחה את הההלה לפעול לעמידה ביעדים שיקבע. החלטות הדירקטוריון בושא יועברו העסקת אשים עם מוגבלות. במסגרת הדיון תגיש ההלת החברה לאישור הדירקטוריון דיון בושא מדייות החברה ל "ייצוג הולם בתפקידי יהול  2017-7-1יש לציין שהחברה פועלת בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות  עוד  העסקה רצוי המתאים לאותה חברה. כירים בחברות הממשלתיות ) אשר ועד להציג את הפער בייצוג שים בתפקידי יהול ב8.1.2017בחברות ממשלתיות" ( סמכות זו לממוה על השכר במשרד האוצר).  הוהג לגבי כלל עובדי המדיה או באישורו של שר האוצר (אשר האצילעל הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תהיג שיויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, החברה איה יכולה להסכים לשיויים בשכר, בתאי פרישה או בגמלאות, או   על החברה חלות מספר הוראות, אשר עיקריהן מפורטים להלן: 1985-חוק יסודות התקציב, התשמ״ה . 23   החיות בדבר הצעדים הדרשים לשיפור המצב הקיים. תתלו העבודה שידוו בטרם החל המשא ומתן, עדכוו במהלך תקופת המשא ומתן וקבלת אישור מפורש, מראש ובכתב, לכל עם עובדים היא קבלת עמדתו של הממוה על השכר לגבי מסגרת עלות ההסכם ויתר תאי לקראת יהול משא ומתן כפופות לאישור הממוה על השכר, ככל שהם חורגים מההוג בשירות המדיה. כמו כן, קבע בחוזר כי דרך המלך , הסכמה או ההגה של תאי השכר וההעסקה של העובדים 2017בהתאם לחוזר הממוה על השכר במשרד האוצר מיולי 
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העבירה עברה שלא בידיעתו או כי הוא קט אמצעים סבירים  המתוקצב האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח כימשמעת לפי חוק זה וכן, כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה מהל כללי, חשב, גזבר, מהל חשבוות או פקיד של הגוף מכוח חוק יסודות התקציב. יתן להעמיד לדין משמעתי בבית הדין, בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות ותמכים, שהוקם החל לפעול לראשוה בית דין למשמעת לשיפוט עובדי המדיה ועובדי גופים מתוקצבים  2011 בשת  .במועד ובאופן הקבוע בתקותיסודות התקציב או חוק תקציב שתי, וכן למסור לממוה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מידע אחת לשה, ל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב אחר ביצוע חוק החברה למסור למהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, כ על  להטבות כאמור כעילה מספקת לממשלה להעבירו מכהותו.שיויים או הטבות כאמור כדירקטור שאיו ממלא תפקידו כראוי, וכן יראו הסכמה של מהל כללי לשיויים או , החוק קובע לעיין זה כי יראו דירקטור שהסכים ביודעין על מבצע הגוף תשלומים ביגוד להוראות סעיף זה. בוסףכל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מעק או השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדיה לפי הוראות כאמור, התחייבות, לפי ההסכמה והחתימה עליה. ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או תמך לא קיים את ה ור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות הוועדה ליישוב סכסוכים שלא הוגשה עליה בקשת רשות ערעבית המשפט לעייים מהליים, אם יתה רשות לכך מאת שופט בית המשפט לעייים מהליים. הכרעה סופית של סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים דיה כדין פסק דין של בית משפט והיא יתת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפי הכרעה הוועדה ליישוב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה.   .הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור, אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך״) שתוקם לצורך זה, כאשר לוועדה ליישוב סכסוכים הסמכות הוועדה ליישוב סכסוכיםליישוב סכסוכים (להלן: ״לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב או עלול לעכב עבודות תשתית, תפסוק ועדה היקפן של עבודות תשתית, לוחות הזמים לביצוע עבודות תשתית, התשלום הדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום ייים אלו, ובייהם סכסוכים בעיין תיאום לגבי עבודות תשתית, קובעות כי בסכסוכים בין חברות ממשלתיות בעהחברות הממשלתיות מתייחס גם ליישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בעייי תשתיות. הוראות החוק  חוק  תשתית בעייי ממשלתיות חברות בין סכסוכים יישוב .24  .להבטחת מיעת העבירה לחוק התכית הכלכלית (תיקוי חקיקה  39, ולסעיף 2002-ב לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב55יצוין כי בהתאם לסעיף   ערעור, כדין פסק דין סופי של בית משפט. , 2015א לשת 66המדיה לחברה במסגרת דוחותיו השתיים, בין היתר התייחס מבקר המדיה לחברה בדוח שתי יע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקוו. במהלך השים האחרוות התייחס מבקר מוצדקת, להצבהמדיה, אדם רשאי להגיש תלוה לציב תלוות הציבור על גוף מבוקר, והציב יהיה רשאי, במקרה שמצא כי התלוה החובה למות צוות לתיקון הליקויים ולקבל החלטות בקשר עם תיקון הליקויים שיימצאו בבקרה. על פי חוק מבקר שוות בדבר המצאת מסמכים וידיעות, וחלה עליו יעמוד לביקורתו של מבקר המדיה. גוף מבוקר כפוף להוראות בחוק מבקר המדיה, לביקורתו של מבקר המדיה, וקובע, בין היתר, כי כל חברה ממשלתית היא גוף מבוקר אשר ״) מכפיף כל ״גוף מבוקר״, כהגדרתו חוק מבקר המדיה[וסח משולב] (להלן: ״ 1958-חוק מבקר המדיה, התשי״ח  1958-ח"התשימבקר המדיה,  חוק .25  תשתית ובסכסוכים בין בעלי תשתית, כאשר במקרים מסוימים דרשת הסכמתו של צד לסכסוך להליך.לפסוק בסכסוכים בין בעל רישיון חלוקה לבין בעל תשתית, בין מקים תשתית לבין בעל תשתית, בסכסוכים בין מקימי , הוקמה ועדה לתיאום תשתיות, שתפקידה 2016-התשע"ז), 2018-ו 2017ליישום המדייות הכלכלית לשות התקציב  ת סייבר. בדו"ח קיבלה החברה טיוטת דו"ח מבקר המדיה בושא היערכות גופים חיויים להג 2018בחודש אוגוסט   את המלצות דוחות הביקורת, לתקן את הליקויים שמצאו. הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה ופעילות ללא רישיון עסק. החברה פועלת על מת ליישם ם סוכים וכן בפעולות שעסק בהיבטים בהתהלות חברת הייזום ובין יחידת הפיתוח העסקי במקורות והתקשרות ע ו במישרין טובת האה, והמתלון בשל מעשה או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלון עצמו, או המוע ממעל פי חוק מבקר המדיה, רשאי ציב תלוות הציבור לברר תלוות גד החברה בהיותה, כאמור, ״גוף מבוקר״ וזאת   הציבור תלוות ציב .26  י החברה.ל ידעלו ליקויים אשר מתוקים בימים אלו ע
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ממלאת מקום המבקר  מכהתולמהל הכללי, ויגיש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון. למועד התשקיף, בחברה היה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפימי. המבקר הפימי יאישרה רשות החברות הממשלתיות שהיקף פעולות החברה או אופיין אים מחייבים מיוי של מבקר פימי. בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, על דירקטוריון חברה ממשלתית למות לחברה מבקר פימי, זולת אם   פי חוק הביקורת הפימית, בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פימית על ידי מבקר פימי.בחוק מבקר המדיה. הוראות וספות בחוק הביקורת הפימית חלות על החברה מכוח חוק החברות הממשלתיות. על ״) חל, בין היתר, על גוף מבוקר כמשמעותו חוק הביקורת הפימית(להלן: ״ 1992-ת, התש״בחוק הביקורת הפימי   1992-חוק הביקורת הפימית, התש"ב .27  מתקבלת בידי החברה פיה, היא בדקת ומטופלת באופן פרטי.יצוין כי תלוות אין עיין שגור, ובהתאם, בחברה לא קיימת יחידת תלוות ציבור. יחד עם זאת, במקרים בהם   ציבור המתקבלות במטה החברה ובמרחבים בהתאם למהותן. את אופן הטיפול בתלוותהציבור על הבירור שעשה והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר. יצוין, כי החברה אימצה והל המסדיר קיבל, להחת דעתו של ציב תלוות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלוה בעייו. ממצאי ציב תלוות  פי מכרז פומבי הותן לכל אדם הזדמות שווה להשתתף בו. לעיין זה, ״תאגיד -או לרכישת שירותים, אלא עלדתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, ״) קובע כי המדיה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה חוק חובת המכרזים(להלן: ״ 1992-חוק חובת המכרזים, התש״ב דיי מכרזים .28  . הפימי ״), קובעות הוראות בדבר הליכי המכרזים תקות חובת המכרזים(להלן: ״ 1993-תקות חובת המכרזים, התש״ג  בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק״. -״חברה ממשלתית, חברת-ממשלתי״ הוגדר כ , ותקות חובת 1995-ובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התש״הוסף לאמור לעיל, חלות על החברה תקות ח  מחיל על חברות ממשלתיות וחברות בות ממשלתיות (וסף להוראות הכלליות) חובות והוראות המיוחדות להן. ה׳ לתקות המכרזים, אשר היו פרק מיוחד העוסק בהתקשרויות של חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית. פרק זה ק חובת המכרזים, הותקן פרק לצד ההוראות הכלליות של תקות חובת המכרזים, החלות על כל הגופים עליהם חל חו  וסיבות בהן יש פטור מעריכת מכרז. ככל שאין סותרות התחייבות של המדיה באמה והתקות מכוחו קובעים כי התקות שקבעו לפי החוק יחולו בוסף לחוק המכרזים והתקות מכוחו, על החברה חלות הוראות הסכם הרכישות הממשלתיות. חוק חובת המכרזים    .2007-המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס״ז ) מסדיר את הגישה למכרזי הרכישות הממשלתיות בין המדיות החתומות עליו. ההסכם GPA-הסכם הרכישות הממשלתיות (ה   5                                                        תקציבה ועוד.ובפרסום הדוח התקופתי של הממוה על חופש המידע המפרט את מבה הרשות, תחומי אחריותה, עיקרי פעילותה, בחוק לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, בהעמדת מידע הוגע לאיכות סביבה לעיון הציבור על פי התקות המידע״, אשר אחראית ליישום הוראות חוק חופש המידע בחברה. במסגרת זו מטפלת הממוה, בין היתר, בבקשות אותיו. בהתאם להוראות חוק חופש המידע, מיה מכ״ל החברה ״ממוה על חופש פעלה ליישומו ולהטמעת הורמוקית זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם לחוק חופש המידע. עם החלת חוק חופש המידע על החברה, היא המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכסת. חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב המידע באופן מלא או חלקי, על פי קביעת שר  וחברה בת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק חופש״) חל על רשות ציבורית ובכלל זה על חברה ממשלתית חוק חופש המידע(להלן: ״ 1998-חוק חופש המידע, התש״ח  1998-חוק חופש המידע, התש"ח  )א(  ממשלתית מחברה מידע קבלת .29   5בילאומית. ם ), ההסכWTO. ייחודו הוא בכך שלמרות שהוא מהווה חלק מהסכמי ארגון הסחר העולמי (1996כס לתוקף בחודש יואר    מחייב רק את אותן חברות שחתמו עליו (הסכם פלורילטרלי).
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-כסו לתוקף תקות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט 2010בחודש ספטמבר   המידע.לכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן רשאית שלא למסור מידע בסיבות וספות שקבעו בחוק חופש כמידע אודות יהול פימי של החברה שאין לו גיעה לציבור, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך לשבש את תפקודה התקין, מידע אודות מדייות בשלבי עיצוב או אודות פרטי משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לחברה, למסור מידע במקרים מסוימים, ובין היתר, מידע שעלול בוסף, בהתאם לחוק חופש המידע, החברה רשאית שלא   פי דין.-) וכן כל מידע שאין לגלותו על1981התשמ״א־של אדם, ביחס לכל מידע בושא ששר הביטחון קבע בצו כי גילויו פוגע בפרטיות (כמשמעותה בחוק הגת הפרטיות, המדיה, ביחסי החוץ שלה ובביטחון הציבור, או בביטחוו או בשלומו כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפגע בביטחון בהתאם להוראות חוק חופש המידע, החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע בסיבות מסוימות, ולא למסור מידע  רשות החברות הממשלתיות חוזר שמספרו  פירסמה 2018בדצמבר  9בחוק החברות הממשלתיות. עוד יצוין כי ביום תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק יירות ערך, לא תידרש לפרסם לציבור, מסמכים שהגישה לרשות יירות ערך, במפורט לחוק החברות הממשלתיות, לפיו, בין היתר, חברה ממשלתית שהיא  36, התפרסם תיקון מס' 2018במרץ  22ביום  )2018-"חהתשע( הממשלתיות החברות לחוק 36' מס תיקון  )ב(  שקבעו בתקות ה"ל.קריה שמדדו או פלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, בדרכים ובמועדים מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע לגבי חומר, ריח או  הקובעות, כי על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור 2009 ות הכספיים השתיים לפי הוראות התיקון לחוק החברות הממשלתיות, והיא תוסיף תידרש לפרסם לציבור את הדוחלחוק החברות הממשלתיות. על פי החוזר האמור, בין היתר, חברה ממשלתית שהיא תאגיד מדווח לא  36תיקון מס' וכותרתו "פרסום דוחות כספיים של החברות הממשלתיות לציבור". מטרת החוזר היא להבהיר את יישום  2018-5-1   מחצית או פחות ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדיה.חברה שאיה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למות  -" חברה מעורבת"   6                                                        עליה חובת מיוי ממוה ביטחון כמשמעו בחוק זה. יות ממשטרת ישראל בתחומי האבטחה הפיזית ומשירות הביטחון הכללי בושא אבטחת מידע, וכן חלה החברה החקובע הוראות מיוחדות לעיין הסדרים ביטחויים במתקיה של החברה. יצוין, כי מכוח הוראות חוק זה, מקבלת , ובכך כפופה לחוק זה, אשר 1998-החברה מויה בתוספת השייה לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התש"ח   1998-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התש״ח .31  .בספח א' לפרק זה 22סעיף "ייצוג הולם בתפקידי יהול בחברות ממשלתיות" ראו  2017-7-1החברות הממשלתיות גן של שים. החברה מקיימת את הוראות החוק האמור. לפרטים אודות יישום חוזר רשות בסיבות העין, לייצועל פי חוק זה, כגוף ציבורי, הכולל חברה ממשלתית, ובוועדות המכרזים והמיויים של גוף ציבורי, ייתן ביטוי הולם   1951-חוק שיווי זכויות האישה, התשי״א .30  על החברה החלה וספת רגולציה  רך דין, רואה חשבון, שמאי ויועץ כלכלי, על פי התאים שקבעו בתקות.מתאים, לפי העיין, לרבות עושל החברה, ולדרוש מהחברה, או מהמויים בסעיף זה לעיל, מידע וחומר בעייי החברה. בודק יהיה בעל מקצוע החברות הממשלתיות, לצורך מילוי תפקידה, על ביצוע בדיקה, היא רשאית להסמיך בודק לעיין ברשומות ובמסמכים , אם החליטה רשות 2005-ת), התשס״העל פי תקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשו  של חברה כאמור. מי שעובד בחברה או מועסק בשירותיה, מידע וחומר בעייי חברה ממשלתית, ורשאית היא לעיין ברשומות ובמסמכים וכן מדירקטור מטעם המדיה, מהמהל הכללי של חברה ממשלתית, ובאמצעותו, מכל  6ורבת,ממשלתית או מחברה מעבהתאם לחוק החברות הממשלתיות, רשות החברות הממשלתיות רשאית, לצורך מילוי תפקידה, לדרוש מחברה   מידע לרשות החברות הממשלתיות  )ג( על פי הוראות חוק יירות ערך. תלפרסם לציבור דוחו
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(להלן בסעיף  2013-הריכוזיות, התשע"ד , פורסם ברשומות החוק לקידום התחרות ולצמצום2013בדצמבר  11ביום  גורם ריכוזי .32.1  2013-דהחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע" .32   כדלקמן: על החברה במקרים  יות להיות השפעותהמחזיקים שלה מוגדרים כגורם ריכוזי, עשוהגדרת החברה כגורם ריכוזי ולסיבה בגיה החברה וגופים המשתייכים לקבוצת לבחוק, מוגדרים כגורמים ריכוזיים. הריכוזיות. על פי הוראות החוק, החברה וגופים המשתייכים לקבוצת המחזיקים של החברה, כמשמעותו של מוח זה סמת הוועדה לצמצום התפרסמה באתר משרד האוצר רשימת הגורמים הריכוזיים שמפר 2018 באוקטובר 2ביום  זכויות", עלולות להיות השלכות על החברה ופעילותה."). לפרק ב' לחוק, שכותרתו: "שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות עפית בהקצאת החוקזה: "
  ות לחברהתוית, לשקול שיקולי ריכוזיות כללכהגדרתם בחוק), בתחום תשתית המוסמך להקצות זכות, לחדשה או להאריכה (זכות משמעה רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי בהתאם להוראות החוק, על כל גורם  –הקצאת זכויות וכן חידוש או הארכה של זכויות הפית  הריכוזיות. כמו כן, סימן ג'לאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה, עליו לקיים תחילה התייעצות עם הוועדה לצמצום המקצה את הזכות רשאי שלא להקצות אותה לגורם ריכוזי. אם הוא מבקש להקצותה לגורם ריכוזי או משקית בהקצאת הזכות. המאסדר -חיוה על הגבלים לפרק ב בחוק מחייב את המאסדר לשקול שיקולי קידום תחרותיות עוסף לאמור לעיל גם בהקצאת זכויות מסוימות. כמו כן, אם הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם הממויין סימן ג' הגדרת "זכות" כוללת בף מוגבל מטבעו רישיון בתחוםעסקיים, יהיה עליו להתייעץ עמו טרם ההקצאה. לעית אם מספר הפועלים באותו עו תשתית חיופעילות שאי.   
  וספים יתמשקית, ואם -המבקש להקצות זכות לגורם ריכוזי לשקול, טרם הקצאת הזכות כאמור, שיקולי ריכוזיות כללבהתאם להוראות החוק, על כל גורם מוסמך  –הרחבת פעילות החברה לתחומי תשתית חיו ה (מכוח ככל שכיסת חברה ממשלתית לפעילות בתחום תשתית חיוית וסף תחייב אישור של הממשלהתשקיף, אין לחברה כל כווה להרחבת פעילותה כאמור לתחומי תשתית חיוית וספים. יובהר, כי לפי החוק, צותה לגורם ריכוזי, לקיים התייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. יצוין, כי למועד הוא שוקל להק   לצמצום הריכוזיות בטרם תעביר את חוות דעתה לממשלה בושא ההחלטה כאמור.(א) לחוק החברות הממשלתיות), יהיה על רשות החברות הממשלתיות להתייעץ עם הוועדה 11הוראות סעיף 
  ית בו היא פועלתה כגורם ריכוזי רק בגין כך בהתאם להוראות החוק, כל עוד  –המשך או הרחבת פעילות החברה בתחום התשתית החיוית עולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום תשתית החברה וגופים המשתייכים לקבוצת המחזיקים שלה יוגדרו כגורם ריכוזי תוגדרית, הגורם המוסמך לא יידרש לשקול שיקולי ריכוזיות כללשהיקף הפעילות המצטבר שלהם בתחום תשתית חיוית בו היא פועלת היום ובו היא מחזיקה מעל למחצית מכלל הפעילות לצמצום הריכוזיות בעת הקצאת זכות לחברה (לרבות הארכת תוקפה של זכות) או לגוף המשתייך לקבוצת יעצות עם הוועדה משקית ולקיים התי-חיוה התפלת מיהמחזיקים שלה בתחום התשתית החיוה הפקת מי קולחים)-באותו תחום (הפקת מים שאיית אחרים  ים ואיאו בתחומי תשתית חיו , פורסמה באתר משרד האוצר רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפרסמה 2018בדצמבר  9עם זאת, ביום  .תחרותבהתייעצות עם הממוה על הסימן ג' לחוק, אזי הרגולטור המקצה את הזכות יהיה מחויב לשקול שיקולי תחרות עפית בהקצאת הזכות ווטית ברשימת הזכויות שהיא תפרסם לפי את הזכות הרל התחרותתחרותיות עפית. אם תכלול הממוה על להקצות זכות כאמור יידרש להביא בחשבון, בוסף על כל שיקול אחר שהוא שוקל, שיקולים של קידום לתוספת לחוק. עם זאת, הגורם המוסמך  4תחת ושא התשתית החיוית "הפקת המים" כמפורט בפרט    1988-, התשמ"חתחרותחוק ה .33 .גורמי המדיה לשם התקת כללים ו/או מגון אחר למיעת פגיעה מהותית בפעילות החברה מכוח החוק האמורלומדת את השלכותיו הצפויות של החוק ואופן החלתו על החברה ופועלת מול התשקיף, החברה עודה כון למועד   קולחים). -ים ואיה הפקת מי-למחצית מכלל הפעילות באותו תחום (כאמור, הפקת מים שאיה התפלת מיחיוית (לרבות הארכת תוקפה של זכות), לרבות תחום התשתית החיוית בו היא פועלת היום ובו היא מחזיקה מעל צאת זכות לחברה בכל תחום תשתית משקית ולקיים התייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בעת הק-ריכוזיות כללכתאגיד ריאלי משמעותי השלכות שוות, בין היתר, בהתאם להוראות החוק, הגורם המוסמך יידרש לשקול שיקולי לצמצום הריכוזיות, הכוללת את החברה ואת החברות הבות, שח"מ וחברת הייזום. להכרזה על מקורות  דההווע
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מץ באופן וולטארי הוראות התהגות החלות על בעל מוופולין. החברה איה השוק של פעילות החברה, בחרה לאחוק ההגבלים העסקיים להכרזה על מוופולין יש משמעות דקלרטיבית בלבד, ולא קוסטיטוטיבית. לפיכך, בשל תח ההסדרים הכובלים ולכללי הפעולה הדרשים ביחס למיזוג חברות. החברה לא הוכרזה כבעלת מוופולין, ואולם לפי , ובין היתר לאיסורים בתחום )תחרות הכלכלית (בעבר חוק ההגבלים העסקייםהחברה כפופה למכלול הוראות חוק ה ת רשאי לרשום ציוד ולהציבו ליחידות הצבא השוות לשם גיוסו לצה"ל. על כלל כלי הרכב והצמ"ה של חברת מקורוחוק זה קובע כי פוקד שהוסמך על ידי שר הביטחון  – 1987-חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגה לישראל, התשמ"ז .34.1 חוקים והוראות לשעת חירום .34  תחולתם ולהשלכתם על התהלות החברה. דרך לבדיקה והיוועצות של כלל הגורמים הרלווטיים בחברה, באשר למיועדת לשמש כמסגרת מחה להכרת דיי ההגבלים העסקיים ופעילויות שעשויות להיכלל במסגרתם, וכן להתוות הפעילות שלה, אימצה החברה תכית אכיפה פימית ווהל יישום פימי של דיי ההגבלים העסקיים. תכית האכיפה ובהגה על התחרות בכלל מקטעי תחרות הכלכלית לאור החשיבות העליוה שהחברה רואה בשמירה על הוראות חוק ה  כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיותה או על מצבה הכספי. תחרות הכלכליתסבורה שיש בהוראות חוק ה ריתוק לטובת החברה,  100%ושח"ם חלה חובת רישום כאמור. מתוקף היותה "מפעל חיוי", חברת מקורות השיגה  חברת מקורות אושרה כ"מפעל חיוי" (בהתאם לסמכות התוה  – 1967-חירום, התשכ"ז-חוק שירות עבודה בשעת .34.2  ולפיכך כלל רכבי החברה והצמ"ה יעמדו לרשותה גם בשעת חירום. עם החברה ו/או חברות הבות  מעביד-העובדים שבמועד ההכרזה על מצב חירום מצאים בסטאטוס יחסי עובדעבודה, לשירות עבודה באותו מפעל, ולאפשר רציפות תפעולית של שירותי המים גם בעיתות חירום) ולפיכך כלל לכלה לפיה הוא רשאי לקרוא בצו לעובדים במפעל חיוי או במפעל למתן שירותים קיומיים החייבים בשירות לשר הכ עת מצב מיוחד בעורף שר הביטחון להתקין בתקות ולקבוע את חובתם של בעלי בארות ומאגרי מים לספק מים במכוח היותה של מקורות כבעלת מאגרי מים, היא כפופה להוראות שרשאי  – 1951-התגוות אזרחית, התשי"א חוק .34.3  מחוייבים להתייצב לעבודה, למעט עובדים המגויסים למילואים. תכון המשק החיוי של המדיה לשעת ב העוסקת, 1986 ביולי 6מיום  1716 פרת ממשלה מסוכן, התקבלו החלט כמו .34.4  לצרכי התגוות אזרחית. האפשרות  בהרחבת – העוסקת, 2000 בפברואר 13מיום  1080 פרממשלה מס והחלטתחירום והפעלתו בשעת חירום  אסוות טבע, אסוות הובעים מפליטת חומרים מסוכים מתוצאה כ שגרמוצבי חירום להפעלת מערך מל"ח גם במ עמוד בהם ללא שיקולי עלויות, קבעו ורמות אספקת מים לשעת חירום על ידי רשות המים ומשק לשעת חירום ועליה למעבר למפורט לעיל, כגון סיוע לרשויות ותאגידי מים במצוקה וסיוע בפתרון בעיות לאומיות אחרות. בוסף, לחברה כזרוע הביצועית של רשות המים ובשעת חירום רשות המים יכולה להטיל עליה מטלות וספות מוגדרת  חברת מקורות  החברה בשעת חירום וכן להחיות מקצועיות של רשות החירום הלאומית.לחימה. בוסף, החברה כפופה להחייה של רשות המים הקובעת אמות מידה לפעילות  או אירועי טרור שלא בתקופת פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר  2012בשת  –הערכות לחירום  בושארשות החברות הממשלתיות  חוזר .34.5  ארגיה וחלפים. תוכית אסטרטגית  להכין דרש החוזר במסגרתמודעות ומוכות לחירום בחברות הממשלתיות.  שיפור ושמטרת בחברה, על פי החיות הדירקטוריון. התוכית תכלול, בין היתר, שלושה ושאים  ליצירת מודעות ומוכות לחירום חירום וביצוע בקרות בשעת חרום, על מת למוע ולמזער סיכוים  שעתלשמור על תפקוד מיטבי של המערכות בהתוכית תכלול שיטות תקשורת שוות להפצת מידע בקרב לקוחות החברה, ספקי השירות והרגולטורים, על מת ם וסדירים ליהול מצב החרום (לחברות שלהן הדבר רלווטי). חילופי לשעת חירום. הבת והלי תקשורת ברוריתרגול. החברה תפעל להפחתת הסיכוים הובעים מתלות בספקים ובותי שירותים לתהליכיה החיויים. יצירת אתר יעדים ופעילויות. החברה תקבע הלים מסודרים בהתאם ותגבש רשימת עובדים חיויים שירותקו בעת חירום או מת לקיים את אותם להמשיך ולקיים בשעת חירום ומה היקף המשאבים (כוח אדם, תשתיות וכדו') הדרשים על יעדים והפעילויות שעליה  קביעתתוכית אסטרטגית לחירום.  הכתטיפול והגה על כסי החברה,  :חירוםל הכה  )א(  מרכזיים: ום. מעקב שוטף אחר כוח אדם שקבע כחיוי, בהתאם למשימות המתהלות בחיר ביצועלהוראות כל דין בשעת חירום, פעילות החברה בשעת חירום: המשך רציפות תפקודית והמשכיות עסקית הכולל: תשלום שכר לעובדיה בהתאם   )ב(  עורר כתוצאה משיבושים תפעוליים בסביבת העבודה, בכוח אדם, בציוד וכדומה.שעלולים להת   מעגלי הבקרה בחברה בהתאם לתוכיתה האסטרטגית. חיזוק, עגביצוע מעקב אחר ציוד חיוי שפ
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קשורת, הגברת מודעות בין היתר החיות אבטחת מידע בפרויקטים שהחברה שותפה להם, התאמת תשתיות מחשוב ותהמחה. הפעילות בושא אבטחת מידע מקיפה את מערך המחשוב היהולי ומערך הפיקוד והבקרה של החברה וכוללת בהיבטי אבטחת מידע על ידי הרשות הממלכתית להגת סייבר ודרשת לעמוד בסטדרטים של הגוף מקורות מוחית  רשות הסייבר .35  מול המבטחים בכדי לחזור לשגרה בהקדם.חזרה לשגרה לאחר אירוע חירום: החברה תבחן את ההערכות הביטוחית שלה, תפעל לבחית הזקים שגרמו ותפעל   )ג( תקות בריאות העם (איכותם י , בין היתר, לצורך השבחת מי השתייה ועל מת להביאם לאיכות הדרשת על פ1993-חברת מקורות משתמשת ומחזיקה בחומרים המוגדרים כחומרים מסוכים על פי חוק החומרים המסוכים, התש"ג  1993-, התש"גהמסוכים החומרים חוק .36  סייבר. אולם אין וודאות כי תוכר עלות וספת לושאים אלו.וזאת על מת לעמוד בדרישות הרשות הממשלתית למקורות פתה לרשות המים בבקשה להכיר בושא מערכות מידע וסייבר בתעריף המים ולא בתקציב השקעות כלליות   ביא"מ עמקים. מידע, ארכיטקטורה וקישור אל המערכת המבצעית של מערכת יהול וקבלת החלטות בתשלובת הקישון (איטיים) י אבטחת ויעוץ של ארכיטקטורת החיבור וההגה של מערכת יטור חלים בחבל הירדן וכן החיה ליווי ויעוץ בהיבטרעלים במי השתייה, הגדרת תשתית מאובטחת לגישה מרחוק לתחזוקת גורמי חוץ, בדיקות חוסן לחיבור, החיה לווי ה מאובטחת לחיבור לרשת של מחשבי מערכת פישטוקס, לאיתור והתרעה על היתר, תכון, והחיה לבית ארכיטקטורמידע יוזמת ומחה, במספר היבטי אבטחת מידע והגת סייבר גורמים שוים בתחום אספקת המים וביטחון מים, בין לגורמי איכות מים בהצבת דרישות אבטחת מידע למערכות או לארכיטקטורת המימוש שלהן. כמו כן, מחלקת אבטחת גורם מחה, מלווה ומייעץ אבטחת מידע שותפה בהקמת מערכות אלו בהיבטי אבטחת מידע והגת סייבר ומהווה ואחרות שמטרתן לוודא ולהבטיח כי המים המסופקים יהיו באיכות ראויה שאיה מסכת את הצרכים. מחלקת לשם הבטחת איכות המים המסופקים לצרכים, הוקמו מערכות בקרה ממוחשבות  -פעילות אבטחת מידע בושא   .עובדים ומתן מעה אבטחת מידע לצרכים שוטפים תקות בריאות העם (תקי ו ")שתייה-תקות בריאות העם למי (להלן: " 1974-שתיה), תשל"ד-התברואית של מי . על פי חוק זה והתקות ")תקות איכות מי קולחים(להלן: " 2010-תש"ע איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), ותקותיו, קובעים איסור על הזרמת שפכים או פסולת לים ללא היתר או ביגוד לתאי  1988-התשמ"חיבשתיים, לרמה של מי שתייה. את המלחים שהורחקו מהמים בתהליך ההתפלה דרש לסלק. החוק למיעת זיהום הים ממקורות חברת מקורות מפעילה מתקי התפלה, המיועדים לסלק מלחים ממקורות מים מליחים ומלוחים, על מת להביאם  1988-"חהתשמ, יבשתיים ממקורות הים זיהום מיעת חוק .37  רעלים לצורך פעילותה הזכרת בחומרים מסוכים.לעיל, גם הפרת תאי היתר הרעלים מהווה עבירה פלילית, וכן יתן להטיל בגיה קס או עיצום כספי. לחברה היתרי למיעתם, וכן קביעת דרישות ותאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום במסגרת התאים להיתר הרעלים. בוסף לאמור הערכות לאחר בדיקת אשי המקצוע של המשרד להגת הסביבה, הכולל לרוב ביקור במפעל, בחית הסיכוים וההיתר הרעלים יתן  היתר רעלים מאת הממוה על ידי השר להגת הסביבה, איסור אשר הפרתו מהווה עבירה פלילית.רעלים, כהגדרתם בחוק זה, בכמויות ו/או בריכוז מסוים, אלא אם כן יש בידו הרלווטיות מכוחו, לא יעסוק אדם ב פי חוק המים, חוק הפיקוח על קידוחי מים,  המתבקשים. למעט מספר מקרים בודדים בהם הוקמו מפעלי מים עללמערכת הארצית וכדומה. במסגרת הקמתם של מפעלי המים דרשת החברה לקבל את כלל האישורים הסטטוטורים החברה מצאת בתופת פיתוח מפעלי מים, בין השאר להתאמת משק המים לעידן ההתפלה, חיבור אזורים מותקים  1965-"ההתשכ, והביה התכון חוק .38  כספי. לחברת מקורות היתרי הזרמה לים לצורך פעילותה.הפרת חוק זה מהווה עבירה פלילית, כמו גם הפרת התאים בהיתר ההזרמה, שבגין יתן גם להטיל עיצום  ההיתר. , הקמת מתקי מקורות מתבצעת 1957-או מפעלי יקוז לפי חוק היקוז וההגה מפי שטפוות, התשי"ח 1955-התשט"ו ותקות המשה שהוצאו ") והבייה התכון חוק(להלן: " 1965-בהתאם להוראות חוק התכון והבייה, התשכ"ה הליכי תכון ורישוי בוועדה לתשתיות לאומיות או במועצה הארצית, במקרה של  –גדולים בעלי חשיבות לאומית חוק התכון והביה מגדיר הליכי תכון ורישוי שמכוחם פועלת חברת מקורות בשלושה מסלולים מרכזיים: פרויקטים  מכוחו.  פורטות בועדות המחוזיות או המקומיות) והליכי הליכי תכון מפורט (לרוב במסגרת תכיות מ –מתקי מים גדולים  הוצאת היתרים מכח תכית מתאר  –ועדות המקומיות ומסלול שלישי שרלווטי עבור קווים ומתקים קטים ורישוי ב המחליפה אותה או מכח תכיות החלות בשטח. הליכי התכון והרישוי מצאים  6ב 34ארצית למשק המים תמ"א 
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עוד. שיויים אילו ידרשו הערכות של מקוון, רישוי ותכון זמין (מקורות כותת מידע מחד ומגישה היתרים מגד) ומכוח השיויים. בין השאר חלו שיויים במסלולי תכון ורישוי שוים מהקיימים היום, הליכי הגשה של תכון ורישוי לחוק התכון והביה והתקות שתוקו  101-ו 100עקב אישור תיקוים מס'  2014במהלך שת בהליכי שיוי שהחלו  , ככלל, כל חציבה, 1967-כמו כן, על פי הוראות תקות התכון והביה (עבודה ושימוש הטעוים היתר), התשכ"ז  המקומית או מרשות הרישוי. מקצתו, הוספה לבין קיים וכל תיקון בו, למעט שיוי פימי בדירה אסורה אלא אם כן יתן לכך היתר ביה מן הוועדה כולו או , הקמתו של בין, הריסתו והקמתו שית, 1965-) לחוק התכון והביה, התשכ"ה2(א)(145על פי הוראות סעיף   מהיתר במקרה וקיימת תכית מפורטת לקו. מאפשר החת קו מים תת קרקעי והמתקים הלווים לו (חיבורי צרכן, יחידות שאיבה, מבי חשמל ודיגום) בפטור החוק  ,ים ועוד. כמו כןפטור מהצורך בהיתר למתקי הגה קתודית, גידור, עבודות זמיות, מתקים טכיים קטחוק התכון והביה, על תקותיו, מאפשר למקורות, כחברה ממשלתית, הקלות משמעותיות בהליכי רישוי בייהם   החברה לאור השיויים בפעילות הסטטוטורית המתבקשת.  מתוך האישורים  50%-בכחזיקה ה, החברה 2018בדצמבר  31יום  , כון ללתשקיף 6פרק ל(ג) 6.12.1.5 כאמור בסעיף  דורשות אף הם קבלתו של היתר בייה.  -ילוי המשים את פי הקרקע, יציבותה או בטיחותה חפירה, כרייה או מ בהמשך לכיסה לתוקף של הסטטוטורים בהם היא מחויבת להחזיק בהתאם לחוק התכון והבייה ולתקות מכוחו.  , אשר כללו, בין 2019בחודש אפריל  ,2014-התשע"ד ,תיקון לתקות התכון והביה (עבודות ומבים הפטורים מהיתר) מתוך האישורים  65%-התשקיף, החברה תחזיק בכהיתר, תיקוים באשר לקידוחים לגביהם דרש היתר, כון למועד  החזיק בהתאם לחוק התכון והבייה ולתקות מכוחו, לאחר השלמת כל הדיווחים הסטטוטורים בהם היא מחויבת ל לעיל, רשאי לצוות שהבין או אותו חלק ממו  204או לאחר הרשעתו. אם הרשיע בית המשפט אדם בעבירה לפי סעיף וסף שבעה ימים לכל יום שבו משכת העבירה לאחר שקיבל האשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה קס וסף, מאסר  -תיים, ובעבירה משכת קס, מאסר ש –או השימוש טעוים היתר לפי חוק זה או תקה על פיו, דיו (א) לחוק התכון והביה, המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה 243על פי הוראות סעיף   במערכת רישוי זמין. יה מהיתר או מתכית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי השפט או על ידי הוועדה המקומית. שבו ללא היתר או בסט כאמור, רשאי כמו כן, אם הוקם בין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכית, או הוחל בהקמתו של בין   לחוק התכון והביה הרחיב את סמכויות האכיפה של רט"ג בשמורות טבע.  109יצוין, כי תיקון  הלי ולהורות בכתב שהבו שהוקם או הוחל ייושב ראש הוועדה המקומית לתת צו הריסה מין, או אותו חלק ממ אתרים אתרים המוחזקים על ידה (להלן: " 1,400-לכבאות והצלה. החברה דרשת להחזיק ברישיוות אלה עבור כהפעילות, בכפוף לאישורם של גורמים מאשרים, כגון המשרד להגת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית החברה להחזיק ברישיוות עסק, המפורטים בצו רישוי עסקים ויתים מטעם הרשות המקומית בתחומה מתבצעת פעילותה, דרשת "), ובהתאם לסוג חוק רישוי עסקים(לעיל ולהלן: " 1968-בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968-"חהתשכ, עסקים רישוי חוק . 39  לתשקיף.  6 בפרק .Error! Reference source not foundסוגי רישיוות והיתרים מהותיים הדרשים לחברה לפעילותה ראו סעיף לפרטים אודות   אישורים מהרגולטורים השוים. בקבלת אישור מרשות המים, כך יתה לה עצמאות לקבל החלטות אילו תב"עות ברצוה לקדם, עוד טרם קבלת ללא תלות  הקלה משמעותית וספת שיתה בחוק מאפשרת למקורות להיות מגישת תכית במסלולים סטטוטורים  בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכית, ייהרס, יפורק או יסולק. שיון עסק תקף וכן עלולה לחשוף את החברה וושאי המשרה ילהפסקת פעילות האתרים טעוי הרישוי להם לא מצא ר. הפעלת אתרי החברה ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא 2013-רישוי), התשע"גהתפלה, שפכים ואחסון קולחים, אחסת חומרים מסוכים וזאת בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוי "). הפריטים טעוי הרישוי באתרים אלה הים, אחסת דלקים, מתקן להפקה ולטיפול במי שתייה, מתקי טעוי רישוי התשקיף, רה כון למועד לחוק רישוי עסקים גם עיצומים כספיים לושא מש 36בה להליכים פליליים ולאור תיקון  בפרק  6.12.1.2החברה לקבלת רישיוות עסק לפריטים טעוי רישוי אשר אין להם רישיוות עסק, לפרטים ראו סעיף מן הפריטים טעוי הרישוי. יחד עם זאת, פועלת  17%-בידי החברה רישיוות עסק תקפים (מלאים או חלקיים) עבור כ ועדה הבין משרדית לרישוי ו. יצוין כי מקורות פועלת לקידום הקלות בהתאם לרפורמה, בין היתר פתה ללתשקיף 6 ם כך שקידוחי מי שתיה לא ידרשו לרישיון עסק. הועדה עסקים בבקשה לצמצם תחולת הדרישות בצו רישוי עסקי   דרש (לכשהצו יאושר) רישיוות עסק עבור קידוחי מי שתייה והחיטוי שלהם. יהמליצה לשות הצו כך שלא י
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(להלן:  1959-, התשי"טבשותפות עם גורם וסף, כל פעילות שחורגת מאספקת מים לצרכיה כמשמעותם בחוק המיםקבעה כי מקורות מים לא תהיה רשאית לבצע, הן בעצמה והן  2318 החלטה, לתשקיף 6בפרק  6.2.1 בסעיף כמפורט  – 2318החלטת ממשלה  .41.1 החלטות ממשלה   .41  עוד.ותהליכי עבודה פימיים, ולסעיפים חוזיים בתחום, החלטות בדבר מיוי בעלי תפקידים בתחום מיעת השוחד והשחיתות, הגדרת מערכות בקרה להטמעת החיות מפורשות בתחום מיעת השוחד והשחיתות בקרב עובדי החברה ושותפיה העסקיים, דוגמאות של אפס סובלות כלפי שוחד ושחיתות, מגון  התוכית כוללת, בין היתר, החלטות דירקטוריון בדבר אימוץ מדייות  אקטיביות הדרושות על מת להבטיח את ציות כלל עובדי הארגון להוראות החוק בתחום מיעת השוחד והשחיתות.תוכית הציות כוללת מערכת של הלים החיות ותהליכי עבודה, אשר ועדו לוודא כי החברה וקטת בפעולות ). "שוחד ושחיתותדירקטוריון החברה אישר תוכית ציות למיעת שוחד ושחיתות וכן מעילות והואות (להלן: " ושחיתות שוחד מיעת . 40 למעט הפעילות המפורטת בהחלטה כאמור ופעולות אחרות שביצוען יאושר מראש על ידי שר האוצר  ")המים חוק" מקורות רשאית לבצע פעילות עבור גורמי חוץ, לרבות באמצעות  2318החלטת הממשלה כאמור. בוסף, על פי החלטה פעילות וספת בתחום השבת קולחים והתפלת מים מליחים ולהעיק שירותי ייעוץ ופיקוח בחו"ל והכל בהתאם לתאי אמור לעיל, מקורות רשאית לבצע הוראות החוק האמור, ולמעט פעילות התפלת מים במתקי התפלה חדשים. על אף ההמבוצעת עד לתחום החיבור של צרכיו, לרבות הפקתם, הובלתם, החדרתם, הטיפול בהם ומתן שירותי תשתית לפי כל פעולה של ספק המים הכרוכה בהבטחת אספקת מים לפי חוק המים  –רגיה. לעיין זה, "אספקת מים" ושר הא יקף הכולל של עבודות ה -. עבודות חד פעמיות 1היו, ולמעט חברת הייזום, באופן הבא: שותפויות וחברות בות, ככל שי מיליון ש"ח בשה,  31ההיקף הכולל של עבודות מתמשכות שתבצע מקורות לכלל גורמי חוץ לא יעלה על סכום של  -. עבודות מתמשכות 2מיליון ש"ח בשה;  20חד פעמיות שתבצע מקורות לכלל גורמי החוץ לא יעלה על סכום של  מהיקף ההכסות השוטפות  3%ובלבד שסך העבודות השתיות שיבוצעו במשק מים וביוב עירוי כלשהו לא יעלה על  ) אין כוללות את: (א) העלויות בעד 2(-) ו1השתיות של משק מים וביוב עירוי שבו מבוצעות העבודות. פסקאות ( ורות מים, כמפורט לעיל משמעותן כל עבודה או פעולה עבור גורם מסוים המבוצעת מעבר לתחום חיבור הצרכן של מק. יובהר, כי עבודות ופעולות עבור גורמי חוץ 2318כמפורט בהחלטה  Watech(ג) פעילות במרכז -אלפי דולר לפרויקט); ו 250) את העלויות בעד פעילות בחו"ל (שירותי ייעוץ בסכום של עד ; (ב2318תפעול מתקן השפד"ן כאמור בהחלטה  מהשוק.  5% – )הממשלה בהחלטת) ועד השלמת ההפרטה החלקית (כמפורט 2318הקובע (כהגדרתו בהחלטה  מהמועד  )א(  :להלן המפורט על העולה בהיקף, כאמור מכוים לתפעל רשאית תהיה ולא, שפכים טיהור במכוי, שהוא החזקה שיעור בכל, בעלים להיות רשאית תהיה לא הייזום חברת כי 2318 בהחלטה קבע עוד  .לתשקיף 6(ב) בפרק 6.2.3.1 סעיף ראו הייזום חברת מיות מכירת ואודות הייזום בחברת מים מקורות השקעות בדבר 2318 בהחלטה שקבעו מגבלות אודות לפרטים  .הארצי המוביל בחברת או, בקבוצה אחרת חברה של כללי כמהל מקורות בקבוצת חברה של הכללי המהל יכהן לא, בוסף. הארצי המוביל בחברת משרה ושא או כדירקטור מקורות בקבוצת חברה של משרה ושא או דירקטור יכהן לא וכן, כאמור הממשלה בהחלטת כמפורט הייזום חברת בדירקטוריון חברות לעיין למעט(כהגדרתה בהחלטה),  מקורות קבוצת עם המות האחרות מהחברות באחת כדירקטור מים במקורות דירקטור יכהן לאקבעה כי  2318כן, החלטה  כמו  . לתשקיף 6בפרק 6.10.1לפרטים וספים ראו סעיף  לגרוע מהתחייבויותיה של מקורות מים, "ן, וזאת לא יאוחר משה מהמועד הקובע. מבלי השפדולמעט פעילות במכון המפורטות בספח להחלטה, לרבות פעילות כאמור של מקורות מים שעשית באמצעות שותפויות או חברות בות, פיתוח וייזום תקלוט, על בסיס כלכלי, את כל הפעילויות של מקורות מים בתחום משק המים והביוב העירוי  מקורות    לעיל. קטן בסעיף הקבועות המגבלות עוד יחולו לא - החברה של המיות מהון 50%-מ בפחות ותחזיק הייזום בחברת השליטה בעלת תהיה לא מים מקורות שבו מהמועד החל .מהשוק 15% של בתוספת(א),  בפסקה המפורט ההיקף - החלקית ההפרטה השלמת לאחר  )ב(  "ן.דהשפפעילותה בשוק בהיקף השווה לחלק האמור, למעט מתקן רשאית לפעול בחלק השוק בו פועלת כיום מקורות מים, וזאת לאחר שמקורות מים הפסיקה את  הייזום חברתבוסף, 
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כל פעילות במתקי טיהור שפכים ולא תהיה עוד בעלים של מתקים  מקורותבתום כשה מהמועד הקובע תפסיק    :הבא הפירוט לפי, עירויים וביוב מים משקי בשי פעילות - החלקית ההפרטה השלמת ועד הקובע מהמועד )1  :להלן המפורט על יעלה שלא כולל ובהיקף דין לכל בהתאם, המקומיות ברשויות וביוב מים מערכות של בתחום לפעול רשאית תהיה וייזום פיתוח מקורות  )ג( .זה בסעיף האמור בשל, להחלטה בספח המפורטים הטיהור במכוי בשפכים הטיפול להפסקת שיביא באופן תפעל לא מים מקורות, לעיל האמור אף על. וייזום פיתוח מקורות לידי כאמור הבעלות או הפעילות הועברו טרם אם גם וזאת, חולון המקומית הרשות בתחום והביוב המים ברשת תפעל ולא"ן, השפדכאמור, למעט מכון 
  י אחר.תהיה רשאית מקורות פיתוח וייזום  -האמורה רשת המים והביוב בתחום הרשות המקומית חולון אם וככל שתועבר אליה, ואם הופסקה הפעילות ברשתלפעול במשק המים וביוב עירו 
 .וסף י אחדוספים. -לאחר השלמת ההפרטה החלקית  )2 במשק מים וביוב עירו ייםי משקי מים וביוב עירו(ב) על -לא יחולו עוד המגבלות הקבועות בפסקאות (א) ו - הייזום בחברתשמקורות מים תפסיק לשלוט  לאחר  בש כות המים והביוב ברשויות המקומיות. לעיין סעיף קטן זה, "משק מים ההיקף הכולל של הפעילות בתחום מער עובדים לפעילויות  הייזוםתקופה של שתיים מהמועד הקובע תהיה רשאית מקורות מים להשאיל לחברת  למשך )1  :וייזום פיתוח מקורות עם ביחסיה מים מקורות של פעילותה לעיין להלן המובא ולפירוט 2318 החלטה להוראות בכפוף, וייזום פיתוח ומקורות מים מקורות, הארצי המוביל חברת בין ומוחלטת מלאה פעילות הפרדת תתקייםכי  2318קבע בהחלטה  עוד .אליו המחובר השפכים טיהור מתקן את עבורו מתפעלת איה שהיא עירוי וביוב מים במשק, עת בכל, תפעל לא וייזום פיתוח מקורות  )ד(  .2001-שתבוצע בידי "חברה" כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"אפעילות בתחום מערכות המים ומערכות הביוב של רשויות מקומיות, לרבות פעילות כאמור  -וביוב עירוי"  תהיה רשאית לשאול עובדים כאמור.  הייזום וחברתבתחום המים והביוב המפורטות בספח להחלטת הממשלה,  , מים למקורות לשוב לחילופין או ועיין דבר לכל האמורה החברה של עובדיםוייזום, ובמקרה זה יהפכו להיות הקובע העובדים האמורים יהיו רשאים לבחור האם להישאר עובדי חברת מקורות פיתוח  בתום שתיים מהמועד אשר צורפה לפרוטוקול החלטות ממשלה וקיבלה  וכלכלה חברה לעייי שרים ועדת של 165/חכ' מס החלטה התקבלה 2008 בדצמבר 2 ביום –) 2016ביולי  21מיום  1700(כפי שתוקה במסגרת החלטת ממשלה מס'  4341ממשלה  החלטת .41.3 . 2018לשת  השתיים הכספיים לדוחות.ב 14 ביאור ראו לפרטים – 4512 ממשלה החלטת .41.2 (א). בפסקה כמפורט העובדים השאלת עלויות את כוללים אים המפורטים הסכומים"ח. ש מיליון 5על  2010משת  החל יעלה שלא כולל בסכום שירותים, כלכלי ובמחיר דין כל להוראות בכפוף, מים ממקורות לרכוש רשאית תהיה וייזום פיתוח ומקורות, וייזום פיתוח למקורות למכור רשאית מים מקורות תהיה הקובע מהמועד החל )2  .לאלתר השאלתם תיפסק - זה ובמקרה , שעייה מתקן ההתפלה באשדוד שיפעל בהיקף 4341ומספרה הוא  2008בדצמבר  18תוקף של החלטת ממשלה ביום  . באשדוד ההתפלה מתקן של ואחזקה תפעול, יהול, הקמה, מימון, לתכון ממשלתיות בת חברות שתי, בהחלטה כמפורט שותף עם יחד או לבד, תקים הייזום חברת כי, היתר בין, קבע, ההחלטה במסגרת"ק בשה. מלמ 100של  קורות מים בתעריפי המים. בכפוף להכרה במלוא העלויות ההתפלה כאמור, ובהתאם להסדרה בעיין זה, תישא ממועצת רשות המים  ידי עליגולמו במלואם  ים-מי להתפלת במתקים ההתפלה עלויות כלל כי בהחלטה קבע, בוסף , קבע כי מקורות 4341, אשר תיקה את החלטה 2016ביולי  21מיום  1700החלטת ממשלה מס'  במסגרת. הממשלה טתקעה בהון המיות של חברת הייזום כאמור בהחלאת פרויקט ההתפלה ולא תשקיע בפרויקט האמור, למעט השמעק, בכסף או בשווה כסף, להקמתו ותפעולו של מתקן ההתפלה באשדוד שיש בהם כדי לסבסד באופן ישיר או עקיף לא תיתן כל תמיכה, סיוע או  מיםכי מקורות  בהחלטה, קבע בוסףבעלות רכישת המים ותשלם למתפילים בהתאם.  לא יאוחר  עדרשאית להעמיד, לתקופת בייים, ערבויות חלף ההשקעה בהון המיות של חברת הייזום,  אמים תה א החוב למדיה בגין הפיצויים המוסכמים של האיחור בהפעלת מתקן ההתפלה באשדוד או עד מהמועד שבו ייפרע מלו הערבויות שתעמיד  מימושקבוע, לפי המאוחר מבייהם.  PTOחודשים ממועד השלמת עבודות ההקמה וקבלת  6תום  מים בתעריפי המים או בהסכמים שביה לבין הממשלה. מקורות מים תשמור על הפרדה מלאה בין פעילותה לבין כל ה מוכרת למקורות מקורות מים כאמור, ככל שימומשו, וההשקעה בהון המיות של חברת הייזום, לא יוכרו כהוצא
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., וזאת לצורך הקמתו והפעלתו של מתקן ההתפלה כמצוין לעיל. ש"ח ע. 1מיליון מיות רגילות בות  830-הייזום לפעילות הוגעת לפרויקט ההתפלה באשדוד. יתר על כן, בהחלטה הוחלט להגדיל את הון המיות הרשום של חברת  רשאית מזמן לזמן ולפי שיקול  התהי). בוסף, קבע בהחלטה כי המדיה לעיל כאמור הרשום ההון לסף(בכפוף  החברה מיות הוןהקמתו והפעלתו של מתקן ההתפלה באשדוד בלבד, להשקיע בחברת הייזום סכום וסף כגד הקצאת , מקורות מים תהא רשאית, לצורך 2318"ח שקבע בהחלטה שמיליון  150כי בוסף לסכום של  4341קבע בהחלטה  עוד מההון המופק של חברת  1.01%דעתה הבלעדי, לחייב את חברת הייזום להקצות לה מיות כך שהמדיה תחזיק עד  של ועדת שרים לעייי חברה וכלכלה  84החלטה מספר חכ/ התקבלה 2018 במאי 7 ביום – 3837החלטת ממשלה  .41.5 . לתשקיף 6בפרק  6.2.5.1 לפרטים ראו סעיף – 2103החלטת ממשלה  .41.4 המיות המוקצות כאמור. כאמור תעשה בכפוף לקבלת אישור על פי חוק החברות הממשלתיות וכגד תשלום על ידי המדיה של הערך הקוב של . ההקצאה 2318הייזום אמור בהחלטה  הייזום, וזאת עד למועד שבו מקורות מים לא תהיה בעלת השליטה בחברת , שעייה תוכית החדשות בחברות ממשלתיות ואישור מותה לפי חוק החברות הממשלתיות 3837ומספרה הוא  2018במאי  24כלכלי אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום -(קביט חברתי ת להקים או לרכוש חברות בתחום החדשות. במסגרת ההחלטה, קבע, בין היתר, לאשר מראש, לחברות ממשלתיו ולוגית, בכפוף לתאים חברות או לרכוש או לקבל בדרך אחרת מיות בחברות קיימות, אשר עיקר עיסוקן בחדשות טכמקורות, להקים יחד עם אחרים  הןיבי) לחוק החברות הממשלתיות, לחברות ממשלתיות, 9(א)(11בהתאם לסעיף  אך  ,כי על מקורות לקבל את אישור שר הארגיה לצורך פעולה על פי החלטה זו צוייןהמפורטים בהחלטה. בהחלטה  יצוין, כי בוסף לאמור לעיל, קיימות החלטות  .2019בפברואר  24מיום  4514סעיף זה בוטל במסגרת החלטת ממשלה  ) מיום 2(חכ/ 115החלטות המשליכות ישירות על מקורות, לרבות החלטה  ממשלה וספות לעיין קבוצת מקורות או באפריל  6מיום  1546, החלטה 2011בדצמבר  18מיום  3987, החלטה 2010ביוי  13מיום  1789והחלטה  2010באוקטובר  24מיום  2348, החלטה 2007באוגוסט  12מיום  2184, החלטה 2007באוגוסט  12מיום  2181, החלטה 1998באוקטובר  1) מיום 122(כל/ 4390, החלטה 2012בפברואר  2) מיום 2(פית/ 4214, החלטה 2008באוגוסט  21) מיום 123(חכ/ 3955, החלטה 1996בובמבר  13) מיום 15(כל/ 733, החלטה 2000ביואר  6) מיום 13(כל/ 828, החלטה 2001באפריל  18 ים תשקול -עדת המכרזים הבימשרדית להתפלת מיוושיוי המתווה כך שו 2318, בין היתר, על תיקון החלטה הוחלט . 2003בפברואר  9מיום  2927 , החלטה2007ביואר  28מיום  1101, החלטה 2014 , ותרכוש ממה את BOTהחברה הייעודית שתוקם על ידי מקורות פיתוח וייזום להקמת המתקן במסגרת הסכם והתקות וכן קיום של תאים וספים, תתקשר המדיה עם 1992-מתן פטור בהתאם לחוק חובת המכרזים, התש"ב יוחזר מתקן ההתפלה לידי המדיה. בהמשך להחלטה זו  –שים  25 –ההתקשרות המים המותפלים. בסיום תקופת  שעייה "תכית אסטרטגית  2018ביוי  10מיום  3866בהמשך להחלטת הממשלה מס'  –תכית פיתוח רב שתית ) 1( , כדלקמן: "ממשלה החלטות ןותיקו ממושכות בצורת תקופות עם התמודדות לשם המים במשק הפיתוח היקף להגדלת תשתית"יצירת  בושא 4514התקבלה החלטת ממשלה מס'  2019 פברוארב 24ביום  – 4514ממשלה  החלטת .41.6  ובהתאם לה, התקבל פטור כאמור.  ) ופעולות וספות להגדלת "החלטת הבצורתלהלן: "(" 2018-2030להתמודדות עם תקופת הבצורת במשק המים בשים  ) מצביעה כי בשים "תכית הפיתוחלהלן: "מדן ההשקעות (והמים, הערכה ראשוית של אהיצע המים וגיוון מקורות  . לרשום 2020-2022ם לשית , בכוותה להעביר הצעה לתכית פיתוח לרשות המי2019במרץ  3, כי עד ליום 2018בדצמבר  26(א) לרשום את הודעת ההלת מקורות מיום  :על כןו הקרובות תידרש הגדלה משמעותית של היקף הפיתוח הרב שתי כפי , 2020-2022 לשים הפיתוח תכית היקףואת  ,כפי שאישרה מועצת רשות המים עקב תכית הבצורתמיליארד ש"ח,  1.4-ל 2019גדיל את היקף הפיתוח שלה בשת כי מקורות ת 2019בפברואר  20את הודעת דירקטוריון מקורות מיום  (ב) לרשום את הודעת מהל רשות המים ; בשה"ח ש מיליארד 1.8 של להיקף עדשתאושר על ידי מועצת רשות המים,  , כי להערכת גורמי המקצוע ברשות המים דרשת הגדלה משמעותית של תכית הפיתוח של משק 2019בפברואר  20מיום  מיליארד ש"ח בשה. לכן, בכוותו להשלים בהקדם את  1.8-, עד כדי השקעות של כ2020-2022המים הארצי בשים  ות תעביר, תוך הצעה למועצת הרשות לקביעת סדרי עדיפויות ופריסת הפרויקטים על פי בחית תכית הפיתוח שמקור כל כדי להיערך מוקדם כוותו להביא את ההצעה בפי מועצת הרשות, מיד לאחר השלמתה ומוקדם ככל היתן, בכ; (ג) בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) לעיל, לרשום את הודעת מהל רשות המים על 2019באפריל  11זמן, וזאת עד ליום  בכפוף לשמיעת , הרגולציהאת כללי  לתקן, לגבי כוותה 2019בפברואר  7(א) לרשום את הודעת מועצת רשות המים מיום    –שיוי כללים להרחבת התחרות בביצוע תכית הפיתוח ) 2(  האפשר לגידול המשמעותי המסתמן בתכית הפיתוח. פיתוח ופעולות חידוש  פרויקטיהיתת למקורות בעד ביצוע  התעריפיתהכרה כך שיקבעו מגבלות על העמדות הציבור,  ביואר  1-כך שמדרגה ראשוה תחול מיום הי שייקבע בכללים פכ''מ בהתאם למתווה מדורג, שח"ש) על ידי חוושיפור ( בתיקון הראשון  . ככל שיהיה שיוי מהותיואילך לא יוכרו כהשקעה מוכרת 2023ביואר  1-, וכך שהחל מיום ה2020
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מהסכום העולה  50%-ב לעיל )i(קטן תפחית את המחויבות האמורה בסעיף  בשה מסוימת ש"ח יוןלימ 70מעל  של מצטבר כספי בהיקף) לעיל, iiבסעיף קטן ( כאמור םבמכרזי מקורות של קשורה או בת חברהשל  התקשרויות) iii(  "ח; ש יוןלימ 225על  העולה בהיקף) מיםמכרזי מקורות ב תחרותיתאו חברה קשורה שלה ולמעט מכרזים שבהם הייתה חברה קשורה כאמור מציעה יחידה (התמודדות לביצוע עבודות לפי מכרזים שמקורות מים לא הגבילה בהם את אפשרות ההשתתפות של חברה בת  התקשרויות) ii(  "ח; ש יוןלימ 200 על העולה) בהיקף שתי תחרותי הליך בלא(עבודות  בו היחידה המציעה הייתה כאמור שחברה במכרז או ממכרז בפטור מקורות של קשורה חברה או בת לחברת שיתו התקשרויות) i(  : לבחיה אם יש מקום לבצע את שיויים בהחלטה זובעקבות שמיעת עמדות הציבור כאמור לעיל, יביאו שר הארגיה ושר האוצר את הכללים לממשלה  כאמור לכללים ש"ח  יוןלימ 347.5יחד, לא יעלה בכל מקרה על  )ii(-ו) iסעיפים (ב"ח, כך שהיקף העבודות המצטבר ש יוןלימ 70על  מהל רשות המים יהיה רשאי  ,כאמור עבודות לביצוע בהסכם קשורה חברה או בת חברה עם מכרז ללא להתקשר או, כאמור השתתפות על הגבלה ללא מכרז לפרסם כוותה על, מועד מבעוד, רשות המים למהל תודיע מקורות) iv(  ; בשה ולאחר שתן לה הזדמות להשמיע את טעותיה, כי לא  הרגולציה להודיע למקורות, בתוך פרק זמן שיקבע בכללי ביכולתה  קביעת ההגבלה או ההתקשרות בהסכם, עלולים לפגוע-יוכרו לה עלויות התקשרויות כאמור, אם מצא כי אי ככל שסך העבודות ו 2021ביואר  1-הם החל מיוכי , לפיה 2019בפברואר  20(ב) לרשום את הודעת מקורות מיום    "מ בלא מכרז.לשח"מ במכרז של מקורות מים או על מתן פרויקט שחלקבוע הגבלה על התמודדות של  . כמו כן, רשאי מהל רשות המיםלעמוד בהגבלות האמורות, או כי הדבר דרוש לקידום התחרות בפיתוח משק המים (ג) 6סעיף להלן, לבטל את  (א))4מכוח ההסכמים הקיבוציים, ולהגעה להסכמות לגבי צעדי התייעלות המפורטים בסעיף (, לשיוי היקף הזמת העבודות משח"מ רשות המיםבכללי בסעיף קטן (א), בכפוף לעיגון השיויים המתוארים לעיל (ג)   ; מיליון ש"ח בשה 19-, שעומדות כיום על כלמקורות "מבהתאם התקורות שמשלמת שח יופחתוש"ח ובכפוף לאיתות פיסית בחברת מקורות מים,  יוןלימ 260-יפחתו מ ,לעיל (א)קטן  המצטברות בסעיף לות על שח"מ בעבודת לגורמי חוץ פרטיים או המגבלות החאת בהדרגה וחלף זאת לבטל  2318בהחלטת ממשלה  עבודות בהיקף שתי שלא יעלה על  – 2021ביואר  1) החל מיום iiמיליון ש"ח; ( 100עבודות בהיקף שתי שלא יעלה על  – 2020ביואר  1) החל מיום i, בהתאם למתווה הבא: (המבוצעים במסגרת מכרז, שאין העתקת תשתיות של מקורות , לפיה שח"מ מתחייבת להגביל את היקף העבודות 2019בפברואר  19(ד) לרשום את הודעת דירקטוריון שח"מ מיום   .מיליון ש"ח 200עבודות בהיקף שתי שלא יעלה על  –ואילך  2023ביואר  1) החל מיום ivמיליון ש"ח; ( 180עבודות בהיקף שתי שלא יעלה על  – 2022ביואר  1) החל מיום iiiש"ח; (מיליון  160 א. לחוק החברות הממשלתיות, את 15לפי סעיף לאשר  (א) –מכירת מתקן ההתפלה אשדוד והפרטת חברת הייזום ) 3(  לגורמי חוץ כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל.  . דירקטוריון חברת הייזום יפקח על תהליך המכירה. ההחלטה טעוה מכרזיבהליך  תפעולבאשדוד התפלה ובאשדוד  ידי חברת הייזוםכל המיות המוחזקות על למכור את  ,2019 בפברואר 21יום הייזום מהחלטת דירקטוריון חברת  בסמכותה על פי  על החלטת מבט"י לעשות שימוש לרשום הודעת חברת הייזום אישור ועדת הכספים של הכסת. (ב) בכפוף לתשלום  ,הסכםהלבטל את "), ההסכםבי מוסא (להלן: " -הסכם הזיכיון להקמה ותפעול בשפכים באגן האוג  להחות את מהל רשות החברות להגיש לשר האוצר  . (ג)של פיצוי הוגן, על בסיס הערכת שווי מוסכמת, למקורות ייזום הליך (להלן: " חברת הייזוםמיות מ 100%ייזום בדרך של מכירת ה חברתלהפרטת ולשר הארגיה טיוטת הצעת החלטה  . ככל שהליך מכירת אשדוד התפלה לא ובלבד שהליך ההפרטה יבוצע כך שלא תיפגע מכירת אשדוד התפלה") ההפרטה לאחר רק מיד ו הליך ההפרטה יושלםממועד קבלת החלטת ממשלה זו, תבוטל החלטת הפרטה.  שים 3יושלם תוך  אם  בהצעת ההחלטה להפרטה ייקבע, כי. ולאחר השלמת האמור בסעיף קטן (ב) לעיל פלההתהשלמת מכירת אשדוד  מן  וזאת מבלי לגרוע חברת הייזום למכור את כסייתן יהיה לא יושלם הליך ההפרטה,  זו שים מיום החלטה 3לאחר  כל החלטה לאחר קבלת החלטת ההפרטה, הדורשת אישור שר האוצר לפי חוק החברות  .סעיף קטן (א) לעילב האמור , ילבלהג כדיאשר יכול שיהיה בה הלוואה, העמדת ערבויות לפרויקטים, פעילויות להקמה, ביצוע או תפעול של תשתיות, ייזום לא תיטול כל התחייבות חדשה ולא תבצע כל פעולה, לרבות התקשרות בחוזים למתן שירותים, מתן או קבלת ה חברת ,זו בהחלטה מוסדרים שאים לושאים ביחס כי(ד) יובהר  תהא טעוה תיאום עם משרד הארגיההממשלתיות  ייזום, אלא באישור הממשלה לפי סעיף חברת הה של בקשר עם הפרטבמישרין או בעקיפין, את הממשלה, בין היתר,  לרבות התחייבות ולפיה מעשה או מחדל של  –א) לחוק החברות הממשלתיות. לעיין סעיף זה, "התחייבות" 9(א)(11 יובהר, כי אין באמור  חברת הייזום. (ה), יקה לצד שלישי סעדים ותרופות גד חברת הייזוםהממשלה, שאיו בשליטת  רשות החברות הממשלתיות . (ז) 2318(ד) בהחלטה 2לבטל את סעיף . (ו) פי החוק-החלטה זו בהתאם לסמכויותיה עלהפרטה רשאית לקבל החלטות הפרטה באופן שוה מהקבוע בהחלטה זו וכן לקבל כל החלטה אחרת שעייה תיקון ו כדי לגרוע מסמכותה של ועדת השרים לעייי הפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות. ועדת השרים לעייי בהחלטה ז
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על אף האמור . (ח) הצבעה ישתתף דירקטור אחד שהיו עובד מדיה לפחות וההחלטה תתקבל ברוב רגילכן לא יידרש כי בללא הדרישה לוכחות של דירקטור עובד מדיה, דירקטור מקרב עובדי מקורות מים או מקרב דירקטוריון מקורות מים. תפעל לתיקון תקון חברת הייזום, כך שמין חוקי לישיבות דירקטוריון יתקיים בעת וכחות רוב הדירקטורים המכהים,  תיקון החלטת הממשלה",  –בע"מ להעמיד ערבויות חלף ההשקעה המאושרת בהון המיות של מקורות פיתוח וייזום שעייה "אישור למקורות חברת מים בע"מ  2016ביולי  21מיום  1700ומס'  4341, מס' 2318בהחלטות ממשלה מס'  ערוב ל) ii; (מהלת ההתפלה, להשקיע במקורות פיתוח וייזום בע''מ, אשדוד התפלה בע''מ ואשדוד התפלה תפעול בע''מלצורך יישום מתווה מכירת מתקן ההתפלה באשדוד בלבד כפי שיאושר על ידי ) i: (תוכל מקורות מים לפעול כאמור מיליון  550 של לסךהייזום לושאי המשרה בה, במסגרת גיוס אג''ח סחיר של מקורות, עד להתחייבות לשיפוי של חברת  צעדי בוגע ל 2019בפברואר  20לרשום את הודעת דירקטוריון מקורות מיום (א)  – התייעלות וחיזוק איתות פיסית) 4(   ;. , בכפוף לכללים המקובלים למתן שיפוי לושאי משרה בחברות ממשלתיותש"ח , זאת 2018בשת  המתוקצביםתקים (טו) ביחס לתקים  170 יופחתוהתייעלות בחברה, לפיה  ובצעשח"מ יחברת ו מקורות חברת )iiוכפפו לסמכ"ל התפעול; (יכלל המרחבים במקורות . ותפעל להגדרת ממשקים ותהליכים הובעים מכךתבצע שיוי מבי, לרבות הקמת חטיבת תפעול שתתכלל את פעילויות המרחבים  מקורותחברת ) i: (הבאיםהתייעלות ה קליטת עובדים וספים תתבצע לפי צורכי הההלות בלבד ולא ) iii( ,מתוקצביםתקים שאים  94-בוסף להפחתת כ מטרה לחתום על הסכם קיבוצי מו"מ עם ציגות העובדים בחברת מקורות מים תהל ) iv; (בהתאם למחויבות קיבוצית חברת מקורות מים תפעל להפקת אג"ח סחיר. במידת ) v(; ומתים כלכליים לעובדים בגים כפי שיוסכם הצעדים לעילהוגע להשלכות השיוי המבי וההתייעלות על העובדים, שיויים בהסכמים קיבוציים קיימים ככל הדרש לשם יישום בל  ם את הודעת דירקטוריון מקורות מים בדבר כוות החברה לרשו) ב(. הצורך, לתקן את תקון חברת מקורות מים בהתאם להחות את רשות המים לבחון מגי סיוע למקורות מים לגבות ) ג; (ה והפחתת מצבת חובות החברהילחיזוק הגבילפעול  יום ממועד קבלת החלטה  180-, להציע, בהקדם האפשרי ולא יאוחר ממים ומשרד הארגיה, בשיתוף עם מקורות הכללי החשב, בהשתתפות ציגי אגף התקציבים, ומהל רשות המים מהל רשות החברות) להטיל על צוות בראשות ד; (חובותיה ) ii; (לחוב מתואם FFO יחס) i, לרבות: (לצורך תמיכה בתוכית הפיתוחמים הצעה ליעדי איתות פיסית למקורות  זו, לרשום את הודעת  : (א)הכרת כמקור מים אסטרטגי של משק המים ולטובת הגדלת יכולת אספקת המים לאזור זההתמודדות עם תקופות הבצורת, ולצורך שימור  שעייה להחלטת הבצורתבהמשך  –חיבור הכרת למערכת הארצית ) 5(   .ההבראהבתוכיות הבראה, כללים כלל חובותיהן, לרבות חובותיהן למקורות, זאת בכפוף למגבלת מקורות תקציביים לתכית משרד הפים מודיע כי במסגרת הגירעון המצטבר של רשויות ה) ; (יחס מיוף (יחס חוב מתואם להון עצמי וחוב מתואם) הגדלת יכולת הזרמת להכין תכון סטטוטורי של תשתית הולכה שתאפשר  רשות המים, כי בכוותה להחות את מקורות "ק לשה מלמ 300עד מלמ"ק בשה, כפי שאושר בהחלטת הבצורת, ל 100-ערכת הארצית, מהמים לימת הכירת מהמ מלמ"ק לשה, כאמור בסעיף קטן (א), תתקבל לא יאוחר  300-הגדלת יכולת ההזרמה ל(ב) החלטה על ביצוע פרויקט  ם ורשות המים על מת בראשות מכ"ל משרד הארגיה ובהשתתפות אגף התקציבילהקים צוות ; (ג) 2021ביוי  30מיום  שעייה "תוכית  ,2018 במאי 24 מיום 3837 הממשלה החלטתהאמור ב את לתקן(א)  –טכולוגיה וייעוץ במקורות ) 6(  . כאמור פתרוות מימון לביצוע התכיתאת  להסדיר ור קין רוחי ובטכולוגיות וחדשות. כמו וכן במסח קולחיםם, השפכיה ,המים מיבתחותתאפשר  פעילות הייעוץ) i(  :מקורות מים רשאית לתת שירותי ייעוץ בחו"ל, בכפוף למגבלות אלהיבוא:  2318(א) בהחלטה 4(ב) במקום סעיף    .בהחלטה הממשלתיות החברות ליתר בדומה להשקעה בחברות הזק כאמור בהחלטה, הארגיה שר אישורלא יידרש המילים "בכפוף לאישור שר הארגיה" יימחקו וש כך", החדשות בחברות ממשלתיות ארגיות ירוקות והתייעלות ארגטית אשר תומכות פעילות בתחומי  לתת שירותי ייעוץ בתחום שלתוכל מקורות כן,  וץ ) פעילות הייעוץ תיעשה בדרך של חוזה למתן שירותים בלבד. מקורות לא תוכל להשקיע בפרויקטים שוא הייעii(  ; הליבה של מקורות תהיה בעלת כסים פיזיים או ציוד . מקורות לא תותשתישל תפעול  ואביצוע ) פעילות הייעוץ לא תכלול הקמה, iv(  ) מקורות לא תעמיד ערבויות לפרויקטים הקשורים בפעילות הייעוץ מעבר לערבויות ביצוע מקובלות בתחום; iii(  או הקשורים אליהם בדרך של הון מיות, הלוואה, הקמת חברות בות, שותפויות או בכל דרך אחרת;    לפרויקטי הייעוץ; קשורים ה
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)v (סות של ל בשלב ראשון תוגבלהייעוץ  פעילותהש"ח  מיליון 10סך הכשווי ימכרו לפחות מחצית מיש לאחר .בש , ייזוםה חברת של הכסים כלל שימכרו לאחר. בשה ש"חמיליון  12.5-לייזום, תעלה המגבלה ה חברתהכסים של  (סיעות לחו"ל  הוצאות ישירות ומזוהות) c; (ירשמו בפרדמפעילות הייעוץ ההכסות ) b; (עצמאי רווח כמרכז פרד כספי דיווחבמסגרת  קורותשל הפעילות האמורה בספרי מ תבוצע הפרדה רישומית) a( יחולו ההוראות הבאות:פעילות הייעוץ של מקורות תופרד באופן מוחלט מיתר הפעילות של מקורות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ) vii(  ; התעריפית ההכרההמוכרת לעיין  כפעילותהסר ספק, ידוע למקורות כי פעילות הייעוץ לא תיכלל  למען) vi(  ; בשהש"ח  מיליון 15-ל המגבלה תעלה (כגון ציוד  הוצאות פימיות ישירות ייוחסו לפעילות האמורה) d; (,שירותים חיצויים וכדומה) ייוחסו לפעילות זו כולל  ,במסגרת הפעילות מורשיהוצאות שכר ייעודי לפעילות זו י) e; (שיחות טלפון וכדומה)עלויות של  וחומרים, הוצאות שכר משותפות וישירות יזקפו לפעילות על פי יחס השעות בפועל בכל חודש לרבות הוצאות ) f; (עלויות לוות להסדיר את חלקה של מקורות במשק של מהל רשות המים על כוותו  לרשום הודעתו(א)  –מקורות במשק הקולחים ) 7(   .זה 6כי מקורות מים מתחייבת לפעול לפי סעיף  2019בפברואר  20לרשום את הודעת דירקטוריון מקורות מים מיום (ד)   ;  watechומוצרים בתחום המים לרבות מסחור טכולוגיות שפותחו במסגרת מרכזבמו''פ לשיפור טכולוגיות בתחום אספקת המים וכן להמשיך ולפעול בתחומי המו''פ למסחור ושיווק של טכולוגיות  watechת להמשיך לבצע פעילות מרכז , מקורות תהיה רשאי2318(ב) בהחלטת הממשלה 4בהתאם לאמור בסעיף (ג)    לוות. הכול  להקים שתי חברות למפעלי השבה בעמק יזרעאל ובעמק חפר, 2019בפברואר  20מיום  מקורותהחלטת דירקטוריון  לאשר, ) לחוק החברות הממשלתיות9(א)(11בהתאם להוראת סעיף  . (ב)2019בפברואר  20בהתאם למכתבו מיום ו ,כמפורט במכתב בכפוף לפדיון מפעלי השבה ממקורות מיםו 2019בפברואר  20בהתאם למכתבו מיום  הקולחים בישראל על הקמת החברות בפטור  2019בפברואר  20מקורות מיום בתאים המפורטים להלן ובהתאם לאישור ועדת המכרזים של  ון פעילות החברה ייעשה באמצעות תמיכות שיתקבלו מרשות המים והלוואות שיועמדו על ידי הבעלים בחלקים יממ .לספק מים מושבים בעמק יזרעאל אשר מטרתה מקורות ומי עמק יזרעאלחברה שתיווסד על ידי  :חברה ראשוה i)(    :ממכרז גובה החשיפה המקסימאלית  .ים שיוחזרו באמצעות גביית תעריפים בגין המים המושבים שיסופקו לצרכי החברהשוו לרבות התחייבות להשקעה ולרבות מתן שירותים בידי קבוצת מקורות במחיר מוך מהותית ממחיר השוק,  –השקעה" " :למען הסר ספק יובהר, כי לעין זה. שהחברה מחזיקה בהן מיות או אמצעי שליטהלרבות בקשר לחברות וכיוצ"ב, מתן הלוואות לחברה, ערבויות להלוואות שהחברה תיקח או כל דרך אחרת שתגרום לקבוצת מקורות חשיפה, הקצאה של יירות ערך, לרבות בשל מימוש זכות סירוב ראשוה, זכויות קדימה לרכישת מיות, זכויות למיעת דילול עקיפין, ולרבות השקעה כגד רכישה או בחברה, במישרין או במקורות מים וחברות בשליטתה לרבות כל השקעה של  –חשיפה" " .ש"חמיליון  225לא יעלה על זו המצטברת הכוללת של מקורות מים וחברות בשליטתה לפעילות חברה  חברה  )ii( .י ספקיםלרבות אשרא –הלוואה . כן קבלת שירותים בידי קבוצת מקורות במחיר גבוה מהותית ממחיר השוקו -ירקון השתתפות בהקמת ספק הקולחים המרחביומטרתה  מקורות ואפיקי עמק חפרחברה שתיווסד על ידי  ה:שיי גובה החשיפה  .תעריפים בגין המים המושבים שיסופקו לצרכי החברהבחלקים שווים שיוחזרו באמצעות גביית יעשה באמצעות תמיכות שיתקבלו מרשות המים והלוואות שיועמדו על ידי הבעלים כאמור מימון פעילות החברה . כרמל ") לפעילות החברה לא קבוצת מקורותהמקסימאלית המצטברת הכוללת של מקורות מים וחברות בשליטתה (להלן: " ין ייובהר, כי לע למען הסר ספק. מיות או אמצעי שליטהמקורות חשיפה, לרבות בקשר לחברות שהחברה מחזיקה בהן למיעת דילול וכיוצ"ב, מתן הלוואות לחברה, ערבויות להלוואות שהחברה תיקח או כל דרך אחרת שתגרום לקבוצת כגד רכישה או הקצאה של יירות ערך, לרבות בשל מימוש זכות סירוב ראשוה, זכויות קדימה לרכישת מיות, זכויות עה לרבות כל השקעה של קבוצת מקורות בחברה, במישרין או בעקיפין, ולרבות השק –חשיפה" ש"ח. " מיליון 53יעלה על  יתהלו כמרכז רווח עצמאי ממקורות מים, ולא יתקיים כל סבסוד בין לבין עצמן ובין כל גוף בקבוצת  כאמורחברות   .; לרבות אשראי ספקים –הלוואה . השוק, וכן קבלת שירותים בידי קבוצת מקורות במחיר גבוה מהותית ממחיר השוקלרבות התחייבות להשקעה ולרבות מתן שירותים בידי קבוצת מקורות במחיר מוך מהותית ממחיר  –השקעה" " :זה ), כך שבמקומו יחולו 3(ד)(3, למעט 2318להחלטה (ד) 3למחוק את סעיף  (א) – עבודות ושירותים של חברת מקורות) 8(   .) להחלטה זו7(ב)(6ופעילותן תוהל בפרד מפעילות מקורות, בהתאם להוראות סעיף  מקורות מים, , לרבות באמצעות חברות בות, חברות קשורות ושותפויות (למעט שח"מ, בצע פרויקטיםלא ת מקורות: ההוראות הבאות עבודות ביצוע ותהל מכרזים במשק המים. זאת למעט  ייעץ, תתכןתהל, ת, אלא עליה יחולו המגבלות המפורטות לעיל)
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בפברואר  20לרשום את הודעת דירקטוריון מקורות מים מיום והן עבודות חד פעמיות, למעט עבודות במפעל השפד"ן. מיליון ש"ח. למען הסר ספק, הסכום האמור כולל הן עבודות מתמשכות  37חוץ בהיקף שתי כולל שלא יעלה על לגורמי  לצורך עידוד התחרות למכרזי ביצוע במשק המים,  הוצאת מכרזי הביצוע, יהול הפרויקטים ורכש של מקורות יכולת לייעול הודעת דירקטוריון חברת מקורות מים באשרלרשום את (ב)  .כי מקורות מים מתחייבת לפעול לפי סעיף זה 2019 לפעול להקמה והרחבה של מאגרי מהלי פרויקטים גדולים וקבלים בתחום התשתיות, ) החיה לחברה i(ובכלל זאת:  אשר  להטיל על צוות בראשות ציג החשכ"ל הכולל את ציג רמ"י(א)  –כסי המפא"ר והתייעלות במקרקעין  –כסים ) 9(  . הכלכלה והמשפטים לצורך סיוע בהכת מכרזים, בין היתר, הפוים למציעים בילאומיים ,באמצעות הסכמי מסגרת עם יועצים חיצויים בתחום ההדסה ויותהתקשר )iv(-ו ולצמצום הפטור לחברת שח"מיחידת המכרזים והייעוץ המשפטי להוצאת מכרזי הביצוע בכמות ובהיקף הדרשים בהתאם לגידול בתוכית הפיתוח ר ותגב) iii; (ר יחידת הרכש בחברה להתמודדות עם הגידול הצפוי בכמות החומרים הדרשתותגב) ii; (''לבישראל ובחו , אגף התקציבים, רשות המים, הממשלתיות רשות החברותוציגי , הצוות וירכז את עבודת הצוות יהיה ממלא מקום ראש או מכירה  , השבהתכית להשבחה יום 180-משרד הארגיה ובשיתוף חברת מקורות לגבש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ ין אופן ההכרה בהכסות מכסים כאמור, כמפורט בכללים ילתקן את כללי חישוב עלות מקורות בעלגבי כוותה  2019בפברואר  7לרשום הודעת מועצת רשות המים מיום קטן (ג) שלהלן. (ב)  הצוות לעיין כסי המפא"ר כאמור בסעיףלמקורות יהיו לחברת מקורות בלבד, אלא אם כן אושר על ידי רמ"י אחרת. ציג היועץ המשפטי לממשלה יצטרף לדיוי ומקורות יגבשו הסכם מסגרת עבור הקרקע הקיימת והדרושה לפעילות החברה. הכללים שייקבעו בהסכם בין רמ"י רמ"י , במסגרת זו .ארץלמקורות יש זכויות ובהסכמתה במתחמים שוים ברחבי ה םשלגביה וכסים של קרקעות שיאפשר מתווה  ,' לעילכחלק מהאמור בסעיף קטן א הצוות יקדם, (ג) שפורסמו לשימוע, ובכפוף לשמיעת עמדות הציבור. , אשר אבי דרך ליישוםבכפוף יהיה (ג) לעיל -כאמור בסעיפים קטים (א) וקידום המתווה  . (ד)יובא לאישור הממשלה זה מתווה המדיה. כל מקרה הכסים יהיו בבעלותבבספרי מקורות מים, אולם , כולם או חלקם, רישום כסי המפא"ר ) יישום תכית ההתייעלות במקורות מים ובשח"מ iחודשים, כמפורט להלן: ( 36ייושמו כולם בתקופה שלא תעלה על  (א) 1בסעיף כאמור  2019כית הפיתוח לשת ו) הודעת מקורות על כוותה לבצע את תii; (להחלטה זו 4בסעיף  כאמור לקידום מכירת  ) חתימה על הסכם מפורט עם מבט"י לביטול הסכם הזיכיון וביצוע הפעולות הדרשותiii; (להחלטה זו ) הודעה של חברת מקורות מים לצוות היישום על יכולתה iv; (להחלטה זו 3בסעיף כסי החברה והפרטתה כאמור  ) פדיון מפעלי ההשבה שבבעלות v; ((ב) להחלטה זו8בסעיף  לפרסם מכרזי ביצוע לגורמים שאים ישראלים כאמור מה על תכית להשבחה או מכירה של קרקעות וכסים כאמור ) הסכvi; ((א) להחלטה זו7בסעיף  מקורות מים כאמור לעיל, על ידי דירקטוריון  (ד)4בסעיף  כאמור מיום שייקבעו) אימוץ יעדי איתות פיסית למקורות viiלעיל; ((א) 9בסעיף  ית בע"מ אגודה שיתופ-קיבוץ אורים 2376-00פשרה בת"א ) השלמת העברת מיות על שם המדיה במסגרת viiiמקורות; ( אגף התקציבים, ובהשתתפות ציגים ממשרד הארגיה,  בראשות מכ"למשרדי ביצוות על  להטיל –צוותי יישום ) .  )10' מדית ישראל ומקורות . כמו כן, מבלי לפגוע בסמכויות רשות המים על פי כל דיןהמקורות הזמיים במקורות וושאים פיסיים ככל שיידרש,  בחיתלרבות  , לעקוב אחר יישום ההחלטה,ובשיתוף חברת מקורות , רשות המים, רשות החברות, אגף השכרהחשכ"ל כל הצוות, ככל שיראה לכון להמליץ לשר האוצר ולשר הארגיה . לשם כך, יו2020ביואר  1-לעיל עד ליום ה 8בסעיף  י מקורות כדי שתוכל לפרסם מכרזי ביצוע תחרותיים ובילאומיים כאמורל ידיידון הצוות בביצוע הצעדים הדרשים ע להסיר חשש ליגוד  "מ, והכל על מתשחב וןדירקטוריבושאי משרה במקורות לכהן במקביל עובדים או  בוגע למיוי "), 4567 החלטה" (להלן: "1975-"ההתשל, הממשלתיות החברות לחוקא) 9(א)(11 סעיף לפי ואישור החברה של ותקון תזכיר החלפת אישור" בושא 4567התקבלה החלטת ממשלה מס'  2019 מאיב 19 ביום – 4567ממשלה  החלטת .41.7  . זו להחלטה 2בסעיף  "מ כאמורשחיעילות ותחרותיות במכרזי הביצוע שתוציא מקורות ושבהם תשתתף ב ופגיעה םעייי ; 4567כך שבמקום הוסח הקיים של מסמכים אלו יבוא וסח תזכיר ההתאגדות ותקון המצורפים בספח להחלטה , להחליף את תזכיר ההתאגדות ותקון של החברה, החברה(ג) לחוק המים, החלטת 47לפי סעיף  לאשר) 1: (כדלקמן , להטיל על צוות בראשות משרד הארגיה ובהשתתפות משרד המשפטים, החברהלתקון  89) בהמשך לתיקון סעיף 2( ימים, ולהציע לממשלה, אמצעים אחרים למימוש אחריות וסמכות שר  90משרד האוצר ורשות המים, לבחון, בתוך  א) לחוק החברות הממשלתיות, כי במסמכי ההפקה של אגרות 9(א)(11לפי סעיף  לאשר) 3הארגיה במשק המים; ( בעיקר לצורך מימון ביצוע השקעות בפיתוח משק המים,  זההמוצעות על ידי החברה לציבור על פי תשקיף  החוב תגייס החברה,  2019"ח (מתוך סכום זה מתוכן כי בשת שמיליארד  7 עדסכום של ב החוב אגרותלגייס  2019-2022 בשיםתהיה רשאית החברה  לציבור. במסגרת ההפקות ערך יירות בחוק כמשמעה -" שליטה, "זה לעיין. להלן המפורט על יעלו שלא לסכומים יחסב וזאת, בחברה השליטה בעלת להיות חדלה המדיה אם מידי לפירעון החוב אגרות העמדת את המאפשרת תיה, היתר בין, תיכלל, המים רשות ידי על שאושרהבהתאם לתכית הפיתוח של החברה,  במסגרת ההפקות לציבור  שיופקותרשום את אגרות החוב  החברה. החברה דעת שיקול לפי, בעתיד ההפקה מסמכי פי על כולו אף שיגויס יכול אשרמיליארד ש"ח),  1.5ההפקה לציבור, בגיוס אחד או במספר גיוסים, עד  במסגרת
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כדי להוות אישור כלשהו  4567 החלטהשל  באישור אין כי 4567רסה בתל אביב. עוד קבע במסגרת החלטה למסחר בבו שעוסקת בשיוי  2306ה מס' התקבלה החלטת ממשל 2002ביולי  30ביום  – 2002ביולי  30מיום  2306החלטה מס'  החלטות ממשלה בושא המפא"ר  .41.8  .לעסקה כלשהי של החברה או להוות אישור ככל שהוא דרש לפי כל דין אחר , 1996באוקטובר  24מיום  15) בהמשך להחלטת ועדת השרים לעייי כלכלה מס' כל/1מבי בחברת מקורות, כדלקמן: ( ) הוחלט להטיל על מהל רשות החברות הממשלתיות, בתיאום 2כאמור ובשיויים המחויבים. ( 15שקבעו בהחלטה כל/התקציבים במשרד האוצר, להקים חברה פרטית מוגבלת במיות השם חברת מקורות אחזקות בע"מ, בהתאם לתאים והממוה על  הארגיההוחלט להטיל על מהל רשות החברות הממשלתיות בתיאום עם החשב הכלכלי, מכ"ל משרד  ) קבע כי במועד 3במיות בשם חברת מקורות ייזום ופיתוח בע"מ שתהיה מוחזקת ע"י חברת מקורות אחזקות בע"מ. (יבים במשרד האוצר, לפעול להקמת חברה פרטית מוגבלת והממוה על התקצ הארגיהעם החשב הכללי, מכ"ל משרד  מיליון ש"ח שיושקעו בחברה באמצעות חברת מקורות אחזקות  45הקמת מקורות ייזום יעמוד הון החברה על סך של  ציגי ציבור. שלושה  2דירקטורים, מהם  4. המדיה תמה 7מוגבלת במיות. מספר חברי הדירקטוריון יהיה לבצע עבודות עבור גופים אחרים אלא בהסכמת כל הצדדים להסכם העלויות. חברת הביצוע תהיה חברת פרטית רק בעבור מקורות מים ולא יהיה רשאי  בתוך שלוש שים, שיהווה חברה בת ממשלתית של מקורות מים, יבצע עבודותשיועברו לאגף הביצוע בהשאלה לתקופה שלא תעלה על שלוש שים ממועד קבלת ההחלטה. אגף הביצוע יהפוך לחברה הקמת אגף ביצוע, אשר יכלול את כל גופי הביצוע של מקורות וכן את כל עובדי שח"מ והכסים של החברה  )4בע"מ. ( וריון מקורות מים. יצוין, כי אף על פי שחברת מקורות אחזקות הוקמה, בהתאם דירקטורים וספים יתמו בידי דירקט יום חברה ממשלתית שתיקרא חברת מקורות המוביל  60והיועץ המשפטי לממשלה, להקים בתוך  הארגיהמשרד להטיל על מהל רשות החברות הממשלתיות בתיאום עם החשב הכללי, הממוה על התקציבים במשרד האוצר, מכ"ל ) הוחלט 1: (ביחס לחברת המוביל הארצי בע"מ, קבע כי 2306. במסגרת החלטה לתשקיף 6(ב) בפרק 6.2.3.1ראו סעיף  2318קבע שיש לפעול לפירוקה. לפרטים וספים בדבר הקמת חברת הביצוע במסגרת החלטה  2318להחלטת ממשלה  להקמת חברת כסים, וקביעה כי כל ההוראות  בכל הקשור 157הארצי בע"מ. כמו כן, הוחלט לבטל את החלטה כל/ רות וכל החברות האחרות המצויות בהחלטה, שיקבע החשב הכללי באישור היועץ המשפטי לממשלה. חברת מקווכל כס כאמור שטרם רשם יועבר בחכירה לחברת המוביל הארצי לאחר רישומו על שם המדיה וכל זאת בתאים המוביל הארצי ויוחזקו על ידה. כל כס כאמור הרשום על שם המדיה והמשמש לאספקת מים יועבר בחכירה לחברה רה לחברת המיועדים והמשמשים לאספקת מים ומוחזקים על ידי חברת מקורות מים עבור הממשלה יועברו בחכילהם הידועים ביחד בשם המוביל הארצי ככל שמיועדים, משמשים ומוחזקים לאספקת מים וכל כסי הממשלה ) הוחלט לקבוע כי כסי המקרקעין והמחוברים 2ע"מ, מבה ההון שלה והרכב הדירקטוריון. (ואופי חברת הכסים ביחולו על חברת המוביל הארצי בע"מ, בשיויים המחויבים בהחלטה זו. הוראות אלו כוללות בין היתר את מטרות לגבי חברת הכסים (למעט הוראות בדבר הקצאת מיות בין חברות אחיות בקבוצת מקורות)  15הקבועות בהחלטה כל/ ) חברת המוביל הארצי לא תופרט והבעלות בה לא תועבר לאחר. 3הוחו לסייע כמיטב יכולתן לביצוע הליך הרישום. ( יהיה השר האחראי לעייי החברה, כהגדרתו בחוק  הארגיה) הוחלט כי שר 4הוראה כאמור תעוגן בתקון החברה. ( ושר האוצר, בכפוף להוראות חוק המים ובהתאם להסכם שיחתם בין  הארגיההכל לפי תעריפים וכללים שיקבעו שר המוחזקים; להעמיד את המוביל הארצי לשימוש והולכת מים בתאים שוויויים לכל משתמש תמורת דמי שימוש, הכסים המוחזקים, באמצעות רשות המים הארצית ובכפוף להוראות חוק מים והסכמי החכירה של המוביל הארצי והמוחזקים בהתאם להסכם שיחתם בין הממשלה לחברה; להל, להחזיק ולפתח את המוביל הארצי ואת הכסים ) הוחלט כי מטרות החברה יהיו להחזיק בחכירה את כסי המוביל הארצי והכסים 5ת. (החברות הממשלתיו ) הוחלט 7רה פרטית ממשלתית מוגבלת במיות. () הוחלט כי החברה תהא חב6הממשלה לבין חברת המוביל הארצי. ( י של חברת המוביל הארצי ייפרעו בידי המדיה ובידי חברת "מקורות אחזקות" רגילות שיופקו כגד ההון העצמשל חברת המוביל הארצי. יתרת ערך הכסים, תוגדר כהלוואה מהממשלה לחברה בתאים שיקבע החשב הכללי. מיות כי הממשלה תעביר בחכירה לחברת המוביל הארצי את כסי המוביל הארצי והכסים המוחזקים כגד הפקת מיות ל ידי המדיה בלבד. כמו כן הוחלט היועץ המשפטי לממשלה. מיית הבכורה שתופק בחברת המוביל הארצי תוחזק ע, שר האוצר, בהתייעצות עם מהל רשות החברות הממשלתיות ובאישור הארגיהמהותיים כפי שיקבע על ידי שר למיוי דירקטורים. מיית הבכורה תוקצה למדיה ותקה לה זכויות עודפות לגבי זכויות הצבעה בעייים להלן בוגע כמו כן הוחלט כי המיות הרגילות תקיה זכויות שוות בהון החברה וזכויות הצבעה באסיפה הכללית, בכפוף לאמור ש"ח.  1ש"ח כל אחת ומיית בכורה אחת בת  1כי מבה הון החברה יהיה כדלקמן: ההון יחולק למיות רגילות בות  ) 8. (החברה הקמת בעת) עצמי הון 35%-ו זר הון 65%( 35:65 יהיה זר להון עצמילכל אחת. יחס הון  50%בשיעור של  אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה  1996באוקטובר  24לה מיום של ועדת השרים לעיי כלכ 15החלטה מספר כל/   7                                                      עובדים ממשרד האוצר. שי דירקטורים וספים יתמו בידי דירקטוריון מקורות אחזקות  2-ו הארגיהעובדים במשרד  2ציבות המים,  ציגי ציבור, עובד 2כדלקמן:  7כאשר המדיה תמה  9מספר חברי הדירקטוריון יהיה  כי הוחלט ") חברת כסים, קבעה כי תקום חברת מקורות כסים בע"מ (להלן: "1996בובמבר  13) ביום 15(כל/733של החלטת ממשלה  תוקף   מטרתה תהיה להעמיד את כסי חברת הכסים לצורך אספקת מים, תמורת דמי שימוש.שיועברו לבעלותה וכסים אחרים של מקורות מים שיועברו לבעלותה, לדאוג ליהולם, לאחזקתם התקיה ולפיתוחם. בוסף, באמות עבור מקורות מים עבור הממשלה, אשר מטרותיה יהיו להחזיק את כסי הממשלה המיועדים לאספקת מים, ומוחזקים 
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התקבלה החלטת ממשלה מס'  2003בספטמבר  15ביום  – 2003בספטמבר  15של הממשלה מיום  836החלטה מס'   דירקטוריון חברת המוביל הארצי למשך תקופה שלא תעלה על תקופת כהוה אחת בלבד. תמה יו"ר דירקטוריון חברת מקורות מים כיו"ר כמכ"ל בחברת המוביל הארצי, אולם במועד הקמת החברה יהדירקטורים בחברת מקורות מים לא יכהו כדירקטורים בחברת המוביל הארצי ומכ"ל חברת מקורות מים לא ישמש העסקה של עובדים בחברת המוביל הארצי תיעשה על פי הסכמי העסקה פרדים מההסכמים בחברת מקורות מים. ולב בייהן. כל לחברת האחזקות ולחברות הבת של חברת האחזקות יתהלו באופן שיבטיח כי לא יהיה סבסוד צהאחזקות ולא תהא רשאית לשעבד כסים או תזרים מזומים עבור חברות אלו. כל הקשרים בין חברת המוביל הארצי ת המוביל הארצי לא תהא רשאית לערוב להתחייבויות של חברות הבת האחרות או של חברת המזומים שלה. חברלסבסוד צולב בין החברות בקבוצת מקורות. חברת המוביל תהא רשאית לגייס הון, בין היתר, על ידי שעבוד תזרים האחזקות, וסכומים שיופקדו כאמור, יתהלו כהלוואות הושאות ריבית בתאי שוק, בשיעור שימע כל אפשרות . חברת המוביל תהא רשאית להפקיד כספים בחברת תחזוקה ופיתוח של המפעל הארצי והכסים המוחזקים) הוחלט בוסף כי חברת המוביל הארצי תתקשר בהסכם עם רשות המים הארצית בכל הקשור לתפעול, 9בע"מ. ( משרדי שיגיש -ושר האוצר למות צוות בין הארגיהר ) הוחלט להטיל על ש1שעייה ההחלטות הבאות: ( 836 ) קבע כי החברה יכולה 2לקביעת הסדר מיוחד לגבי פרויקטים אשר אושרו ומבוצעים בהתאם להסכם העלויות. (חודשים מקבלת החלטה זו. החלטה זו הוחרגה וקבע כי תיבחן אפשרות  18צע תוך תקופה שלא תעלה על הפעילות תבוידה אשר חורגת מאספקת מים לגורמים חיצויים, באמצעות מכרזים פומביים וזאת כגד קבלת תמורה מלאה. העברת חודשים בוגע להסדר עם חברת מקורות בעיין העברת הפעילות המבוצעת על  3המלצותיו תוך תקופה שלא תעלה על  משלתית אחרת אשר עוסקת להעביר את פעילותה, כולה או חלקה, מתוקף מעמדה כרשות המים הארצית, לחברה מ ) הוחלט 4ם כאמור יועברו בחכירה לחברת מקורות ויוחזקו על ידה. (על ידי חברת מקורות עבור הממשלה. כל הכסיוהמחוברים להם הקראים בשם המוביל הארצי וכל כסי הממשלה המיועדים והמשמשים לאספקת מים ומוחזקים ) הוחלט לפעול לרישום על שם המדיה של כל כסי המקרקעין 3בתחום ייזום ופיתוח מפעלי מים, וזאת ללא מכרז. ( לגבי  2002ביולי  30מיום  2306שאית להקים חברת בת לביצוע, על פי ההוראות הקבועות בהחלטת ממשלה מס' רמים ובכלל זה מפעל המים הארצי, שלא באמצעות גורמי ביצוע חיצויים. על אף האמור לעיל, חברת מקורות תהא חודשים מיום החלטה זו, חברת מקורות לא תהא רשאית לבצע כל פעילות בתחום חידוש והקמת מפעלי  9כי בתום  , אם תוקם, לא תורשה לבצע חידוש 2306) חברת הביצוע כאמור בהחלטה 5איחוד כלל גופי הביצוע של החברה. ( , 2003ודות של חברת מקורות בשת מכלל העב 80%והקמה של מפעלי מים באמצעות ביצוע עצמי בהיקף שיעלה על  רות האחרות ואיו חבר בדירקטוריון של חברת מקורות ואיו בעל תפקיד באחת חבר בדירקטוריון אחת משתי החבבין קבוצת מקורות, חברת מקורות, חברת הייזום וחברת המוביל ובהתאם ימוה לכל אחת מהחברות יו"ר אשר איו ) הוחלט כי תתקיים הפרדה מלאה 6ואילך. ( 2005בשת  55%ובהיקף שיעלה על  2004בשת  66%בהיקף שיעלה על       לדוחות הכספיים השתיים. 3לפרטים וספים אודות החלטות הממשלה בושא המפא"ר ראו ביאור  מהחברות האמורות. 
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-מגדל החשמואים, תל 100רח' החשמואים   , רמת השרון3רח' סיי   גן רמת, 132 דוד אלוף' רח  יפו-אביב תל, 7 מגן קלמן אלוף' רח  תאריך לידה: 1955ביוי  22  1975בובמבר  2  1946ביוי  17  1954 באוגוסט 20  1958 בספטמבר 19  מספר זיהוי: 053357869  038257150  007428253  052827060 55373187 שם הדירקטור  מרדכי מרדכי  מיכל רוזבוים  יפה ויגודסקי  ויטר אבי  אוך עמי  40:*)( התשקיף פרסוםלמועד  כוןהחברה,  דירקטוריון חברי אודות פרטים להלן .   7.1יהול החברה - 7פרק  "ר ועדת הביקורת יו  "ת וועדת כ"אתפ ועדתועדת הביקורת,   ביקורת בוועדת וחבר כספים ועדת"ר יו  "תתפכספים וועדת  ועדת תיות:  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית דין:-מען להמצאת כתבי בי  , ירושלים26/11רח' הקבלן   אביב (להלן:  ותפעולפיתוח  ,וןכתיו"ר ועדת כ"א, יו"ר ועדת   כספים בוועדת חברהו עדת בו חבר"), וועדת תפ"ת" אביב, -וכלכלה, אויברסיטת תלראשון בחשבואות  תואר כדירקטור:תאריך תחילת כהוה  2014במרץ  26  2018ביואר  25  2018ביוי  5  2019 בפברואר 5  2019 במרץ 6 והתפקיד אותו ממלא:החברה או של בעל עיין בה שלה, חברה קשורה של עובד של החברה, חברה בת   יו"ר דירקטוריון החברה  לא  לא  לא  לא  תלוי:האם הו דירקטור בלתי   לא    לא    לא  כן   כן  חיצוי:מכהן כדירקטור האם   לא  לא  לא  לא  כן חברות בועדות דירקטוריון: כספים עסקים,  במיהלתואר שי  חשבואית והפיסית של הדירקטורים עשתה על כון למועד התשקיף, טרם התקבלה החלטה בחברה לעיין סיווג הדירקטורים כבלתי תלויים, כהגדרתם בחוק החברות. כמו כן, הערכת המיומות ה   40                                                       השכלה:  בירושליםהאויברסיטה העברית בכלכלה,  B.A הרצליההמרכז הביתחומי בוגר מהל עסקים  הביתחומי הרצליהבוגר משפטים המרכז  אביב-תלציבורית", אויברסיטת מוסמך ב"מהל ומדייות   בארה"באויברסיטת ברקלי  -אויברסיטת תל אביב מוסמך במשפט מסחרי,   אביב-אויברסיטת תל לימודים כלליים,במיהל החיוך,  בוגר  אביב-אויברסיטת תלמוסמך במיהל החיוך,   אילן בר מאויברסיטת וחשבואות בכלכלה ראשון תואר בריטיה ברדפורדאויברסיטת   והפיסית והערכת הכשירות המקצועית של הדירקטורים על ידי דירקטוריון החברה. הערכת המיומות החשבואית  אושרה 2019במאי  20ביום . להלןידי הוועדה לבדיקת מיויים, כמפורט 
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"קרן מעגלים  -יו"ר בפועל -ועד היום  2011ובמבר   ויהולי פיסי ייעוץ  ופיסי עסקי ליווי   האקדמית תיהמוסמך בדל"ן, המכללה  שם הדירקטור  מרדכי מרדכי  מיכל רוזבוים  יפה ויגודסקי  ויטר אבי  אוך עמי יולי עד  2014החל בספטמבר      בעלים ומייסדת -מיכל רוזבוים ושות׳ משרד עו״ד  -ואילך  2013  מקצועות שוחקיםקרן למען בעלי  -ע"ר"  "צ בחברת ודח אלקטריקהדסה ואיטר  לודן  בישראל בע"מ פטרוכימיםתעשיות בע"מ ומפעלים  קליל  האחרוות:תעסוקה בחמש השים   וייזום בע"מ.בדירקטוריון מקורות פיתוח חבר  - 2014החל מיולי   מקורות פיתוח וייזום בע"מיו"ר דירקטוריון  - 2017 התקיימו  2019. בפברואר 2019באפריל  10בחברה ביום  כדירקטוריםאת כהותם  סיימולאה בן אשר גל עד ואלי יוסף, המכהים כדירקטורים מקרב העובדים,  הדירקטורים) *(  מקצועית:בעל כשירות   כן  כן  לא  כן  כן  ופיסית:בעל מומחיות חשבואית   כן  לא  לא  כן  כן  אחר בחברה (אם יש):קירבה משפחתית לבעל עיין   אין  אין  אין  אין  אין  משמש כדירקטור:פירוט תאגידים וספים בהם   מקורות פיתוח וייזום בע"מ  אין  וטלוויזיה"החדשה לקולוע "הקרן  -דירקטורית  -ועד היום  2016  יפו-אביבמרכז לאומיות הבמה תל "צוותא",  -דירקטורית  -ועד היום  2014  "בית צבי"עמותת ביה"ס למשחק חברת  -ועד היום  2001  ההלת הבלט הישראליחברת  -ועד היום  1979  היידישפילהידידים של תיאטרון ההלה ויו"ר אגודת חברת  -ועד היום  2012  "מבע ותשתיות הדסה תיכוןבוי ה כמו כן, בחודש מאי  .דיןשי ציגי העובדים לדירקטוריון כקבוע בבחברה בחירות לדירקטורים חדשים מקרב עובדי החברה. מתוך ששת המועמדים המובילים, יבחר שר הארגיה את  ("השרים" כמשמעם בחוק  הארגיהבהתאם לחוק החברות הממשלתיות, ככלל, דירקטוריון החברה יבחר יו"ר דירקטוריון. הבחירה טעוה אישור שר האוצר ושר  .ובחוק החברות ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות"ר הדירקטוריון. המיוי ייעשה באופן ובכפוף לתאי הכשירות, לסייגים ליו מחבריו באחד יבחר הדירקטוריוןלהוראות תקון החברה  בהתאם סיימו דוד גילת ודפה בירן את כהותם כדירקטורים בחברה. 2019 למות יושב ראש דירקטוריון אם ראתה צורך בכך ולאחר שועצה בועדה לבדיקת מיויים. החברות הממשלתיות) לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מיויים. אולם רשאית הממשלה   .מרדכימר מרדכי  הואהחברה  שלדירקטוריון הכון למועד התשקיף, יו"ר 
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יבורי, מוסמך במהל צ  אויברסיטת בר אילןבמהל עסקים,  מוסמך  אביב תל אויברסיטת, וחשבואות בכלכלה ראשון תואר  גוריון-אויברסיטת בןמוסמך במיהל עסקים,   הטכיוןבוגר בהדסת חשמל,   גן-רמתמשפטים במכללת במשפטים ללא לימודי תואר שי   מכוות, הטכיוןתואר שי בהדסת   הטכיוןמים וקרקע, תואר ראשון בהדסת   בהדסה, הטכיוןתואר ראשון ושי   גוריון-בןמכוות, אויברסיטת תואר ראשון בהדסת  הכהוה:תאריך תחילת   2017בובמבר  7  2019 במרץ 3  2018ביולי  8  2018ביולי  8  2018ביולי  8  2018ביולי  8 בעל עיין בה:החברה או של קשורה של בחברה בת, בחברה, בחברה תפקיד שממלא   שח"מדירקטוריון חברת הבת מכ"ל מקורות, יו"ר    כספים"ל סמכ  ופיתוחסמכ"ל אסטרטגיה   סמכ"ל תפעול ואחזקה  המערכת סמכ"ל הדסת   סמכ"ל טכולוגיה  תאריך לידה:  1970ביולי  6  1966 ביולי 11  1962בובמבר  2  1959בדצמבר  24  1960באוקטובר  17  1963ביולי  5  מספר זיהוי:  27760628  022512305  68381078  56175433  56668106  58258260 המשרה:ושא שם   אלי כהן  מלאך זלמן רוית  אריה אמסלם  דיאל סופר  42אברהם בן יוסף  רדכי (מוטי) שירימ  41:התשקיף פרסום למועד כון, החברה ידיעת מיטב לפיר אים דירקטורים, פרטים אודות ושאי המשרה הבכירה בחברה אש להלן .7.2 .החברה פעילות ובהיקף באופי בהתחשב וזאת, דירקטורים 2 על יעמודהפיכתה של החברה לחברת איגרות חוב,  לאחר, חיצויים דירקטורים לרבותהמספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית אשר יכהו בדירקטוריון החברה,  2019במאי  20 מיוםדירקטוריון החברה  החלטת פי על . 7.1.2  .החברות לחוק השישי לחלק הראשון לפרק' ה לסימן בהתאם חוב גרותאי לחברת החברה הפכה בו מהמועד חודשים משלושה יאוחר לא וסף חיצוי דירקטורהחברה למות  עלהחברות,  חוקלהוראות  בהתאם . 7.1.1 תעש  - 2017-2019  חולים כלליתדירקטור בקופת  2019  מרחב דרום במקורות מהל  -2009-2018   מרחב מרכז במקורותמהל  - 2007-2016  אוש מקום סמכ"ל משאבי ממלא  - 2016-2018  בחברהלהדסה וטכולוגיה סמכ"ל  - 2013-2018  וייזוםמכ"ל מקורות פיתוח מ"מ  - 2015-2016  מיוחדים במקורותלפיתוח ותפקידים סמכ"ל  - 2016-2018  השכלה:  אילן-ברהמדיה, אויברסיטת בוגר בתקשורת ומדע   אילן-אויברסיטת בר בק  -2011-2017  סיכוים ראשיתכספים ובקרה, ומהלת סמכ"ל  -מערכות בע"מ  את  מיויים לבדיקת הוועדהאישרה  2019במאי  23ביום . הייזום חברת של בפועל"ל כמכ, רז אלון של למיוי האיתור ועדת המלצת את הייזום חברת דירקטוריון אישר, 2019 במרץ 19 ביום, כי יצוין   41                                                        האחרוות:השים תעסוקה בחמש   שיווק, פרסום ורגולציהראש מטה  -הפועלים   .החברה"ל למכ ולא ואחזקה תפעול"ל לסמכ כפוף המערכת הדסת"ל סמכ, כי יובהר   42 .אך טרם התקבל כתב מיוי חתום, המיוי
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כלל חברה  -2005-2016  פוד השקעות בע"מואילך דח"צ בוילי  2016  בע"מבמיטב דש גמל ופסיה דח"צ  2016-2019  מיוחדים במקורותלפיתוח ותפקידים סמכ"ל  - 2012-2015  המשרה:ושא שם   אלי כהן  מלאך זלמן רוית  אריה אמסלם  דיאל סופר  42אברהם בן יוסף  רדכי (מוטי) שירימ מקום מבקר ממלאת   תאריך לידה:  1962בפברואר  12  1962ביואר  26  1970במאי  29  1970באוקטובר  12  1980באפריל  16  1980באוקטובר  12  מספר זיהוי:  55309082  57369845  024894313  027859255  040090474  040227977 שם   יוסף שמעיה  אשר בן שושן  חה זיכל  עמית לג  איילת עציון   יקלביץ'ליאת     עצמאי בתאגיד:מורשה חתימה האם היו   לא  לא  לא  לא  לא  לא  בחברה:של בעל עיין בכירה אחר או ושא משרה משפחה" של בחברה או "בן האם בעל עיין   לא  לא  לא  לא  לא  לא   ביטוחבחברות מקבוצת כלל דירקטורית  2005-2016  ומהלת כספים ראשיתמשה למכ"ל  –לביטוח  דה האויברסיטאי, יהותעשייה ויהול, המרכז הדסה  B.TECH  מטעם לשכת עורכי הדיןרישיון לעריכת דין   ויהולתואר ראשון בכלכלה     הדין.מטעם לשכת עורכי רישיון לעריכת דין   הדין.מטעם לשכת עורכי רישיון לעריכת דין  הכהוה:תאריך תחילת   2018ביולי  8  2018במאי  6  2018ביוי  1  2018באוקטובר  10  2010באוקטובר  1  2019ביואר  3 בעל עיין בה:החברה או של קשורה של בת, בחברה בחברה, בחברה תפקיד שממלא   סמכ"ל הדסה   ומהלסמכ"ל משאבי אוש   יועצת משפטית  ביצוע בע"ממכ"ל, שח"מ מקורות   מזכירת החברה  פימי  השכלה:  חקלאית, הטכיוןתואר ראשון בהדסה 



 

  5-ז
בהצטייות  -ושומרון   במשפטים  BAמשפטים מורחב,  -אילן -אויברסיטת בר  ציבורית תואר שי במדייות   עסקיםתואר שי במהל   ראשון במשפטים.קריית אוו, תואר האקדמית  הקריה  .  LL.Bראשון במשפטים המכללה למהל, תואר המסלול האקדמי   וממשל תאגידי.התמחות בשוק ההון שי במהל עסקים, המכללה למהל, תואר המסלול האקדמי  שם   יוסף שמעיה  אשר בן שושן  חה זיכל  עמית לג  איילת עציון   יקלביץ'ליאת  אביב -אויברסיטת תלתוכית מהלים, במדייות ציבורית מוסמך אויברסיטה,   יתרה סמכ"ל  - 2012-2014  יפו -אביבוחיה בעיריית תל הרשות לתחבורה תועה מהל  - 2014-2018  פדהאל ושות'עורכי דין עצמאי זיכל משרד  - 2009-2018   והתעשייהמשרד הכלכלה מכ"ל  -2013-2017  במקורות.מזכירת החברה   ושח"מ. המשפטית של מקורות ממלאת מקום היועצת  -11/17-06/18"מ. ושחהמשפטית של מקורות עורכת דין בלשכה  -2012  בהצטייות קבוצת  -משאבי אוש       עצמאי בתאגיד:מורשה חתימה האם היו   לא  לא  לא  לא  לא  לא  בחברה:של בעל עיין בכירה אחר או ושא משרה משפחה" של בחברה או "בן האם בעל עיין   לא  לא  לא  לא  לא  לא  האחרוות:השים תעסוקה בחמש   הירדן במקורותמהל חבל  - 2009-2018   במקורות סמכ"ל לארגון ומהל מ"מ  - 2014-2016  מגה קמעואות -אלון 
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שמיויים דרש על ) חברים, ובכלל זאת לפחות שי דירקטורים חיצויים, ככל 12) ולא יותר משים עשר (4מארבעה (בהתאם לתקון החברה, עד שלא ייקבע אחרת באסיפה הכללית יהיה מספר חברי דירקטוריון החברה לא פחות  ספר הדירקטורים מ . 7.3.1  43הוראות תקון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון עיקרי .7.3 . מספר בחברה המיות בעלי רוב ידי על יתמו בחברה הדירקטוריםהחברות הממשלתיות,  ולחוקחוק החברות ל בכפוף .7.3.2.1 כהותם ומשךמיוי דירקטורים  . 7.3.2  פי הדין. , בידי השרים, באופן ובכפוף חיצויים דירקטורים לרבותחברה ממשלתית, יתמו הדירקטורים,  היא החברהכל עוד  .7.3.2.2 ).לעיל 7.3.1 בסעיף כאמור שימוו ככל החיצויים הדירקטוריםמכלל חברי הדירקטוריון שתמו כציגי הממשלה (כולל  שלישים שיעל  יעלה לא המדיה עובדי מקרב הדירקטורים ומספר דירקטורים) 2הדירקטורים מקרב עובדי החברה לא יפחת משי ( כהותם  וסיום כהותם ותקופתלתאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות ובחוק החברות  . לעיל 7.3.1 בסעיף כמפורט המיימאלי מהמספר מוך איו ששארו הדירקטורים מספר עוד כל, דבר בכלדירקטוריון  כחברי לפעול רשאים השארים הדירקטורים יהיו, דירקטור משרת תתפה אם או דירקטור איזה יתמה לא אם .7.3.2.4 . םובחוק החברות והתקות מכוח הממשלתיות החברות חוקב הקבועות וההוראותוכן מי שאיו עומד בתאי הכשירות  בה ותושב ישראל אזרח שאיו מי בחברה דירקטור ימוה לא .7.3.2.3 ובחוק החברות, לפי העיין.  הממשלתיותתהא בהתאם לקבוע בחוק החברות  אסיפה כללית של החברה למטרת מיוי דירקטורים וספים או  לכס, כדי בדירקטוריון שתפו פוייםמילוי מקומות  לשםדירקטוריון  כחברי לפעול הותרים הדירקטורים רשאים יהיו, לעיל האמור מןהדירקטורים  של מספרם פחת (ככל שימוו), גמול  חיצויים לדירקטורים לרבות ,1994-לדירקטורים מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התש״דהציבור, כהגדרתם בתקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות  מקרבהחברה תשלם לדירקטורים  .7.3.3.1 שכר חברי הדירקטוריון  . 7.3.3 לפעול בעייים שאים סובלים דיחוי. הוצאות במגבלות ובשיעורים הקבועים באותן תקות, כפי שיתוקו  והחזרהשתתפות בישיבות דירקטוריון או ועדותיו  לעיל, לא יהיה דירקטור רשאי לקבל טובות האה ו/או תשלומים כלשהם בשל  7.3.3.1-7.3.3.2 בסעיפים האמור למעט .7.3.3.3 .החברות לחוק ובהתאם מכוחו ותולתק הממשלתיות החברות לחוק ובהתאם בכפוף כדירקטור תפקידו בגין כהוה לתאי זכאי יהיה הדירקטוריון"ר יו .7.3.3.2  מעת לעת.    תוצאות המכרז הציבורי. ההוראות המפורטות להלן מובאות מתוך התקון המעודכן כאמור.). החברה תמסור הודעה בדבר כיסתו לתוקף של התקון המעודכן כאמור במסגרת הדיווח המיידי על www.magna.isa.gov.il(לאחר הפיכת החברה לחברת איגרות חוב, יתן יהיה לעיין בוסח המלא של תקון החברה באתר ההפצה של הרשות ליירות ערך    43                                                       .הדירקטוריון"ר יו יהיה לא החברה"ל מכ .7.3.4.2 הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות.באופן ובכפוף לתאי , אולם רשאית הממשלה למות את יו"ר הדירקטוריון מבין חבריו אם ראתה צורך בכך. המיוי ייעשה מיויים לבדיקת הוועדה"ר הדירקטוריון. הבחירה טעוה אישור השרים לאחר התייעצות עם ליו מחבריו באחד יבחר הדירקטוריון .7.3.4.1 הדירקטוריון"ר יו . 7.3.4 . בחברה ורדירקטהיותו 
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זה רוב הדירקטורים יהיו  שבמיןלכך  כפוףהחוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון וב המיין .7.3.5.1 ורוב חוקי מין . 7.3.5 , יהיה לה אותו התוקף לכל מטרות שהן כאילו תקבלה בישיבת דירקטוריון אלקטרוי דואר באמצעותבפקסימיליה או חתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון, או שכל חברי הדירקטוריון הסכימו עליה בכתב או בטלפון או  בכתבהחלטה  .7.3.5.2  . החלטות תתקבלה ברוב דעות של המשתתפים בישיבה. המדיהדירקטורים מטעם  , אלא אם לדחותן או לשותן, לאמצן רשאי והוא לדירקטוריון המלצות בבחית יהיו דירקטוריון ועדת של סיכומיה .7.3.6.2  ).״דירקטוריון ועדת״: להלן( מסוים לעיין או קבועות ועדות חבריו מבין להקים רשאי הדירקטוריון .7.3.6.1  והוראות כל דין: הממשלתיות החברות חוק להוראות בכפוף הדירקטוריון ועדות . 7.3.6 התוים באותו זמן בידי הדירקטוריון.כל ישיבה של הדירקטוריון שכח בה מין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת  .7.3.5.3 .כדין ערכהושכוסה  . הדירקטוריון ידי על שייקבעו ההוראות אחרי למלא, ויותיהבסמכ השימוש בשעת, חייבת כך שתיווצר ועדה כל .7.3.6.3  .מסוייםהסמיך הדירקטוריון מראש את הוועדה לקבל החלטה בושא  החברה  בתקון הכלולות ההוראות כל לפי תתהלה, יותר או משיים המורכבת, כזו ועדה כל של והפעולות הישיבות בכל עין שהוא בגדר תפקידיה  ,הארצית המים רשות של וליהולה לההלה הוגע בכל הכרעה זכות לכך שימה למי או הארגיה לשר, המים חוק פי על הארצית המים רשות להיות החברה מוסמכת עוד כלפי תקון החברה,  עלכי  יצוין . 7.3.7 . הצבעה זכות לו תהיה ולא החוקי במיין יחשב שלא אלא, דירקטור כשל יהיה בה ומעמדו בישיבה להשתתף רשאי שיהיה ציג וועדותיו החברה דירקטוריון של ישיבה לכל לשלוח רשאית והיא החברות לרשות גם תימסר הדירקטוריון לישיבות הזמה .7.3.6.8  לעיל. 7.3.6.3 סעיף הוראות לגביה יחולו שלא להורות הוא רשאי, דירקטוריון לועדתלאצילה על פי חוק החברות  היתת סמכות הדירקטוריון אצל. לאצלה שאין לחברה הודיעו שהשרים או החליטה שהממשלה ולסמכות הממשלתיות החברות לחוק 32 סעיף לפי לסמכויות פרט, הכללי למהל או הדירקטוריון לועדת או חבריו מבין לאחרים או לאחר מסמכויותיו לאצול רשאי הדירקטוריוןלהוראות חוק החברות,  בכפוף .7.3.6.7  .בהם לקבוע בהתאם יהיו, על פי חוק החברות והתקות מכוחו, סמכויותיהן במסגרת המויים בעייים הכספיים הדוחות לבחית והועדה, התגמול ועדת, הביקורת ועדת החלטות של תוקפן, לעיל 7.3.6.3 בסעיף האמור אף על .7.3.6.6  החברות ובכל דין אחר החל.הכספיים, אשר תעמודה בדרישות חוק החברות והתקות מכוחו ואשר אחריותה ותפקידיה יהיו בהתאם לקבוע בחוק וכן ועדה לבחית הדוחות  תגמול ועדת חבריו מבין ימה הדירקטוריון, האמורה הסטטוטורית למחויבות כפופה להיות תמשיך החברה עוד וכל החברות חוק להוראות בהתאם חוב איגרות כחברת תחויב החברה בו מהיום החל .7.3.6.5 והתקות מכוחו ואשר אחריותה ותפקידיה יהיו בהתאם לקבוע בחוק החברות ובכל דין אחר החל.) אשר תעמוד בדרישות חוק החברות 3( משלושה יפחת לא חבריה שמספר, חבריומבין  ביקורת ועדת ימה הדירקטוריון .7.3.6.4  .זאת לאחר פעם מדי או הועדות מיוי במעמד הדירקטוריון ידי על שיתו הוראות במקומן באו שלא כמה ועד, העיין לפי המחויבים בשיויים, הדירקטוריון של והפעולות הישיבות בגיןלפי הוראות חוק החברות,  וכן להטיל על צוות בראשות משרד הארגיה , היתר בין, הוחלט לפיה 4567 מספר ממשלה החלטת התקבלה, 2019 במאי 19ביום    44                                                        44של רשות המים הארצית על פי חוק המים. ימים, את אחריותו וסמכותו של שר הארגיה במשק  90ובהשתתפות משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות המים, לבחון, בתוך   בספח א' לפרק זה. 41.7, ראו סעיף 4567 . לפרטים וספים אודות החלטההמים ולהציע הצעות בעיין לממשלה
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"), או לתת התחייבות היתר לשיפויהחברה רשאית מעת לעת, ובכפוף לכל דין, לשפות ושא משרה בה בדיעבד (להלן: " שיפוי ושאי משרה . 7.3.8.1 משרה ושאי וביטוח לשיפוי המתייחסות החברה של ההתאגדות תקון הוראות עיקרי . 7.3.8 בידי  חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר  )א(  עקב פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בחברה, בשל כל אחד מאלה:") ושא משרה בה, בשל חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, התחייבות לשיפוימראש לשיפוי (להלן: " (הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות ערך),  3רשות המוסמכת להל חקירה או הליך (ובכלל כך הליך לפי פרקים ח'ושא משרה עקב חקירה או הליך שהתהל גדו בידי  הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא  )ב(  אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בסיבות העיין;האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן הסכום או אמת המידה סבירים בסיבות העיין, וכן שבהתחייבות לשיפוי יצויו וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם פי סעיף זה תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, )(א) לחוק יירות ערך, ובלבד שההתחייבות לשיפוי על 1ד(א)(52בית משפט ולרבות תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף  (הסדר להימעות מקיטת הליכים או  1(הטלת אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המיהלית) או ט' 4ח' "), ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום הליך אכיפה מהליערך) לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות (להלן: ", המותית בתאים) לחוק יירות ערך או לפי הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות להפסקת הליכים לחוק סדר  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף  -"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעין שפתחה בו חקירה פלילית"    –בפסקה זו   כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בלא הגשת כתב אישום גדו אך בהטלת חבות גדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים  "), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי חוק סדר הדין הפלילי(להלן: " 1982-לב], התשמ״בהדין הפלילי [וסח משו חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קס מיהלי לפי  -״חבות כספית כחלופה להליך פלילי״   לחוק סדר הדין הפלילי; 231לממשלה לפי סעיף  , קס על עבירה שקבעה כעבירת קס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, 1985-המהליות, התשמ״וחוק העבירות  באישום פלילי שממו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע  שהוגש גדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, אוהוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך   )ג(  עיצום כספי או כופר; וכן כל  מראש משרה ושא לשיפוי התחייבות בדבר החלטה כל וכן, בדיעבד משרה ושא שיפוי היתר בדבר החלטה כל .7.3.8.2 לעיל. (ב)-ו (א)למען הסר ספק, לא ייתן שיפוי בגין הליך אכיפה מהלי שהתהל בעייו של ושא משרה, למעט לפי הוראות סעיפים   )ד( בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. העקת , 2019 מאיב 23התאם לקבוע בתקון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה ביום ב . 7.4.1 בחברה השיפוי הסדריו ביטוח .7.4 .הכללית האסיפה של מראש אישור, בוסף לאישור לפי כל דין, טעוההחלטה על התקשרות בביטוח ושאי משרה,  כתב עת לעת (להלן: "כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים וושאי משרה בחברה המכהים בחברה וכפי שיכהו בה מ כתבי שיפוי אלו החליפו כל התחייבות קודמת שתה החברה בקשר עם . 2019במאי  20והחלטת ועדת הביקורת מיום  2019במאי  21מיום ", בהתאמה), בהתאם להחלטת הדירקטוריון ושא המשרה"-" וההתחייבות לשיפויי" או "שיפו  ף.במהלך תקופת תשקיף המדף דוחות הצעת מדהגשת תשקיף החברה לרשות יירות ערך ופרסומו ופרסום דוחות על ידי החברה, וכן לאור האפשרות שהחברה תפרסם כתב השיפוי יראו את הפעולות המזכות בשיפוי, כהגדרתן בכתב השיפוי, כצפויות לדעת דירקטוריון החברה לאור  יןילעלהלן.  7.4.1.5 בהתאם לאמור בסעיף הכלובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי, וי שעשה או שיעשה בתוקף היותו ושא משרה בחברה, שלא קיבל בגיה שיפוי מאחר, להלן, בשל פעולה המזכה בשיפ 7.4.1.2התחייבה, באופן בלתי חוזר, לשפות כל ושא משרה בשל כל חבות, תשלום או הוצאה כמפורט בסעיף  החברה .7.4.1.1  לשיפוי, למי מושאי המשרה.התשקיף טרם מועד אישור האסיפה 
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-עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון על מצב עיי התאגיד על פי תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לה ופרסום של דוחות שתיים ורבעויים על כלל פרקיהם, ובכלל זה הדוחות הכספיים, דוח תיאור הכה, אישור, חתימ  )ג( הצעת המדף (לרבות, למען הסר ספק, המידע אשר יצורף לדוח הצעת המדף בדרך של הפיה);בדבר הפקה והגשת דוחות הצעת מדף על ידי החברה, חתימה והגשת דוחות הצעת המדף והגילוי במסגרת דוחות יבור ולמסירת מידע לצורך הליכי ההצעה לציבור ובכלל זאת הכה, אישור הוגע, במישרין ובעקיפין, להליכי ההצעה לצהכה, אישור, הגשה, חתימה ופרסום של דוחות הצעת מדף (על ספחיהם), על בסיס תשקיף המדף, ובכלל כך, כל   )ב( והגילוי במסגרת התשקיף, לרבות הכה, אישור, הגשה וחתימה של טיוטות של התשקיף והגילוי במסגרתם;ההפקה, חתימה והגשת התשקיף, לציבור ולמסירת מידע לצורך הליכי ההצעה לציבור ובכלל זאת הכה, אישור בדבר הפקת יירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור לרבות בכל הוגע, במישרין או בעקיפין, להליכי ההצעה   )א(  מילוי חובה ו/או ביצוע פעולה לצורך אחד מאלה:   -פעולה המזכה בשיפוי" " )(א) לחוק יירות 1ד(א)(52בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט ולרבות תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף פסק דין, לרבות פסק דין שיתן  חבות כספית אם וככל שתוטל על ושא המשרה לטובת אדם ו/או גוף אחר, על פי  )א( : לעיל, תחול בגין כל אחד מאלה, בלבד 7.3.8.1לשיפוי ושא המשרה כאמור בסעיף  ההתחייבות .7.4.1.2 .והכל כל עוד החברה היא תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק יירות ערך, 1970 לחוק סדר  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף  -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעין שפתחה בו חקירה פלילית  בסעיף זה:  כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.גדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו אך בהטלת חבות ה או הליך (ובכלל כך הליך אכיפה מהלי), ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום בידי רשות המוסמכת להל חקירהוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתהל גדו   )ג(  יורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; רה או בשמה או בידי אדם ו/או גוף אחר, או באישום פלילי שממו יזוכה, או באישום פלילי שבו שהוגש גדו בידי החבהוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט בהליך   )ב( ערך;  פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קס מהלי לפי חבות כספית שהוטלה על  -"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"   לחוק סדר הדין הפלילי; 231הדין הפלילי, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  , קס על עבירה שקבעה כעבירת קס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, 1985-חוק העבירות המיהליות, התשמ"ו קבועים עדת הביקורת של החברה אישרה כי מתקיימים התאים הומותה בכך שו השיפויכל תשלום לפי כתב  ביצוע .7.4.1.3  עיצום כספי או כופר. אך ורק באישור  השיפויאין בחברה ועדת ביקורת, יותה ביצוע התשלום לפי כתב  אםביצוע התשלום. ל השיפויבכתב  התחייבות סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל ושאי המשרה, במצטבר, על פי כתב  ,להלן 7.4.1.5 לסעיף בכפוף .7.4.1.4  לביצוע התשלום. השיפויהאסיפה הכללית, כי מתקיימים התאים הקבועים בכתב  המשרה על  לושאיידי החברה  על שישולםהמצטבר  המירביהשיפוי  סכום, 7.4.1.4 סעיף הוראותלפי  להגבלה בוסף .7.4.1.5  .)שיפויהכל התשקיף (כהגדרתו בכתב  בגיןש"ח,  מיליון 700 עללשיפוי זה, לא יעלה  שיפוי ועל פי כל התחייבות וכתב שיפוי אחר לושאי משרה (כמשמעותם לפי חוק החברות) שיתה או ככל ה כתבפי  מיעוט) על פי הדוחות  זכויותמההון העצמי של החברה (בטרול  25%ל סכום המהווה יתו על ידה בעתיד, לא יעלה עיש וביכוי שיפויים  השיפוי האחרוים של החברה שאושרו לפי מועד התשלום בפועל לפי כתב המאוחדיםהכספיים  (דוחות  ערך יירותכמשמעותן בתקות  -, חברות מאוחדות וחברות כלולות לעיל 7.4.1.57.4.1.6- 7.4.1.4 פיםסעי לעיין .7.4.1.7  ". המירביהשיפוי  סכום: "ולהלן לעיל ייקרא במצטבר 7.4.1.5-ו 7.4.1.4 סעיפים לפיהשיפוי  סכום .7.4.1.6 . בהן החברה של ההחזקה לשיעור בהתאםוחברות כלולות  מאוחדותשיתו או ייתו בחברות   .2010-"עתשה), שתיים כספיים
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או על  המירביוככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לושאי משרה בחברה, יעלה על סכום השיפוי  אם .7.4.1.8 (כפי שתהיה קיימת באותה עת, לאחר הפחתת הסכומים שיתו לפי כתב שיפוי זה או כל  המירבייתרת סכום השיפוי  או יתרתו,  המירבילעיל, יחולק סכום השיפוי  7.4.1.5 שיפוי אחר לושאי המשרה, שיתן או ייתן בעתיד) לפי סעיף כתב י המשרה בגין החבויות או ההוצאות או התשלומים בהם יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מושא, בין ושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מושאי המשרה, בפועל, העיןלפי  לעיל לבין סכום השיפוי שיגיע לכל ושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או  7.4.1.2עליו לשאת כאמור בסעיף  ושא המשרה בשל  חוייבוהעמיד אותו לרשות ושא המשרה במועד המאפשר לו לקיים חבות שהוטלה עליו. אולם אם השיפוי של החברה לא תחול לגבי כל סכום שהמבטח של פוליסת ביטוח ושאי משרה הכיר באחריותו לגביו  התחייבות .7.4.1.9  .אירוע אותו בגין במצטבר, 7.4.1.2ות או התשלומים בהם עליהם לשאת כאמור בסעיף ההוצא , ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות עיןמאת המבטח בגין אותו לעיל, לבין הסכום שהתקבל  7.4.1.2שהוטלה על ושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית השיפוי  ייתן -אירוע בר שיפוי בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח  בכתב  הודגשישולמו. כמו כן,  יהוו "רובד וסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, ככל שכאלה השיפוילא תשפה ושא משרה בגין חבות או הוצאה שקיבל בגיה שיפוי מאחר וכי תשלומי החברה על פי כתב  החברה  .ביטוח בר הוא האירוע כי, המבטח כלפי טעה על החברה של ויתור משום המשרה ושא בשיפוי יהיה לא, כאמור אירוע בגין באחריותו המבטח הכיר לא. הביטוח פוליסת פי על לשלם שיידרש עצמית השתתפות בגין המשרה ושא את החברה תשפה ,כן כמו. המירביזה לא יעלה על סכום השיפוי  תכית (להלן: " 2015באוקטובר  15בקשות למתן התחייבות מראש לשיפוי ושאי משרה בחברות ממשלתיות" מיום למועד זה אישרה החברה תכית אכיפה בהתאם לחוזר הרשות "קריטריוים לבחית שה מהמועד הקובע, אלא אם עד   )ב( שלוש שים ממועד פרסום התשקיף.   )א( :אלה מבין המוקדם –"תום תקופת השיפוי"  . 7.4.1.13 תום תקופת השיפוי. לדוח כספי בוצעה לפי תום תקופת השיפוי, וזאת אף אם התביעה או ההליך גד ושא המשרה הוגשו או החלו לאחר ו להלן, כל עוד הפעולה בקשר לתשקיף או , כהגדרתהשיפוייובהר, כי ההתחייבות לשיפוי תחול גם לאחר תום תקופת בקשר לתשקיף או לדוח כספי שבוצעה לפי ו/או אחרי מועד זה, אך לא יאוחר מתום תקופת השיפוי. למען הסר ספק, החברה לפי כתב השיפוי תהא בתוקף ממועד פרסום התשקיף, והיא תחול, לאחר כיסתה לתוקף, על פעולה  התחייבות .7.4.1.12 '. וכופעולה מצד מקבל השיפוי, השבת סכומים ששולמו בעודף שיפוי, לעיין הטיפול בהליכים משפטיים ו/או מהליים, שיתוף לשיפוי כפופה לתאים שקבעו בכתב ה ההתחייבות .7.4.1.11 לעיל. (ג)7.3.8.1-ו (א)7.3.8.1הליך אכיפה מהלי שהתהל בעייו של ושא המשרה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיפים   )ה( שיפוי בגין תשלום קס, קס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על ושא המשרה.   )ד( פעולה שעשתה מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין;  )ג(  רשלות בלבד;הפרת חובת זהירות שעשתה בכווה או בפזיזות, למעט אם עשתה ב  )ב(  להיח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;הפרת חובת אמוים, למעט הפרת חובת אמוים כלפי החברה אם ושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר   )א( :הבאים במקרים יחול לא כאמור השיפוי . 7.4.1.10 ).שקבה(ככל  כאמור בהסכם הקובה העצמית ההשתתפות למעט עימו שערך ביטוח הסכם פי על מבטח מחויב לו אשר בתשלום החברה של השתתפות לדרוש זכות מבטח לכל תהא ולא, להמחאה יתת איה והיא, כלשהו מבטח לרבות, כלשהו' ג צד לטובת חוזה איה לשיפוי ההתחייבותהשיפוי כי   האכיפה תוקה בהתאם להערות הרשות.המועד שייקבע על ידי הרשות לתיקון תכית האכיפה, אלא אם עד למועד זה יאשר דירקטוריון החברה כי תכית  –החוזר "), והחברה החלה ליישם את תכית האכיפה. סברה הרשות כי תכית האכיפה איה עומדת בהוראות אכיפה
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. השיפוי תקופת לתום עד, מכך כתוצאה או בחברה משרה ושא היותו עקב או כדי תוך משרה כושא מיויו ממועד ידו על שעשו לפעולות מתייחסים שהם ובלבד בחברה כהותו או עבודתו סיום מועד לאחר, גדו שיקטו להליכים ביחס והן בחברה כהותו או עבודתו כדי תוך המשרה ושא גד שיקטו להליכים ביחס הן תקפה תהיה שיפויל ההתחייבות .7.4.1.14 בה הייתה ההתחייבות בתוקף.פקע תוקפה של ההתחייבות לשיפוי, לא תפגע בשל כך זכותם של ושאי המשרה לשיפוי בגין אירוע שהתרחש בתקופה  על כוותה להמליץ לשרים על הפקעת השיפוי כאמור בסעיף זה, ותיתן לה הזדמות להשמיע את עמדתה בעיין זה., תודיע הרשות לחברה שלילית של רואה החשבון המבקר על אפקטיביות הבקרה הפימית. לפי קבלת החלטת האסיפהליירות ערך, במקרה שתגלו פגמים בדוח הדירקטוריון בדבר קיום הוראות תכית האכיפה או במקרה של חוות דעת תכית האכיפה, כגון במקרה שבו קטו פעולות אכיפה מהליות גד החברה על ידי רשות עמידה ב-במקרה של איהמועד בו החליטה האסיפה הכללית על הפקעת השיפוי לפי כתב התחייבות לשיפוי זה בכלל או לושא משרה מסוים,   )ג( לא תפגע  הפרת חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח שהפעולה  )ב( הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  )א(  היותו ושא משרה בה, בכל אחד מאלה:להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של ושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  רשאית החברה .7.4.2.1  ביטוח ושאי משרה . 7.4.2 .דין פי על שלו אחרים וחליפים יורשיו, המשרה ושא של עיזבוו לזכות גם תעמוד לשיפוי ההתחייבות להוראות האמורות בחוק החברות מהוראות חוק החברות הממשלתיות. לפיכך, יש לקרוא את האמור לעיל בכפוף לחוק החברות הממשלתיות קבע כי אין בכוחם של מסמכי היסוד כדי לגרוע  3ממסמכי היסוד של החברה. בסעיף וק החברות הממשלתיות, החל על החברה כחברה ממשלתית, קובע הוראות המתייחסות לעייים המובאים לעיל ח מסמכי היסוד לחוק החברות הממשלתיות  כפיפות .7.5 .דין לכל בכפוף וזאת, בחברה מלכהן חדל המשרה שושא לאחרגם  בתוקף להיות יכולה, משרה לושא כאמור, וביטוח לשיפוי ביחס התחייבות, זה בפרק כי יובהר .7.4.2.3 לעיל. (ה)7.4.2.1-ו (ד)7.4.2.1, (ב)7.3.8.1, (א)7.3.8.1אכיפה מהלי שהתהל בעייו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  הליך  )ה( קס, קס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו;  )ד( פעולה מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין;  )ג( הירות שעשתה בכווה או בפזיזות, למעט אם עשתה ברשלות בלבד;הפרת חובת ז  )ב(  ) לחוק החברות;2(261ן שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמוים כאמור בסעיף יהפרת חובת אמוים, למעט לעי  )א(  :מאלה אחד כל בשל, משרה ושא לשפות המתירה דירקטוריון להחלטת או בתקון להוראה, בה משרה ושא של אחריותו לביטוח בחוזה להתקשר לחברה המתירה, בתקון להוראה תוקף יהיה לא .7.4.2.2 )(א) לחוק יירות ערך.1ד(א)(52תשלום לפגע העבירה כאמור בסעיף   )ה( שהתהל בעייו;הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא ושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מהלי   )ד( חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;   )ג( בטובת החברה;  בחברה משרה וושאי דירקטורים ביטוח .7.6  .לעיל 6 פרקובספח א' ל לעיל 6.24.1הממשלתיות, שעיקרן מובא בסעיף 
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הוצאות הגה משפטיות מיליון דולר למקרה ולתקופה, בתוספת  50היקף הכיסוי הביטוח במסגרת הפוליסה היו   )א(  העיקריים הים כדלקמן: ותאיה 2019 במאי 31-ה עד תוקפה"), אשר הפוליסהשיכהו בה מעת לעת (להלן: "וח אחריות דירקטורים וושאי משרה המכהים בחברה ו/או במי מחברות הקבוצה, וכפי פוליסת ביט רכשה חברהה אלפי דולר, למעט תביעות בארה"ב ובקדה הכוללת השתתפות עצמית  10החברה תישא בהשתתפות עצמית בסכום של   )ג( דולר. 87,345סך הפרמיה ששילמה החברה בגין הפוליסה, היו בסך כולל של   )ב( סבירות. ביקורת מיום ה ועדת המלצת בעקבות, 2019אי במ 21 , ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום2019במאי  23 ביום להלן. 7.6לפרטים בדבר הכיסוי הביטוחי הוגע להליך ההפקה לפי התשקיף, ראו סעיף   )ה( .2018ביוי  1 חודשים, החל מיום 12הפוליסה היה לתקופה של   )ד( אלפי דולר. 35בסכום של  , בתוספת הוצאות סבירות הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרהמיליון דולר  70-יורחב היקף הכיסוי במסגרת הפוליסה ל  )ז( .2019 בובמבר 30-ה עד תוארך הפוליסה של הביטוח תקופת  )ו(  :כיאישרה האסיפה הכללית של החברה , 2019במאי  20 (הפוליסה עם ההרחבות המפורטות בסעיף קטן זה  הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה דולר מיליון 30"ס ע אחריות בגבולות) לחברה(ולא  בלבד משרה וושאי לדירקטורים כיסוי המעיק"  SIDE A"כיסוי יירכשבוסף  משפטית.להגה  -כבסך כולל של פרמיה  (הארכת תקופת הביטוח, הגדלת גבולות האחריות ורכישת הכיסוי לתשקיף הפקת אג"ח),תשלם בגין השיויים בפוליסה  החברה .2019 דצמברב 29עד ליום ו 2019 וארבי 1-מהפוליסה המורחבת תהא תקפה   )ח( .")הפוליסה המורחבתתיקרא להלן: "     .6120101אביב -, תל20128, ת.ד 9ליקולן  רחוב משרדה הרשום של החברה  . 7.7.3  .6706703אביב -, תל3קוסט פורר גבאי את קסירר, עמידב  - EY של החברה  המבקריםרואי החשבון  . 7.7.2 .6702101אביב -, תל1גרוס, קליהדלר, חודק, הלוי, גריברג, שהב ושות', מרכז עזריאלי   ההפקה שלדין ה ורכיע .  7.7.1וספים פרטים .7.7  לעיל. 6.14משרה בחברה ראו סעיף לפירוט בדבר פוליסות ביטוח וספות בהן התקשרה החברה המעיקות כיסוי ביטוחי בין היתר לדירקטורים וושאי  .דולר אלפי 100 של בסכום עצמית השתתפות הכוללות ובקדה"ב בארה תביעות למעט, דולר אלפי 50של  בסכום עצמית בהשתתפות תישא החברה) Entityואילו בקשר לתביעות כגד החברה (כיסוי    )יא( אלפי דולר. 35דה הכוללת השתתפות עצמית בסכום של אלפי דולר, למעט תביעות בארה"ב ובק 10בסכום של  ,משרה ושאי או דירקטורים כגד לתביעות בקשר, במסגרת הפוליסה המורחבת החברה תישא בהשתתפות עצמית  )י( ".תשלומים"הסדרת  סעיף כולל), Entityהמורחבת תכלול כיסוי לתביעות שיוגשו גד החברה בקשר עם הפרת חוק יירות ערך (כיסוי  הפוליסה  )ט( .דולר אלף 185
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  ) כדלקמן:לתאגיד עלות במוחי"ח, ש, (באלפי 2018-ו 2017השים עם כהותו בחברה (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבטיים), בשתי שות הכספים שקדמו למועד התשקיף,  בקשר בחברה הבכירה המשרה ושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל שיתו תגמולים בדבר פרטים להלן  בכירה משרה לושאי גמוליםת . 8.1.1 בכירה משרה ולושאי עיין לבעלי תגמולים .8.1  משרה בכירה בחברה וושאיבעלי עיין  - 8פרק 
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(שימש  ורגולציה כספים"ל סמכ  שוחט יוחאי  1,022                    1,022    100%  הדירקטוריון"ר יו  מרדכי מרדכי  סה"כ (****)אחר   שכירותדמי   ריבית  אחר  (***)תשלומי פרישה   ייעוץדמי   יהולדמי   מיותמבוסס תשלום   (**)מעק   (*)שכר   התאגידבהון החזקה שיעור   המשרההיקף   תפקיד  שם    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים  45 (באלפי ש"ח) 2017שת    "מ כמ מהזמן חלק , השתלמות, רכב, ביטוחים בגין מס לצרכי וזקיפות") לשכר לוותביגוד והחזר הוצאות בגין אש"ל, רכב, טלפון קווי וסלולרי (להלן: " קצובת* סה"כ שכר שוטף שתי במוחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו,   892                  1  891    100%  מרכז מרחב מהל  סופר דיאל  901                  1  900    100%  דרום מרחב מהל אמסלם אריה  937                  44  893    100%  מיוחדים ותפקידים לפיתוח"ל סמכ  שירי מרדכי  942                  38  904    100%  "ל)מכ     לפיכך התשלום הראשון כולל תשלום רטרואקטיבי ממועד תחילת עבודתו) והפרשים בגין שים קודמות.  -לל דמי הבראה (משולמים אחת לשה ורק לאחר ותק של שת עבודה כו -**** אחר  *** תשלומי הפרישה משולמים למהלים בכירים שפרשו, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. יובהר כי סכומי המעק חושבו בהתאם לחוזר רשות החברות שהיה בתוקף במועד העקת המעק. שתי (המשולם בגין השה הקודמת, בעת כהוה שהחלה במהלך השה הקודמת, משולם חלק יחסי).** מעק   ").מס לצרכי זקיפות(להלן: " וארוחות שי, וסלולרי קווי טלפון
 ש"ח. אלפי 567-של כ מעק פרישה בסך 2017, קיבל במהלך שת 2017שמעון בן חמו, שכיהן בעבר כמכ"ל החברה עד לחודש בפברואר    45                                                      
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 ל תשלום רטרואקטיבי ממועד תחילת עבודתו) והפרשים בגין שים קודמות.לפיכך התשלום הראשון כול -כולל דמי הבראה (משולמים אחת לשה ורק לאחר ותק של שת עבודה  -**** אחר  *** תשלומי הפרישה משולמים למהלים בכירים שפרשו, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. יובהר כי סכומי המעק חושבו בהתאם לחוזר רשות החברות שהיה בתוקף במועד העקת המעק. ** מעק שתי (המשולם בגין השה הקודמת, בעת כהוה שהחלה במהלך השה הקודמת, משולם חלק יחסי). * סה"כ שכר שוטף שתי במוחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו, לוות לשכר וזקיפות לצרכי מס.  941                  90  852    100%  צפון מרחב מהל שכטר יוסף  944                  -  944    100%  הדירקטוריון"ר יו מרדכי מרדכי  956                  -  956    100%  דרום מרחב מהל אמסלם אריה  967                  129  838    100%   ורגולציה כספים"ל סמכ שוחט יוחאי  978                 86  892    100%  מיוחדים ותפקידים לפיתוח"ל סמכ  שירי מרדכי  "כסה  (****) אחר  שכירות דמי  ריבית  אחר  (***) פרישה תשלומי  ייעוץ דמי  יהול דמי  מיות מבוסס תשלום  (**) מעק  (*) שכר  התאגיד בהון החזקה שיעור  המשרה היקף  תפקיד  שם    אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי 46"ח)ש(באלפי  2018 שת 
 ש"ח. אלפי 864-של כ מעק פרישה בסךאלפי ש"ח ו 67-מעק שתי בסך של כ 2018, קיבלה במהלך 2017הילה תירוש, שכיהה כיועצת המשפטית של החברה עד למחצית שת    46                                                      
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תקופת ההודעה  עד למתן הודעה מוקדמת של על סיום ההסכם על ידי אחד מהצדדים.יעמדו בתוקפם  הסכמי ההעסקה . 7 בהתאם לתאי ההסכמים.  מהלים או קרן פסיה,בוגע לתגמולים ופיצויי פיטורין, זכאים ושאי המשרה לבחור באחד ההסדרים הבאים: קופת גמל במסגרת ביטוח  .  6ושאי המשרה זכאים להצטרף לקרן השתלמות בהתאם לתאי ההסכמים.  . 5  ימי הבראה בשה. 14-ימים ול 22לחופשת מוחה שתית של  זכאים ושאי המשרה . 4 התפעול וההחזקה שלו.בהוצאות השימוש ברכבם הפרטי לצורך מילוי תפקידם או לקבלת רכב מהחברה כאשר החברה תישא בהוצאות בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הדירקטוריון ותאי ההסכמים, זכאים ושאי המשרה להשתתפות החברה  . 3  בביתם ובטלפון ייד בהתאם לתאי ההסכמים. להוצאות החזקה ושימוש בטלפון אשרושאי המשרה זכאים  . 2 . ובכפוף להחלטת דירקטוריון הממשלתיות צמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם להחיות רשות החברותמשכורת הבסיס של ושאי המשרה  . 1  :המשרה ושאי של העסקתם תאי תמצית להלן"). ההסכמים(להלן: " בהסכמים כקבוע מסוימים תאים למעט, אחיד וסח בעלי העסקה הסכמי במסגרת הוסדרו") המשרה ושאי(להלן: " לעיל בטבלאות המפורטים המשרה ושאי של העסקתם תאי   הבכירה המשרה לושאי התגמולים בדבר ירוטפ . 8.1.2 של רשות החברות הממשלתיות בושא מעקי תמרוץ לעובדים בכירים ראו סעיף  2017-7-3לפרטים בעיין חוזר  . 9 .החברה הסכמת לכך יתה אם בחברה, למעט העבודה הפסקת מיום שה למשך עייים הימעות מיגוד וחובות תחרות לאי התחייבות כולליםהסכמי ההעסקה  . 8 חודשים.  3המוקדמת עומדת על  באוקטובר  21, התקבלה החלטת ועדת השרים לעייי כלכלה (אשר תיקה החלטה קודמת מיום 1980בספטמבר  1 ביום  לבכירים פרישה מעקי . 8.1.3 .תשקיףל 6.18.14 ) לחוק החברות הממשלתיות, 4(א)(32, בהתאם להוראות סעיף 1980בספטמבר  7מיום  1072פי החלטת ממשלה מס'  על שו לזכותם בהתאם לתאי החוזה האחיד. של משכורת חודשית לכל שת עבודה בחברה, בוסף לכספים שהופר) על פיה, רשאי דירקטוריון החברה לאשר לפקידים בכירים (כמשמעותם בחוק), אשר כהותם מופסקת, פיצוי בשיעור 1979 לתקות החברות (כללים  5-ו 4גמול הדירקטורים שאיו חורג מהמקובל (קרי, איו עולה על הסכום המרבי לפי תקות    דירקטורים  גמול . 8.1.4  לעיל.  8.1.1ועד למועד התשקיף ראו סעיף  2017בדבר מעקי הפרישה שקיבלו ושאי המשרה הבכירה שפרשו החל משת  לפרטים  הפיצוי ושיעורו תוך התייחסות ספציפית לכל פורש. בפיו בסיוע של מחלקת משאבי אוש בחברה ומקבל החלטה בדבר מתן  החברה בוחן את התוים המובאים דירקטוריון י החברה.ל ידלגיל פרישה רשמי והיקף הכספים שהופרשו לזכות העובד עמספר השים שהעובד עבד בחברה (תוך התייחסות למעבר לתפקיד אחר, ציון וכו'), תקופת הכהוה ומספר השים שותרו כלכלי והכספי של החברה, סיבות סיום העסקת העובד, התקין של העובד ותרומתו להשגת יעדי החברה, בחית מצבה הדירקטוריון החברה לקבוע את שיעור הפיצויים לו יהיה זכאי הבכיר הפורש, על פי המבחים הבאים: תרומתו ותפקודו פי הוראות רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרוות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות, על  על  .  זה לפרק' א ספחל 18 עובדים בכירים ראו סעיף ותמרוץהחברות בעיין תגמול עבודה בחברה, וזאת בוסף לכספים שהופרשו לזכותם והמגיעים להם בהתאם לתאי ההסכם. לפרטים בדבר חוזר רשות , פיצוי בשיעור של עד חודש לכל שת 9-10כהותם אשר הועסקו בחברות המסווגות ברמות  בכירים שהוחלט על הפסקת, הדירקטוריון רשאי לאשר למכ"ל של חברה ממשלתית שפקעה כהותו כמכ"ל ופרש מחברה, ולפקידים 1975-התשל"ה לתקות כאמור), ששולם  7ואיו עולה על הסכום הקבוע לפי תקה  2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס
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תקות (להלן: " 1994-מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התש"דהממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור גמול הדירקטורים מקרב הציבור קבע, בהתאם לסיווגה של החברה על פי הסכומים הקובים בתקות החברות    אלפי ש"ח, בהתאמה (הסכומים אים כוללים מע"מ). 214.9-אלפי ש"ח וכ 327.1-כ-(למעט יו"ר דירקטוריון), הסתכם לסך של כ 2018-ו 2017לדירקטורים בחברה וההוצאות הלוות אליו בשים  השתיים, לדוחות הכספיים  27ראו ביאור  שקדמו לתהליך פרסום התשקיף או שהיא עדיין בתוקף במועד פרסום התשקיף,עסקה עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה יש עיין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה במהלך השתיים בעלת השליטה בה. לפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל  והיה החברה ממיות 99.99%-בכ מחזיקה המדיהר, כאמו . 8.2.1  עסקאות עם בעל שליטה  .8.2  חוב, גמול הדירקטורים החיצויים שישולם יהיה על פי תקות הגמול הממשלתיות.. עם הפיכתה של החברה לחברת איגרות 10"), כאשר סיווגה של החברה, כון למועד תשקיף זה, היו הגמול הממשלתיות יצוין, כי לחברה  .שקיףלת 6.25 סעיף ראותחבורה עירויים  ותיבי ישראל תיביאודות הסכמי החברה עם  לפרטים . 8.2.5 לתשקיף.  6.7.6קרקעין ראו סעיפים אודות הסכמי מ לפרטים . 8.2.4 .לתשקיף 6.25.1.1 סעיף ראו צמיתות הלוואות הסכם אודות לפרטים . 8.2.3 .לתשקיף 6.25.1 סעיף ראו ההתחשבות גמר הסכם אודות לפרטים . 8.2.2 .להלן המובא הפירוט וכן , כריבון ורשויותיה למדיה תשלומים מעבירה החברה, בוסף'. וכואש, איכות הסביבה  כיבויחשמל,  בתחומים שוים, כגוןלאמור לעיל, לחברה עסקאות במהלך העסקים הרגיל וכחלק מפעילותה השוטפת עם המדיה וגופים בשליטתה  בוסף . 8.2.7 לתשקיף.  6.25-ו 6.10, ראו סעיפים שוים מויציפאליים גופים בייהםאודות הסכמים עם צדדים שלישיים (גורמי חוץ),  לפרטים . 8.2.6 ידי מקורות בסכומים אשר אים מהותיים למקורות. רגיל של החברה, עם חברות תשתיות ממשלתיות לשם העתקות קווים ותשתיות על ההסכמים וספים, במהלך העסקים  ) חודשים למועד האמור היה 12עיין וושאי משרה בכירה בחברה סמוך למועד התשקיף ובמועד שקדם בשים עשר (למיטב ידיעת החברה, כמות ושיעור החזקות ביירות הערך של החברה, לרבות של חברות בות ו/או קשורות, בידי בעלי   קשורותאו /ו בות חברות לרבות, החברה של ערך ביירות בכירה משרה וושאי עיין בעלי החזקת .8.3  .לתשקיף 7.4המדיה ראו סעיף אודות ביטוח דירקטורים (אשר כולל את הדירקטורים מטעם המדיה) וכתבי שיפוי שיתו לדירקטורים מטעם  לפרטים . 8.2.8 ות.כגון מיסים, ארוה ואגרות שו ,תשלומים על פי דין ,דהייו     5.41%  5.41%  בכורה  406  5.41%  5.41%  בכורה  406  פרטייםבעלי מיות   72.62%  72.62%  ג*רגילות   108,758,990  100%  100%  רגילות ג  149,758,792  96.75%  96.75%  ב*רגילות   1,242,060  100%  100%  רגילות ב  1,289,803  100%  100%  ארגילות   300,304,064  100%  100%  ארגילות   300,304,064  100%  100%  מיוחדות  35,823,751  100%  100%  מיוחדות  35,823,751  100%  100%  יסוד ג  20,000  100%  100%  יסוד ג  20,000  100%  100%  יסוד ב  20,000  100%  100%  יסוד ב  20,000  100%  100%  יסוד א  20,000  100%  100%  יסוד א  20,000  94.59%  94.59%  בכורה  7,094  94.59%  94.59%  בכורה  7,094  מדית ישראל  בדילול מלאובהצבעה שיעור בהון   ובהצבעהבהון שיעור   המיהסוג     מס' מיות  בדילול מלאובהצבעה שיעור בהון   ובהצבעהבהון שיעור   המיהסוג     מס' מיות   2018 במאי 26ביום    2019 במאי 26ביום   שם בעל העיין  כדלהלן: 
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א) (25ביאור  ראווספים אודות הסכם הפשרה  לפרטים. 2018 שת של השייה במחצית התקבלוחתומים על ידי האמן מטעם המדיה, . כל כתבי המחאת זכויות ושטרי העברת מיות של כל המיות המועברות במסגרת הסכם הפשרה, למדיה כאמור במיות הבעלות תעבור) 2012בחודש ובמבר  יתן שכברר (אישו המשפט בית ידיעל  אישורו עםהפשרה,  בהסכם לקבוע בהתאםלהקצאת מיות כאמור. הוסכם כי המדיה תרכוש מגורמים פרטיים מיות רגילות ב' ומיות רגילות ג' של החברה וכן את זכויותיהם  ו"), במסגרתהפשרה הסכם(להלן: " 2012 ביולי 16הסדר הפשרה שחתם ביום  השלמת לאחר והים, התשקיף למועד כון הים* יש לציין, כי התוים לעיל     לדוחות הכספיים.  
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    דוחות כספיים – 9פרק 



          

         WWW.MEKOROT.CO.IL         03-6230833פקס:  03-6230555   טל:     61201מיקוד  20128אביב , ת.ד -תל 9רחוב לינקולן  -מטה החברה    

מבה וצורה)  -א לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56דוח אירועים כהגדרתו בתקה         .2018בדצמבר  31דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום   חברת מקורות מים בע"מ                2019במאי  26תאריך:                                   במאי  26 (כפי שחתמו ביום 2018בדצמבר  31בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום     "):תקות פרטי תשקיף(" 1969-התשכ"ט א(ג) לתקות 56) ועד למועד תשקיף להשלמה זה, לא חלו אירועים מהותיים כהגדרתם בתקה 2019   כספיםמלאך, סמכ"ל -רוית זלמן  אלי כהן, מכ"ל  הדירקטוריוןמרדכי מרדכי, יו"ר   ____________________  ____________________  ____________________        פרטי תשקיף.



להשלמה  הנפקה ראשונה לציבורהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף      9201 מאיהמיועד להתפרסם בחודש   בע"מ חברת מקורות של להשלמה ותשקיף מדף הנפקה ראשונה לציבור תשקיף הנדון:     ג.א.נ,      יפו-, תל אביב 9לינקולן   ")החברה(" מים בע"ממקורות חברת   הדירקטוריון של  לכבוד    2019 מאיב 26                   על ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה  2019 מאיב 26דוח רואה החשבון המבקר מיום  ) 2( . 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2017 -ו 2018בדצמבר  31 מיםעל הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לי 2019 מאיב 26דוח רואה החשבון המבקר מיום  ) 1(     שבנדון של הדוחות המפורטים להלן: ותשקיף מדף ג' 9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  2019 מאיב 26דוח רואה החשבון המבקר מיום  ) 3( .2018בדצמבר  31 ליום ולכל  2017 -ו 2018בדצמבר  31 ימיםל 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל של  ולתקופה 2019 ץמרב 31על מידע כספי מאוחד של החברה ליום  2019במאי  26דוח סקירה מיום  ) 4( .2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום אחת משלוש השנים בתקופה  ד' לתקנות ניירות ערך 38באותו תאריך בהתאם לתקנה  השל שלושה חודשים שהסתיימ הולתקופ 2019 מרץב 31על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2019במאי  26דוח רואה החשבון המבקר מיום  ) 5( באותו תאריך. השלושה חודשים שהסתיימ  רואי חשבון  קוסט פורר גבאי את קסירר    בכבוד רב,                      .1970-(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

  3309502 חיפה  בנין ברוש,, 2שד' הפלי"ם  קוסט פורר גבאי את קסירר ey.com  972-3-5633433+  פקס  +972-4-8654000   .טל
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ו בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי בקרות שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים החולשות המהותיות הנ"ל הובא    הפנימית, שבאה לידי ביטוי, בין היתר, באי קיום דיונים על דוחות הביקורת של מבקר הפנים ובאי יכולת לפקח על יישום ההמלצות. , הייתה הגבלה בקיום פיקוח אפקטיבי על הבקרה 2018לאור אי קיום קוורום הנדרש לכינוס וועדת ביקורת, החל  מחודש יולי   .פיקוח על  הבקרה הפנימית -17 -ו 16עקרונות     חולשה מהותית באשר לאי שמירה על עיקרון הפרדת תפקידים בחברה.פים מבלי שתפקידים אלה אוישו. לאור זאת זוהתה גם בשנת הדו"ח פרשו מהחברה המנכ"ל ומ"מ סמנכ"ל הכס 2019חודש ינואר עיקרון הפרדת התפקידים בחברה ואשר זוהה על ידי רואה החשבון המבקר של חברת הייזום אשתקד כחולשה מהותית, בתחילת , אשר הותיר ספק משמעותי באשר לשמירה על 2016שר לצמצום מוטת השליטה בחברה, על פי החלטת דירקטוריון משנת בהק  פיקוח ההנהלה והדירקטוריון על יישום כללים של דיווח, אחריות וסמכויות לצורך השגת   יעדי הארגון.  -3עיקרון     בקרות אפקטיביות בנוגע לבקרות ברמת החברה וסביבת הבקרה, כלהלן:חברת הייזום), במסגרת ביקורתם של רואי החשבון האחרים, לא קיימה  –פיתוח וייזום בע"מ (להלן חברת הבת מקורות    החולשות המהותיות הבאות זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה של החברה:                   ey.com  03-5633443פקס    04-8654000טל.      33095 חיפה   , 2ים -שד' פל  קוסט פורר גבאי את קסירר   ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות  2018בדצמבר,  31המאוחדים של החברה ליום  (להלן: "הדוח") כלל חוות דעת  2019במרץ,  28והדוח שלנו מיום  2018בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום , ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים, לכל אחת 2017, 2018בדצמבר  31כמו כן, ביקרנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי של החברה לימים    .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  2018בדצמבר  31בחברת הבת על השגת מטרות הקריטריונים של בקרה, החברה לא קיימה, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  ליום חשבון מבקרים האחרים, בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי ה    הכספיים האמורים.    רואי חשבון  2019 מאי 26 קוסט פורר גבאי את קסירר  חיפה,                   בלתי מסויגת. 



                      2018בדצמבר  31ליום   מאוחדיםכספיים  דוחות    מקורות חברת מים בע"מ 



   

  

  _____________  ______________________  ___________________________            100-102  הצהרות מנהלים      12-99  המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים     10-11  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים    7-9  דוחות מאוחדים על השינויים בהון    6  דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר    4-5  דוחות מאוחדים על המצב הכספי   3 המבקר החשבון הדוח רוא     עמוד             תוכן העניינים            2018בדצמבר  31ליום   מאוחדיםדוחות כספיים             מים בע"ממקורות חברת 
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. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 2018בדצמבר,  31אחת משלוש השנים, בתקופה שהסתיימה ביום , ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל 2017 -, ו2018בדצמבר,  31החברה) לימים  -(להלן ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מקורות חברת מים בע"מ    לבעלי המניות של מקורות חברת מים בע"מ   רואה החשבון המבקרדוח  ey.com  03-5633443פקס    04-8654000טל.      33095 חיפה   , 2ים -שד' פל  קוסט פורר גבאי את קסירר , מכלל 9.6%כ  ,9.9%לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ     ו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.של החברה. אחריותנ . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 1973- של רואה חשבון), התשל"גערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו      שבון האחרים.חברות, מבוססת על דוחות רואי החחברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2016 -ו 2017, 2018בדצמבר  31מכלל ההכנסות לשנים שהסתיימו בימים  3.9% - וכ 4.1% -, כ5.5% –כ , בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2017 -, ו2018בדצמבר  31הנכסים המאוחדים לימים  ללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכשבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות  , 2017 -, ו2018בדצמבר  31ה, לימים נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שללדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן     החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. בדצמבר  31ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33ן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות סעיף כמו כ    .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע )IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2018 , בהתבסס על קריטריונים 2018בדצמבר,  31לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי  של החברה ליום בארה"ב, בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי  PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה      ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1975 2019 ,במאי   26    ,חיפה  רואי חשבון                                קוסט פורר גבאי את קסירר                                             .כספי של החברה בשל קיומה של חולשה מהותיות בחברה שאוחדה, כלל חוות דעת שלילית על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח 2019 במאי 26והדוח שלנו, מיום  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה  
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    הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.                                15,463,081  15,936,272    רגולטורייםסה"כ נכסים וחשבונות נדחים                                                   15,463,081  15,936,272    סה"כ נכסים          2,042,164  2,015,949    רכוש שוטף ונכסים המוחזקים למכירהסה"כ           2,042,164  1,942,627    רכוש שוטףסה"כ         773,129  730,675  13  מזומנים ושווי מזומנים  226,512  224,085    ניירות ערך סחירים  35,111  46,491  12  פיקדונות בליווי בנקאי  451,730  495,344  11  צרכני מים  433,318  311,111  10  חייבים ויתרות חובה  122,364  134,921    מלאי        רכוש שוטף    -  73,322  9  למכירה המוחזקים נכסים              13,420,917  13,920,323    סה"כ רכוש לא שוטף          1,406,769  1,400,996    סה"כ השקעות וחייבים לזמן ארוך                  41,875  27,172  8 יתרות חובה לזמן ארוך 11,700 15,084  17  נדחים מסים  84,162  84,162  12  פיקדונות בליווי בנקאי  86,693  92,271  7  השקעות בישויות בשליטה משותפת  133,365  118,351  6  נכסים בלתי מוחשיים  1,048,974  1,063,956  5  זיכיון למתן שירותים יבגין הסדר נכסי חוזה        השקעות וחייבים לזמן ארוך:                  12,014,148  12,519,327  4  קבוע, נטו רכוש      אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור  2017 2018    בדצמבר 31ליום           הכספימאוחדים על המצב כספיים דוחות   מקורות חברת מים בע"מ
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   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.     יו"ר דירקטוריון מנהל כללי  סמנכ"ל כספים  מרדכימרדכי  אלי כהן מלאך -רונית זלמן        בשם הדירקטוריון:  2019 ,במאי 26תאריך אישור הדוחות הכספיים:              15,463,081  15,936,272   סה"כ הון והתחייבויות וחשבונות נדחים רגולטוריים                623,696  131,652 24  חשבונות נדחים רגולטוריים               14,839,385  15,804,620   סה"כ הון והתחייבויות         3,189,954  3,379,019   סה"כ התחייבויות שוטפות          1,226,812  1,210,222 23  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים   325,611  446,607  19  אגרות חוב -חלויות שוטפות   644,616  637,994 22  ונותני שירותים התחייבויות לספקים  71,867  56,252 25  הפרשות  469,219  503,095 21  זכאים ויתרות זכות  232,073  348,057    מקדמות בגין עבודות בביצוע  219,756  176,792 21  התחייבויות אחרות       התחייבויות שוטפות                8,074,495  8,602,874   סה"כ התחייבויות לא שוטפות         -  - 20  בנקאייםתאגידים מ אשראי  6,811,411  7,340,873  19  אגרות חוב   22,427  27,878    התחייבויות אחרות   12,293  14,420  12  אחרים פיננסיים נגזרים  84,162  84,162  22  ונותני שירותים ספקיםהתחייבויות ל  458,687  431,008 18  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  639,290  663,416 17  נדחיםמסים   32,171  27,063 16  הכנסות מראש   14,054  14,054 15  התחייבויות להקצאת מניות לממשלת ישראל       התחייבויות לא שוטפות                3,574,936  3,822,727   סה"כ הון         )1,587(  )1,353( 14  זכויות שאינן מקנות שליטה 3,576,523 3,824,080 14 לבעלים של החברההון המיוחס      אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור  2017 2018    בדצמבר 31ליום             דוחות כספיים מאוחדים על המצב הכספי  מקורות חברת מים בע"מ
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חשבונות נדחים יתרות לתקופה (לפני שינוי ב (הפסד) רווח            )227,289(  159,670  232,796      )1,347(  )214(  234    זכויות שאינן מקנות שליטה  )225,942(  159,884  232,562    של החברה מניות בעלי          מיוחס ל:            )227,289(  159,670  232,796    רגולטורים  נדחים ביתרת חשבונות לשנה לאחר שינוי  (הפסד) רווח  )155,792(  )69,574(  372,874  24    מסיםשינויים נטו ביתרות חשבונות נדחים רגולטורים, נטו לאחר השפעת   )71,497(  229,244  )140,078(    (הפסד) לשנה לפני שינויים ביתרות חשבונות נדחים רגולטוריים רווח  )13,630(  )82,917(  76,389  17  מסים על ההכנסה            )57,867(  312,161  )216,467(    לפני מסים על ההכנסה (הפסד) רווח            )144,967(  )178,923(  )248,689(    הוצאות מימון, נטו  )184,677(  )254,304(  )322,101(  ד 26  הוצאות מימון  39,710  75,381  73,412  ד 26 הכנסות מימון           87,100  491,084  32,222   תפעולי רווח  )4,981(  )9,151(  -    משותפת עסקאותהפסדי בחלק החברה   )328,395(  20,510  93,030  ה 26  אחרות, נטו(הוצאות) הכנסות   )95,592(  )111,106(  )95,761(  ג 26  הוצאות הנהלה וכלליות           516,068  590,831  34,953    גולמי וחרו  )3,893,971(  )4,050,648(  )4,255,831(  ב 26  עלות המכירות והעבודות  4,410,039  4,641,479  4,290,784  א 26  הכנסות      אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור  2016 2017 2018   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום         דוחות כספיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר  מקורות חברת מים בע"מ חשבונות נדחים יתרות כולל לתקופה לפני שינוי ב (הפסד) רווח            )26,314(  )10,062(  16,438    (לאחר השפעת המס) כולל אחר )הפסדרווח (  )2,080(  )19,332(  13,995    (הפסד) אקטוארי ממדידה מחדש בגין תוכנית להטבה מוגדרתרווח           לרווח או הפסד: מחדשלא יסווגו שסכומים   )19,713(  6,778  )2,122(    תזרימי מזומנים גידור עסקאות בגין רווח (הפסד)  )4,521(  2,492  4,565    הצגההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע           :בהתקיים תנאים ספציפייםלרווח או הפסד  מחדשסכומים שיסווגו           :לאחר השפעת המס רווח (הפסד) כולל אחר            )71,497(  229,244  )140,078(    רגולטורים) חשבונות נדחים יתרות כולל לתקופה לאחר שינוי ב (הפסד) רווח                      )97,811(  219,182  )123,640(    רגולטורים   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.             )253,603(  149,608  249,234    רגולטוריים נדחים חשבונותיתרות הכולל לתקופה לאחר שינוי ב (ההפסד) סך הרווח  )1,347(  )214(  234    זכויות שאינן מקנות שליטה  )252,256(  149,822  249,000    של החברה מניות בעלי          מיוחס ל:            )253,603(  149,608  249,234    רגולטוריים
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.                                                         3,822,727  )1,353(  3,824,080  )257,958(  )14,185(  )7,296(  449,534  661,545  130,160  2,862,280     2018 דצמברב 31יתרה ליום                         16,438  -  16,438  13,995 )2,122(  4,565  -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר  232,796  234  232,562  232,562  -  -  -  -  -  -  לשנה נקי (הפסד) רווח             רווח כולל: )1,443( - )1,443( IFRS9  - - - - -  (1,443)לראשונה של השפעה מצטברת של יישום   3,574,936  )1,587(  3,576,523  )503,072(  )12,063(  )11,861(  449,534  661,545  130,160  2,862,280   2018בינואר  1יתרה ליום   אלפי ש"ח   סך כל ההון  שליטהמקנות שאינן זכויות  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות בגין קרן הון  של פעילויות חוץדוחות כספיים הנובעות מתרגום התאמות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון הון המניות   החברה של מניות לבעלי המיוחס            2018בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום         דוחות כספיים מאוחדים על השינויים בהון  מקורות חברת מים בע"מ
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.                                         3,574,936  )1,587(  3,576,523  )503,072(  )12,063(  )11,861(  449,534  661,545  130,160  2,862,280     2017 דצמברב 31יתרה ליום                         )10,062(  -  )10,062(  )19,332( 6,778  2,492  -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר  159,670  )214(  159,884  159,884  -  -  -  -  -  -  לשנה נקי (הפסד) רווח             רווח כולל:              3,425,328  )1,373(  3,426,701  )643,624(  )18,841(  )14,353(  449,534  661,545  130,160  2,862,280   2017בינואר  1יתרה ליום   אלפי ש"ח   סך כל ההון  שליטהמקנות שאינן זכויות  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות בגין קרן הון  פעילויות חוץכספיים של מתרגום דוחות התאמות הנובעות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון הון המניות   החברה של מניות לבעלי המיוחס            2017בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום                     דוחות כספיים מאוחדים על השינויים בהון  מקורות חברת מים בע"מ
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בינואר  1יתרה ליום              אלפי ש"ח   סך כל ההון  שליטהמקנות זכויות שאינן  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות בגין קרן הון      חוץכספיים של פעילויות מתרגום דוחות התאמות הנובעות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון  המניותהון    החברה של מניות לבעלי המיוחס   2016בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום           דוחות כספיים מאוחדים על השינויים בהון  מקורות חברת מים בע"מ בדצמבר  31יתרה ליום                         )26,314(  -  )26,314(  )2,080(  )19,713(  )4,521(  -  -  -  -  כולל אחר הפסד  )227,289(  )1,347(  )225,942(  )225,942(    -  -  -  -  -   לשנה הפסד            רווח כולל:              3,678,931  )26(  3,678,957  )415,602(  872  )9,832( 449,534 661,545 130,160 2,862,280   2016   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.                                         3,425,328  )1,373(  3,426,701  )643,624(  )18,841(  )14,353(  449,534  661,545  130,160  2,862,280   2016
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     הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.                               866,780  773,129  730,675  השנה סוףמזומנים ושווי מזומנים ליתרת       489,340  866,780  773,129  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת       377,440 )93,651( )42,454(  ) במזומנים ושווי מזומניםירידה( עלייה      354,407 )128,423( 223,850  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון      )320,062( )331,978( )337,981(  ריבית ששולמה )95,287( 11,627 )5,576(  מתאגידים בנקאים ואחרים, נטולז"ק אשראי  )30,388( )40,194( )34,343(  ואחרים בנקיםתאגידים פרעון הלוואות לזמן ארוך מ  114,435  -  -  ואחרים בנקים מתאגידים קבלת הלוואות לזמן ארוך )314,291( )282,278( )298,250(  פרעון אגרות חוב 1,000,000 514,400 900,000  הנפקת אגרות חוב     תזרימי מזומנים מפעילות מימון           )1,008,016( )985,606( )1,028,296(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה      499 339 172  ריבית שנתקבלה  - )1,331( -  ביתרות חובה לזמן ארוך (ירידה) עלייה  11,420  3,129  3,081  פרעון הלוואות לזמן ארוך  )4,005(  )179(  -  מתן הלוואות לזמן ארוך )81,900( )18,776( )11,299(  מוגבלים בשימוש -בפקדונות בתאגיד בנקאי (השקעה) מימוש  5,451 3,593 10,124  תמורה ממימוש רכוש קבוע )16,922( )7,487( )14,069(  בלתי מוחשיהשקעה בנכס  )922,559( )964,894( )1,016,305(  רכוש קבוערכישת      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה           1,031,049 1,020,378 761,992  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות  שוטפת      1,258,338 860,708 529,196  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת   )227,289(  159,670  232,796  ותנועה ביתרות חשבונות נדחים רגולטוריים לשנה (הפסד) רווח     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום           מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות כספיים   מקורות חברת מים בע"מ
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים                                 1,258,338 860,708 529,196           733,020 227,201 )59,908(   205,393 86,171 )492,044(  תנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים, נטו )42,384( 113,609 80,071  עלייה (ירידה) בהתחייבויות שוטפות אחרות )384( 43,184 )18,350(  ונותני שירותים בהתחייבויות לספקיםעלייה (ירידה)  )120,853( )124,803( -  בהתחייבויות שוטפות לממשלת ישראלירידה  27,494 6,608 880  עלייה בחלק המיוחס לממשלה בגין חוב צרכנים בשל ריבית על צריכה מעל לזכויות )24,636( )5,225( )15,615(  בהפרשות ירידה 302,309 329,179 322,837  ויתרות זכותעליה בזכאים   178,407  28,890  10,951  רותיםיבחייבים בגין הסדרי זיכיון למתן שירידה   258,755  -  -  בנכסים בלתי מוחשיים בגין הסדרי זיכיון )עלייהירידה ( )55,481( )248,125( 63,919  בצרכני מים, חייבים ויתרות חובה )עלייהירידה ( 4,400 )2,287( )12,557(  במלאיירידה (עלייה)      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:      525,318 633,507 589,104    4,981  9,151  -  עסקאות משותפות, נטו חלק החברה בהפסדי  )56(  )10(  )80(  פקדון בליווי בנקאי תשחיק )30,158( )26,141( )16,565(  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים )5,269( )5,270( )5,108(  הכנסות מהשתתפות צרכני מים )55,292( 58,923 16,562  שינוים במסים נדחים 34,424 14,237 11,757  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים, נטו )5,318( )3,540( )4,080(  מימוש רכוש קבוע, נטובגין   רווח )3,286( )10,059( 2,428  סחירים משיערוך ניירות ערך ) רווחהפסד (  )3,872( )5,411( )2,156(  ריבית שנצברו בגין הלוואות לחברות מוחזקות, נטו  -  -  )74,212(  נטו ערך עליית 24,306 57,879 68,091  שיערוך אשראי מתאגידים בנקאים )19,331( 19,927 80,512  שיערוך (שחיקת) אגרות חוב )21,391( )23,772( )27,540(  הפחתת פרמיה על אגרות חוב 17,487 12,249 11,320  הפחתת נכס בלתי מוחשי 588,093 535,344 528,175 פחת בגין רכוש קבוע     :התאמות לסעיפי רווח והפסד     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות         דוחות כספיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  מקורות חברת מים בע"מ



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

12  

שלה שח"מ מקורות  המאוחדות"החברה" או "מקורות") וחברות  -  להלןמקורות חברת מים בע"מ (  (א)    :החברה פעילות  )1(    תיאור החברה ופעילותה:   .ב      פעילות המיוחסת לחברת מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ.  -  "פעילות "חברת המפא"ר"    "חברת הייזום"). -חברת מקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן      .1   ."חברת שח"מ") -(להלן  שח"מ מקורות ביצוע בע"מ  -  "חברות מאוחדות"    במפורש אחרת.נאמר מקורות חברת מים בע"מ, לרבות כל החברות המאוחדות שלה, למעט אם   -  "הקבוצה"    מקורות חברת מים בע"מ.  -  או "מקורות" "החברה"    הגדרות:  .א    כללי  -  1ביאור  ת "מפעלי מים"), לרבו - באחזקת מתקני המים השונים המשמשים לאספקת מים ובהקמתם (להלן ואספקתם ברחבי המדינה, והכל תוך שמירתם ואבטחתם של מקורות המים. בנוסף, החברה עוסקת של אספקת מים. במסגרת זו עוסקת החברה בהפקת מים, איגומם, טיפול באיכותם, הולכתם בעיקר בתחום פעילות  עוסקות"), המאוחדות"החברות  -  ביצוע בע"מ ומקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן תפעול של פרויקטים בתחום המים, ובכלל זה  זכיינות בשיטת ו הקמה ייזום, שירותי מתן  -     כמו כן, לחברה ולחברות המאוחדות פעילויות נוספות הכוללות:     .הארצית המים אספקת מערכת במסגרתחברת המפא"ר),  - מפעלי מים של חברת מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ (להלן  B.O.T  חברת  -  מקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן - ובעולם באמצעות חברה מאוחדתבארץ" להוראות חוקים שונים לרבות חוק החברות החברה הינה חברה ממשלתית, ולפיכך כפופה     ).חוץ(גורמי  שלישיים צדדים עבור מים מתקני של ותחזוקה תפעול וכן תשתית העתקות שעיקרן שוטפות ועבודות פעמיות חד קבלניות עבודות ביצוע  -   ").הייזום , חוק 1985- וההוראות שניתנו על פיו, חוק יסודות התקציב, תשמ"ה 1975- הממשלתיות, התשל"ה זכויות  וןחוק שיווי ,ותקנותיה 1940 ,העם בריאות פקודתכמו כן, כפופה החברה לחוקים נוספים כגון:   .1992- חוק חובת המכרזים, תשנ"בו 1998- , חוק חופש המידע, תשנ"ח1958- מבקר המדינה, תשי"ח חוק שיוויון זכויות לאנשים עם  ,1992- , חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב1951- האישה, תשי"א       )).2(ב סעיף(ראה  הרגולציה כללי במסגרת, ואילך 2011 משנת  -    ).)3(ב סעיף(ראה  הרגולציה כללי לקביעת עד, המעבר תקופת, 2010 דצמבר ועד 2009 יולי מחודש  -    .))3(ב סעיף(ראה  העלויות מיהסכ במסגרת, 2009 יוני חודש ועד 1993 משנת  -     :החברה פעלה בהן מרכזיות תקופות שלוש קיימות המדינה מול החברה בהתנהלות      עין או זכות החכירה יירשמו על שם המדינה.והמקרקתוכנית מפעל המים לתפיסה צמיתה, מיד כשהם חופשיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות אחרת בהם, הארצית לרכוש ולחכור מקרקעין המיועדים לפי  המים רשות רשאית המים לחוק בהתאם, כן כמו. ממנו מים לאספקת הדרושה אחרת פעולה כל ולעשות להרחיבו, לשפרו, תקין במצב ולהחזיקו ממנו מים לספק, לנהלו, הארצי המפעל את להקים: הם הארצית המים רשות של תפקידיה המים לחוק בהתאם    ").המים"חוק  -  (להלן 1959- בהתאם לחוק המים, התשי"ט הארציתמים הפועלת כרשות  החברה  (ב)    . לכפיפות זו עשויות להיות השפעות על פעילות החברה.ועוד, 1993-ג"התשנ, המסוכנים םמריוהח חוק, 2011- , החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב1988- מוגבלויות, התשנ"ח
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מיליון  1,148 :2017מליון ש"ח ( 1,363בהון החוזר בסך של  גרעון - , לחברה2018בדצמבר  31ליום   )ד    נחותים, מחיר המים, תנאי אספקתם והשימוש בהם.שירותי מים וביוב וכן כללים בדבר הפקת מים, אספקתם, ביטחון מים, כמות המים, תקנים לאיכות מים לרבות תעריפים ברשויות מקומיות ובחברות למתן  והיטלים תעריפים, רישיונות מתן: זה בכלל, המים משק בנושא הממשלה מדיניות ביצוע וכן הביוב, המים משק ופיתוח פיקוח, הסדרה על מופקדת הרשות  "הרשות"). או" המים"רשות  - (להלן  והביוב המים משק בניהול העוסקת ממשלתית רשות הוקמה, 2005- ) התשס"ו2006לשנת   הכלכלית  והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה(תיקוני  המדינה במשק ההסדרים לחוק בהתאם  (ג)    (המשך) :החברה פעילות  )1(  (המשך) : תיאור החברה ופעילותה   .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  יות המוכרות להכנסות וש"ח) (לא כולל יתרת חשבונות נדחים רגולטורים הנובעים מהפער בין העל - בעיקר מחברת הייזום אשר בדוחותיה המאוחדים קיים גרעון בהון החוזר בסך של כ הנובעהמוכרות),  . כמו כן, בחישוב ההון החוזר בתקופת הדוח, נלקח מיליון ש"ח) 1,096 :12.2017( ש"חמליון  1,013 גבוהה,  בסבירותמליון ש"ח) אשר, להערכת החברה,  363: 12.2017"ח (שמליון  374 - גם סכום של כ  כללי הרגולציה, . "הכללים" או "כללי הרגולציה") -  (להלן 2011- דיווח החלות על מקורות), תשע"אכללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות  פורסמו 2011, למרץ 17ביום     :כללי  )א(    הרגולציה:כללי   )2(      ) להלן.ה(7. לפרטים ראה ביאור רמשולם בשנה השוטפת) ויתרת חו"ז  מול המפא"בסכום זה נכללו הפרשות כלליות, התחייבות לקרן שיקום (מעל החלק שלהערכת החברה עתיד להיות ומד לפירעון בשנה השוטפת, אולם, בהתאם לכללי החשבונאות מוצג בהתחייבויות השוטפות. אינו ע , כאמור הפרשים, העניין לפי. השליליים או החיוביים ההפרשים בחשבון יילקחו, שנה לאותה המוכרות מהעלויות נמוכות או גבוהות המוכרות ההכנסות בו מקרה בכל, 2011 משנת החל, לכללים בהתאם    ם. חובות הדיווח החלות על מקורות כספק מים לצורך יישום הכללי , ואתהביצועבהשקעות שבוצעו, תוך קביעת לוחות זמנים ברורים בכל שלב, החל בתכנון הפרויקט ועד לסיום קטי פיתוח מפעלי אספקת המים ואת מנגנון ההכרה יכן, הכללים מסדירים את הליך אישור פרוי כמו  .2009הכספיים לשנת  מסויימות), ונקבעו בהסתמך, בין היתר, על הדוחותהתבססו ברובם על עקרונות הסכם העלויות (בהתאמות   2016עד  2011כללי הרגולציה לשנים     בין מקורות למדינה על בסיס עקרונות הסכם העלויות. אישור הכללים הביא לסיומה של תקופה כבת שנתיים, אשר במהלכן הוארכה מעת לעת ההתנהלות     תעריפי המים. ומגדירים מנגנון מוסדר לעדכון תעריפי המים, כך שעלויותיה המוכרות של מקורות יכוסו במלואן על ידי  מוכרות למקורותהעלויות השהינם בגדר חקיקת משנה מתוקף חוק המים, מעגנים את מודל  החזרי פחת, תשואה וריבית בגין השקעותיה המאושרות  כללים אלו קובעים, כי יוכרו למקורות  .נכנסו לתוקפם כללי רגולציה חדשים 2017בינואר  1ביום     .כיסויים למועד עד כללי חשב ריבית יישאו שליליים או חיוביים לאישור תוכנית פיתוח תלת שנתית ש מקורות אחת לשלוש שנים תגיבהתאם לכללים,  הפיתוח.ועדת בלינקוב וכן וועדת משנה שמונתה על ידי מועצת רשות המים לבחינת תהליך אישור תוכנית בהשקעות ואישור פרויקטי פיתוח המבוססים על המלצות לעניין הכרה תיקוני הרגולציה הינם גם   בישראל בכללותו. לדון ולגבש רגולציה ארוכת טווח לחברת מקורות, תוך בחינה של צרכי החברה ושל משק המים רם בלינקוב, שמונתה ע"י מנהל רשות המים (להלן: "ועדת בלינקוב"), אשר מטרתה, בין היתר, היתה בראשותו של  2012לה לפעול בסוף שנת ברובם על המלצות ועדה שהח התבססוהשינויים בכללים    .קבועות לאחזקה ולתפעול המוכפל בסך השקעות המוכרות של החברהמקדם נורמטיבי להכרה בעלויות אנרגיה והשבחה בהתאם להיקף המים שסיפקה החברה, וכן בנוסף, עוגנו פרמטרים נורמטיביים למ"ק בגין עלויות תפעול משתנות קרי, בגין  במפעלי אספקת מים.      מועצת רשות המים.



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

14  

מיליון ש"ח  100במסגרת תוכנית הפיתוח רשאית החברה לכלול סל פרויקטים שהיקפו עד     כללי הרגולציה: (המשך)  )2(    (המשך)  :תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור    שעבורם אישור השיפוט יהווה  ש"ח.מיליון  10פרויקטים שהיקפם אינו עולה על מהמורכב  ,בשנה תינתן אפשרות לקיזוז חריגות וחסכונות בפרויקטים;  .אישור לתכנון, ביצוע ולהכרה בעלויות תיקון לכללי הרגולציה. התיקון המוצע כלל  הועלה לשימוע  ציבורי 2019  בפברואר 11 ביום  . 8%עומד על (ללא חו"ש) שיעור התכנון העצמי בפרויקטי פיתוח שאים: עדכון אופן חישוב רשת הביטחון באנרגיה לעניין הפקה עצמית של חשמל, תיקון מספר נו המגדילה את שיעור הזקיפה המותר של ריבית בהקמה עבור  בכללים שהייתה סופר טעות צמצום הדרגתי של היקף העבודות השנתי המותר  ,65%במקום  100%-"ש לחוהשקעות  שינוי שיטת ההכרה ו 2023בשנת  מלש"ח 200-למחברת הבת שח"מ עד ללא מכרז לרכישה  . 0.675% בתוספת) שנה 20 על עולה לפדיונן התקופהשיעורי הריבית על אג"ח ממשלתי שיתרת בתוספת השקעות בכל שנה) בתשואה השנתית (שהינה ממוצע משוקלל של  2011בדצמבר  31"ר ליום המפא"ר באותה שנה (שהיא העלות המופחתת של נכסי במפאהמוכרת  עהההשק  , דמי השימוש השנתיים המוכרים בגין שימוש בנכסי המפא"ר יהיו שווים למכפלה של 2012בינואר  1- וחובות דיווח החלות על מקורות), במסגרתם נקבע כי לעניין עדכון תעריפי המים, החל מיום הפורסמו כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים  2011במרץ  17ביום     דמי השימוש של חברת מקורות לחברת מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ :  (ב)    .במשרדי הממשלה וברשות המיםהתייחסותה ובמקביל נמצאת בדיונים עם הגורמים הרלוונטיים למרבית שינויים המוצעים ושלחה התייחסות מפורטת לרשות המים. החברה מכינה את "ח וממכירת נכסים (לרבות רכוש קבוע וחברת הייזום). חברת מקורות מתנגדת  מגובהכנסות  שימוש על בסיס שעור התשואה כמפורט לעיל, וזאת הדמי  חושבו 2012בינואר,  1 -קרי, החל מ   .לשנה 2.18% -כ הינו הז שיעור הכספיים הדוחות למועד נכון כיוון ששווי הנכסים בכל שנה. יודגש, כפי שעולה מנוסח הכללים, תשואה זו אינה מוגבלת בזמן, , בתוספת השקעות חדשות שיבוצעו 2011בדצמבר  31על העלות המופחתת של הנכסים ליום  החברה על פי פעלה  2009יוני ועד  1993השנים  במהלךלעיל, ב) 1ב(1למצוין בסעיף  בהמשך  (א)   2010) ובתקופת המעבר עד דצמבר 2009עד יוני  1993עלויות ( הסכמי פי על החברה פעילות  )3(    י מקורות.ה בעלויות ההון בגין נכסלשיטת ההכרעל בסיס הוצאות פחת, תשואה וריבית בהתאם לאורך החיים החשבונאי של הנכסים, בדומה , ולפיו חושבו דמי השימוש 2011בדצמבר,  31מנגנון זה החליף את המנגנון שהיה קיים עד ליום   לצורך חישוב התשואה אינו מופחת מכאן ואילך. שנקבעו  ,הרלבנטיות למנגנונים ולכללים ,שעיגנו קביעות להסכם נתלוו החלטות ממשלה,  (ב)   .הסכם העלויות והואיל ונכון לאותו מועד טרם  2009ביוני  30הואיל ותוקף הסכם העלויות פג כאמור לעיל בתאריך   (ג)   בהסכמים הנ"ל. ועד  2009החליטה מעת לעת מועצת רשות המים ביחס לתקופה מיולי  ה,נקבעו כללי רגולצי           .2011בינואר  1, ותחולתם לעניין המודול הכלכלי מיום 2011הרגולציה פורסמו בתקנות במרץ העלויות יהווה בסיס מחייב ביחסי הפיקוח שבין רשות המים לחברת מקורות. כללי הרגולציה, הסכם רגולציה, אשר יהוו תחליף, קיבלה מועצת רשות המים החלטה על פיה עד לגיבוש ואישור סופי של כללי הסכמי עלויות שנחתמו מעת לעת. הואיל ותוקף הסכם העלויות פג, ונכון לאותו מועד טרם נקבעו כללי , פעלה החברה בהתחשבנויותיה, על פי 2009ועד יוני  1993מאז שנת  ) לעיל,3ב(1בביאור כפי שפורט     התחשבנות מקורות עם ממשלת ישראל ורשות המים:  )4(    .החברה של המוכרות ההכנסות לבין המוכרות העלויות שבין הפער כיסוי אופן לעניין ובפרט ,מיםה רשות מהקמת הנגזרים המחויבים בשינויים וזאת, מקורות לחברת המים רשות שבין הפיקוח יחסי קביעת מבחינת מחייב בסיס יהווה  העלויות הסכם, חלופית הסדרה של סופי לגיבוש עד"תקופת המעבר") כי  -  (להלן 2010דצמבר 
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תמיכות כנגד חיוב ממשלת ישראל , את הכנסותיה הצפויות בגין 2007בדוחותיה הכספיים, לשנים שעד לרשות המים, בהתבסס על הכללים שסוכמו בהסכמי העלויות הרלוונטיים וכללי הרגולציה. החברה רשמה  2008, מדי שנה, הגישה החברה חשבון תמיכות לקבל לממשלת ישראל, והחל משנת 1993החל משנת     (המשך)  ורשות המים:התחשבנות מקורות עם ממשלת ישראל   )4(    (המשך)  :תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  , בהתאם לכללי הרגולציה 2008-2017בחשבון "תמיכות לקבל מממשלת ישראל" ואילו ביחס לשנים  ) לעיל, נרשמו ההפרשים הרלוונטיים בסעיף "שינוי 2ב(1ולהחלטות מועצת רשות המים המפורטים בביאור  (כולל). פירוט עיקרי ההסכם מוצג  2007ועד  1993המסדיר את גמר ההתחשבנות בין הצדדים לשנים  ,נחתם בין החברה לבין המדינה הסכם 2014ביולי  6בתאריך  חשבונות נדחים רגולטוריים".יתרות ב , החברה ורשות המים בודקות 2017ועד  2008באשר לחשבונות ביחס לשנים  להלן. א)4(ב1בביאור  נחתם הסכם בין החברה לבין המדינה המסדיר את גמר  2014 ביולי 6 לעיל, בתאריך שצוייןכפי    :2007 שנת סוף שעד לתקופה ביחסממשלת ישראל  עם התחשבנות  (א)    להלן. ב)4(ב1חשבונות אלו. ראה פירוט בביאור  , הלוואות צמיתות, שטרי הון, 2007הכספית עד סוף שנת  ההתחשבנותהסדיר את זה  הסכם  ").התחשבנות גמר"הסכם  - להלן( 2007 שנת סוף עד הצדדיםההתחשבנות בין  גין היטלי הפקה והסדרת , מע"מ ב2006השקעות בשפד"ן, תשלום מיוחד, היטלי הפקה בגין שנת  זה  הסכםההתחשבנות בין הצדדים לגבי תקופת גמר ההתחשבנות וכל התקופה שקדמה לה. "ח, לסיום מיליון ש 460גמר ההתחשבנות סוכם כי מקורות תעביר לממשלה סך של  בהסכם   התחשבנות בגין מפעלי מים ברמת הגולן. (למעט בסוגיות  השני כנגד הצד נוספות דרישות יהיו לא שלצדדים ובאופןוכאמור בו,  בהסכם שהוגדרו משפטיים הליכים בגין למעט, ההאמור לתקופהסכומי ההתחשבנות  מביא לכדי סיום את סכום ה. סוכם כי האמורה לתקופהשפורטו בהסכם) ולרבות ביחס להכרה בעלויות בתעריף המים  ועד  31.12.2012כל שנה. לכל תשלום תתווסף ריבית בשיעור הריבית של החשב הכללי מיום "ח כל אחד, בתום מיליון ש 115ישולם בארבעה תשלומים של  הנ"ל, שעל מקורות להעביר למדינה, להסכם,  , ככל שיקבע כי על מקורות להנפיק חשבוניות זיכוי, בגין תשלומים כלשהם בקשרמנגד  ם כי חבות זו תחול על המדינה.ככל שתחול חבות במע"מ על ארבעת התשלומים האמורים, הוסכ    תשלומים בהתאם להסכם.ה כלנפרעו  2017בדצמבר  31ליום  למועד התשלום בפועל. על הסכומים כי  ,אשר קבע ,רולינג משלטונות מע"מ-, התקבל פרה2017בנובמבר  5ביום   ההתחשבנות.  מרשות המיסים בדבר החבות במע"מ על התשלומים שסוכמו במסגרת הסכם גמרה בבקשה לקבלת אישור מראש תפנ מקורותיתווסף לסכום שיועבר למדינה סכום המע"מ בהתאם.  מקורות תצטרך להפיק  ,בנטובגין התמיכות שקיבלה ביתר שמקורות צריכה להחזיר למדינה  לו על סכומים שאינם נובעים מתמיכות ביתר לא יחול יעליה מע"מ, ואיחול  חשבונות זיכוי אשר הגיעו לידי שטרם  השונות לסוגיות בנוגע ההתחשבנות גמר בהסכם שסוכמו ההסכמות עיקרי להלן    .למדינהמשלטונות מע"מ, הן בדרך של זיכוי והן בדרך של החזר בפועל. מקורות העבירה את מלוא הסכום מקורות קיבלה את הכספים  2018בחודשים מרס ומאי רולינג. -מקורות פעלה בהתאם לפרה   מע"מ. של תשלום זה ככול שיחול, נבחנת  תקצובושאלת החבות במע"מ בגין היטל ההפקה ואופן     :הפקה היטל בגין"מ מע  )3 .ד14לפרטים ראה ביאור  -הון שטרי  )2 .ה14לפרטים ראה ביאור  -צמיתות הלוואות  )1    :יישום "מ המע סכומי בגין מקורות חברת את הממשלה תשפה אזי, קההפ היטל בגין תמיכות עבור) וקנסות הצמדה, ריבית(כגון:  זה"מ מע בגין תשלומיםאו /ו"מ מע סכומי להעביר מקורות חברת תחויב כלשהו שבמועד שככל סוכם ההתחשבנות גמר הסכם במסגרת  , שלטונות מע"מ והחברה. הכללי החשב אגףבין אגף התקציבים באוצר,     בהסכם שפורטו לנושאים ביחס" נוספות"תביעות  של רשימה, 2015 מרץב 31 ליום עד תגיש מקורות כי נקבע, לכך בנוסףבסמוך לחתימתו ורלוונטיות לעילות הנקובות בהסכם. גמר ההתחשבנות צורף נספח הכולל פירוט בדבר "תביעות נוכחיות" שהיו ידועות  להסכם   :משפטיות תביעות  )4    "מ.המע חוב עם בקשרוהתשלומים 
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(החברה רשאית  הנוספות התביעות ברשימת יפורטו לא אלו תביעות אם ובכלל 2014 שנת סוף עדיוגשו כנגדה כן, מקורות לא תהיה זכאית לכל תשלום שהוא בשל תביעות ש כמו    מעבר לתשלומים בקשר לתביעות אשר יפורטו ברשימת התביעות הנוכחיות.נגדה עד למועד חתימת ההסכם כ שהוגשובתעריף המים לתקופה האמורה) בשל תביעות לא תהיה זכאית לכל תשלום שהוא מהמדינה (לרבות ביחס להכרה בעלויות  מקורות    .בהסכם שהוגדר   דין פסקי בגין התשלום למנגנון בהתאם יהיה תשלומם, למקורות כאמורסכומים  שיוכרו ככל    .שיחולו ככל, מקורות על שיחולו בתשלומים המדינה תכיר חלקם ולגבי) בהסכם שהוגדרו ולהוראות למגבלות(בכפוף  חלקם או כולם בתשלומים המדינה להכרת ביחס הצדדים ידונו חלקם שלגבי כך, הוראות כםבהס נקבעווהמצויים ברשימות התביעות שצורפו להסכם  ,2014תשלם בעתיד לצד ג' כתוצאה מהליכים משפטיים, אשר הוגשו או יוגשו נגדה עד סוף שנת והחברה  במידהולא היו ידועות במועד חתימתו.  2014 בדצמבר 31 ליום עד נוצרו ואשר    (המשך) התחשבנות מקורות עם ממשלת ישראל ורשות המים:  )4(    (המשך)  :תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  נכון למועד הדוח . 2017ועד  2008כפי שצוין לעיל החברה הגישה חשבונות לרשות המים לשנים    :2017 ועד 2008 לשנים המים רשות עם התחשבנות  (ב)    (א).25לפרטים נוספים ראה להלן ביאור  מעל הזכויות" שסוכמו הוראות שונות לגביהן).(למעט לגבי תביעות עתידיות בגין "זכויות מים" או ריבית  ואילך 2015 שנת מתחילת כנגדה שיוגשו תביעותרות לא תהיה זכאית לכל תשלום בשל חתימת ההסכם ובכל מקרה מקו למועד בתביעות אשר הוגשו עד התביעות רשימת את לעדכן רשאית תהיה לא מקורות    ). 2014לעדכן רשימה זו בכל הקשור לתביעות חדשות שיוגשו עד סוף שנת  . בהתאם 2017ועד  2008החברה מקיימת מגעים לסגירת ההתחשבנות מול רשות המים לשנים  החברה ביצעה התאמה ולא נמצאו  ,2019במרס  20ביום  שהתקבללאישור מרשות המים  טווח הגיעו  ארוך רגולציה מודל, במסגרת הדיונים של מקורות עם רשות המים על 2016 ביולי  ). התאגיד של(ולא  החברה של ישירים צרכנים הינם ותפעוליות היסטוריות מסיבות אך, מים תאגיד פועל בהמועצה /העיר של השיפוט בשטח נמצאים אשר סופיים צרכנים בחברה ישנם כיום  :עירוניים לתאגידים צרכנים העברת .1  רשות המים מקדמת ארבעה מהלכים במשק המים הנוגעים, בין השאר, לפעילות החברה:   .א     :מהלכים במשק המים הנוגעים לפעילות החברה  )5(     החברה פועלת מול רשות המים ליישוב חילוקי הדעות ולסיום ההתחשבנות בגין השנים האמורות.  מים שלא יוכרו לה.וכהס את משקפות לדעתה אשר, בספריה מתאימות הפרשות רשמה החברה    .המים תעריף באמצעות התחשבנות של דרךב אלא במזומן תקבול או תשלום תכלול לא המים רשות מול ההתחשבנות סגירת כי צויןי הפרשים מהותיים. כן הוסכם, כי העברת תשתיות, ככל  ישקלו במכלול השיקולים שיבחנו בעת קבלת החלטה.הזכות להביע טענותיה בעת העברת הצרכנים ואלה  נשמרת למקורות. שנים מספר פניעל  מדורג רהההעב מתווהידי הרשות  עלבו נקבע  המים מרשות מכתב במקורות התקבל 2016 ביולי 21 ביוםלהסכמות,  בהתאם. לאספקת המים דרך התאגיד להסכמות לעניין העברת הצרכנים דיםדהצ השנים  במהלךבהמשך להסכמות,  מלאה בגינם. שתידרש, תיעשה רק לאחר תשלום תמורה       2018 -ו 2017
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במרץ  26לטיוטת הכללים, אשר פורסמה על ידי מועצת רשות המים לשימוע ציבורי ביום  בהתאם חקלאיות, אשר רובם צרכני החברה. אספקת המים לחקלאות נעשית ברובה ע"י היישובים עצמם/צרכנים בודדים/אגודות מים  כיום  :לחקלאות מים לאספקת אזוריים ספקים הקמת .3    .והביוב העירוניים), ובשל הסבירות כי המהלך יוביל להקמת תשתיות כפולותיתווספו לעלויות במשק המים ויושתו על הצרכנים הביתיים (כפי שקרה בעת הקמת תאגידי המים ר, מכיוון שעלויות ההקמה, האחזקה והתפעול שלהם בחובו חוסר יעילות כלכלית למשק, בין היתמתנגדת לאסדרה שתכלול הקמת ספקים אזוריים חדשים וטוענת כי מהלך זה עלול לטמון  החברה העת בהליכים הנכונים, כפי שיידרש, ובכלל זה הליכי שימוע, התייעצות ועיגון המדיניות. בימים אלה בשלבי גיבוש מדיניות קונקרטית, אשר תבוסס בבוא הרשות, נושא זה נמצא  לטענת  מבנית אחרת מהקיים היום לאספקת המים למשקי הבית בתחום המועצות האזוריות. עצמאיות. מטיוטת מסמך חלקי שהועבר לחברה לדיון והערות, עולה כי רשות המים בוחנת אסדרה המים בתחומי המועצות האזוריות מתבצעת כיום לרוב ע"י היישובים עצמם/אגודות מים  אספקת  :האזוריות המועצות בתחומי הבית למשקי מים לאספקת ספקים הקמת .2    .האמור לשינוי התנגדות הביעהשינוי בזהות ספק המים. מקורות לא  לבחון כוונתה על הודיעה בו מקורות צרכני למספר נשלחור שאבמקורות מכתבים מרשות המים  נתקבלו    (המשך) :מהלכים במשק המים הנוגעים לפעילות החברה  )5(    (המשך)  :תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  רישיון ספק מרחבי  במסגרתו עוגנו התנאים למתן רישיון מרחבי וחובות הספקים. בהתאם לכללים,פורסם תיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון)  2017בדצמבר  5. ביום הקיימים ההשבה מפעלי את יאגדו אשר קולחים לאספקת אזוריים גופים מספר של הקמה מקדמת המים רשות :םקולחילאספקת  מרחבייםהקמת ספקים  .4    .טרם התקיים שימוע בפני מועצת רשות המים וטרם התקבלו החלטות סופיות על ידה בנושא זה ,פגיעה ביעילות התפעולית ועוד. החברה הגישה התייחסות כתובה מפורטת במסגרת השימועאספקה לחקלאות. למקורות התנגדות עקרונית למהלך, מנימוקים של היעדר תועלת כלכלית, , הפעם לצורך , בכוונת רשות המים להקים  תאגידים נוספים2018בינואר  2וכן ביום  2015 אחוזים לפחות מסך המים  70יינתן רק לספק קיים או תאגיד הכולל ספקים קיימים המהווים  "ל מנכ לבין הרשות"ר יו בין 2019 בפברואר שנחתם לסיכום בהתאםהמושבים המסופקים במרחב.  , העמק ערי אגודת עם בשיתוף יזרעאל עמק במרחב מרחבי כספק תשתלב החברה, מקורות לחוק המים המבצע מספר שינויים  27אושר בקריאה שלישית בכנסת תיקון  2017בינואר  30ביום   .ב    .פרטיים לספקים יימכרו עדולם'ור ועג חדרה, כרמיאל, צפת, גלגל בהם אחרים מפעלים. החברה של הפיתוח תוכנית במסגרת ידיה על יפותחוו החברה בידי יוותרו עציון וגוש' א הירקון גאולת, השלישי הקו ההשבה מפעלי. לטרון איילון במפעל מרחבי ספק תקים שהחברה אפשרות ישנה, בנוסף.  המרחבי הספק ידי על יבוצעו ההשבה מפעלי פיתוח. חפר עמק אפיקי אגודת עם בשיתוף חפר עמק ובמפעל דינה, יישארו במשק המים וישמשו להפחתת תעריפי כספים ששולמו עד כה כהיטל לאוצר המ .2  .פרטית בהפקה הינו המים מקור אם ובין ממקורות נרכשו אם ביןתיווצר אחידות בתעריפי המים השפירים לחקלאות,  .1 :התיקון עיקרי להלן, 2017באפריל  30לתוקף החל מיום  נכנסבמשק המים. החוק  במדרגת התעריף הנמוכה). כך יהיה לגבי חיובי עבר שטרם  14.5%-המים לבית (הפחתה של כ בהתאם לתעריף ההפקה מקורות תבצע פעילות סליקה במסגרתה תשלם למפיקים הפרטיים  .3 וכן לגבי החיובים מכאן ואילך.והועברו לגביה ע"י מקורות, נגבו  רשות , הוסדרו מול רשות המים נושאים הקשורים בהכרה בעלויות מקורות, סיכוני גביה ככל שיהיוהחוק מאפשר הסמכת גורמים שונים לצורך פיקוח ואכיפה לרבות עובדי מקורות. נכון למועד זה טרם עמידה בהוראות החוק וכן -יצוין כי תיקון החוק כולל גם פרק של עיצומים כספיים נגד החברה בשל אי חיוב בנטו, שישקף את הפער בין תעריפי התקנות לבין העלות המוכרת הנורמטיבית). שתקבע מועצת רשות המים (מרבית המפיקים צורכים בעצמם את המים שמפיקים ולהם יתבצע שתקבע מועצת רשות המים בגין הפקת המים, ותגבה מהם את תעריפי התקנות  וההולכה ביולי    1המים ביצעה תיקונים באמות המידה החלות על מקורות, אשר נכנסו לתוקפם החל מיום    ת להפעיל את פקודת המסים והגביה על הצרכנים למעט מחברה כהגדרתה בחוק מים וביוב ומרשויועל פי התיקון לחוק, ניתן המחריגים את פעילות הסליקה מחובותיה של מקורות כספק מים.  2017
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איכות המים כל עוד התשתית רשות המים למשרד הבריאות כי מקורות לא תהיה אחראית על מקומיות. לעניין אחריות מקורות על איכות המים, הסוגיה טרם הוסדרה בכללים אך ישנן הבנות בין   (המשך) :מהלכים במשק המים הנוגעים לפעילות החברה  )5(    (המשך)  תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  הפלרה בתקנות החובת  החליטה להחזיר את 2016 במרץ 21מיום בישיבתה ועדת הפנים והסביבה   .ג    המשמשת לאספקתם אינה בבעלותה. חייבים  תקנה המעודכנתה בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), על פי של עוד שנה למערכות החדשות שלא נוספת עם אפשרות להארכה ושנה למערכות הפלרה חדשות.  2014חודשים מיום פרסום התקנות למערכות הפלרה שהיו קיימות עד לביטול ההפלרה באוגוסט תושבים. מועד תחילת התקנה הינה שישה  5,000ספקי מים בהפלרת מי שתייה בישובים בהם מעל  משרד מול  לדעת החברה, כניסת התקנות בפועל מותנית בהסדרה תקציבית של עלות ההפלרה עד למועד אישור הדוחות הכספיים טרם פורסמו התקנות המעודכנות. .2014פעלו לפני אוגוסט  מבני  בשינויהעוסקת, בין היתר,  4514 מספר ממשלההתקבלה החלטת  2019בפברואר  24 ביום  7.1  :ת ממשלהוהחלט  )7(      ים ואינה הפקת מי קולחין ובתחום הפקת קולחין.-, שאינה התפלת מימיםהוועדה צוין כי מקורות נחשבת גורם ריכוזי גם מכוח החזקתה בלמעלה ממחצית מהפעילות בתחום הפקת כמו כן, בהודעת  בשל האשראי הקובע שלה. המשמעותיים הריאליים התאגידים ברשימת מקורות קבוצת הכללת עלהודעה  2018לדצמבר  9פרסמה ביום  ריכוזיות לצמצום הועדה, הריכוזיות לחוק בהתאם    :חוק הריכוזיות  )6(  .הוגשו מספר עתירות לבג"ץ בבקשה למנוע את החזרת ההפלרה ,. בנוסףהבריאות "תכנית אסטרטגית להתמודדות  שעניינה 2018ביוני  10מיום  3866בהמשך להחלטת הממשלה מס'   .א    בקבוצת מקורות להתמודדות עם הבצורת, כדלקמן:  : "החלטת הבצורת") ופעולות נוספות להלן" (2018-2030עם תקופת הבצורת במשק המים בשנים  הניתנת למקורות בעד ביצוע  התעריפית, כך שיקבעו מגבלות על ההכרה הרגולציהאת כללי  לתקן  .ב   ; בשנה"ח ש מיליארד 1.8 של להיקף עד, 2020-2022 ניםלש הפיתוח תכנית היקף, ואת הבצורת תכנית עקב המים רשות מועצת שאישרה כפימיליארד ש"ח,  1.4-ל 2019גדיל את היקף הפיתוח שלה בשנת להמקורות  בכוונת, כן עלמצביעה כי בשנים הקרובות תידרש הגדלה משמעותית של היקף הפיתוח הרב שנתי. מדן ההשקעות (תכנית הפיתוח) וראשונית של א להגדלת היצע המים וגיוון מקורות המים, הערכה ''מ בהתאם למתווה מדורג, כך שמדרגה שח"ש) על ידי חופיתוח ופעולות חידוש ושיפור ( פרויקטי ואילך לא יוכרו כהשקעה  2023בינואר  1-, וכך שהחל מיום ה2020בינואר  1-ראשונה תחול מיום ה , לעיל כאמור הציבור עמדות שמיעת בעקבות לכללים הראשון בתיקון מהותי שינוי שיהיה ככלמוכרת.  בנוגע לצעדי התייעלות וחיזוק  2019בפברואר  20את הודעת דירקטוריון מקורות מים מיום  לרשום  .ד   .להלן ד)2א(7לפירוט ראה סעיף  ,הייזום לחברת המתייחסות החלטות מספר  .ג   .זו בהחלטה שינויים את לבצע מקום יש אם נהלבחי לממשלה הכללים את האוצר ושר האנרגיה שר יביאו תקנים (נטו)  170מקורות מים וחברת שח"מ יבצעו התייעלות בחברה, לפיה יופחתו  חברת .2  נכ"ל התפעול; לסמהמרחבים ותפעל להגדרת ממשקים ותהליכים הנובעים מכך. כלל המרחבים במקורות יוכפפו את פעילויות  שתתכללמקורות מים תבצע שינוי מבני, לרבות הקמת חטיבת תפעול  חברת .1  איתנות פיננסית כך:  ל כוכן חברת מקורות מים תנהל מו"מ עם נציגות העובדים במטרה לחתום על הסכם קיבוצי בתקנים שאינם מתוקצבים,  94-, זאת בנוסף להפחתת כ2018בשנת  המתוקצביםביחס לתקנים  ה והפחתת יאת הודעת דירקטוריון מקורות מים בדבר כוונת החברה לפעול לחיזוק הגבי לרשום .3  ככל הנדרש לשם יישום הצעדים לעיל ומתנים כלכליים לעובדים בגינם כפי שיוסכם; לכות השינוי המבני וההתייעלות על העובדים, שינויים בהסכמים קיבוציים קיימים הנוגע להש ליעדי איתנות פיננסית למקורות מים יום ממועד קבלת החלטה זו, הצעה  180- ולא יאוחר מהתקציבים, החשב הכללי ומשרד האנרגיה, בשיתוף עם מקורות מים, להציע, בהקדם האפשרי על צוות בראשות מנהל רשות החברות ומנהל רשות המים, בהשתתפות נציגי אגף  להטיל .5 סיוע למקורות מים לגבות חובותיה;  ניומנגנרשות המים לבחון  את להנחות .4  מצבת חובות החברה;   לצורך תמיכה בתוכנית הפיתוח; 
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"ק מלמ 300החברה להכין תכנון סטטוטורי של תשתית הולכה שתאפשר אספקה של עד  הנחייתזה, ולצורך שימור הכנרת כמקור מים אסטרטגי של משק המים ולטובת הגדלת יכולת אספקת המים לאזור התמודדות עם תקופות הבצורת,  שעניינה 2018ביוני  10מיום  3866בהמשך להחלטת ממשלה מס'   .ה    החלטת ממשלה (המשך)  )7(  (המשך)  תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  ות מימון לביצוע התכנית. לשנה לימת הכנרת מהמערכת הארצית ולהקים צוות שיפעל להסדרת פתרונ כן, נקבע  כמו. בהחלטה הממשלתיות החברות ליתר בדומהלהשקעה בחברות הזנק כאמור בהחלטה,  האנרגיה שר אישוריידרש  שלא כך, 2018 במאי 24 מיום 3837 הממשלה בהחלטת האמור את לתקן  .ו   ; 2021ביוני  30ההחלטה על ביצוע הפרויקט האמור תתקבל עד ליום  ''פ לשיפור טכנולוגיות במו watechנקבע כי מקורות תהיה רשאית להמשיך לבצע פעילות מרכז  ,כן כמו   .מגבלותמספר ל בכפוף"ל, בחו ייעוץ שירותי לתת רשאית מקורותכי  ''פ למסחור ושיווק של טכנולוגיות ומוצרים המובתחום אספקת המים וכן להמשיך ולפעול בתחומי  , להקים שתי חברות למפעלי השבה בעמק יזרעאל ובעמק 2019בפברואר  20דירקטוריון מים מיום מקורות במשק הקולחים בישראל, בכפוף לפדיון מפעלי השבה ממקורות מים, וכן אושרה החלטת נקבע בהחלטת הממשלה לרשום הודעתו של מנהל רשות המים על כוונתו להסדיר את חלקה של  עוד  .ז    ; watechלרבות מסחור טכנולוגיות שפותחו במסגרת מרכז בתחום המים מיליון ש"ח. למען הסר ספק, הסכום  37למעט עבודות לגורמי חוץ בהיקף שנתי כולל שלא יעלה על עליה יחולו המגבלות המפורטות לעיל), אלא תנהל, תתכנן, תייעץ ותנהל מכרזים במשק המים. זאת לא תבצע פרויקטים, לרבות באמצעות חברות בנות, חברות קשורות ושותפויות (למעט שח"מ,  מקורות  .ח   חפר;  "י אשר יהיה ממלא מקום ראש הצוות וירכז רמ"ל הכולל את נציג החשכעל צוות בראשות נציג  להטיל  .ט   והמשפטים לצורך סיוע בהכנת מכרזים, בין היתר, הפונים למציעים בינלאומיים; ולהתקשר באמצעות הסכמי מסגרת עם יועצים חיצוניים בתחום ההנדסה הכלכלה  לחברת שח"מלהוצאת מכרזי הביצוע בכמות ובהיקף הנדרשים בהתאם לגידול בתוכנית הפיתוח ולצמצום הפטור להתמודדות עם הגידול הצפוי בכמות החומרים הנדרשת, לתגבר את יחידת המכרזים והייעוץ המשפטי ''ל, לתגבר את יחידת הרכש בחברה ובחוקטים גדולים וקבלנים בתחום התשתיות, בישראל פרויעידוד התחרות למכרזי ביצוע במשק המים, ובכלל זאת: לפעול להקמה והרחבה של מאגרי מנהלי נקבע כי מקורות תפעל לייעול יכולת הוצאת מכרזי הביצוע, ניהול הפרויקטים ורכש של מקורות לצורך "ן. בנוסף, השפדר כולל הן עבודות מתמשכות והן עבודות חד פעמיות, למעט עבודות במפעל האמו לגבי כוונתה לתקן את כללי  2019בפברואר  7מים מיום בנוסף, נקבע לרשום הודעת מועצת רשות האו מכירה של קרקעות ונכסים שלגביהן למקורות יש זכויות ובהסכמתה במתחמים שונים ברחבי הארץ. מיום קבלת ההחלטה תכנית להשבחה, השבה  יום 180-מקורות לגבש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאגף התקציבים, רשות המים, משרד האנרגיה ובשיתוף חברת  את עבודת הצוות, רשות החברות, "ר, כולם או חלקם, המפאובכפוף לשמיעת עמדות הציבור. הצוות יקדם, מתווה שיאפשר רישום נכסי אופן ההכרה בהכנסות מנכסים כאמור, כמפורט בכללים שפורסמו לשימוע,  בעניןחישוב עלות מקורות  כסים יהיו בבעלות המדינה. מתווה זה יובא לאישור הממשלה, בספרי מקורות מים, אולם בכל מקרה הנ האנרגיה, ובהשתתפות נציגים מאגף התקציבים,  משרדבראשות מנכ"ל  בינמשרדי צוותעל  להטיל  .י   בהחלטה;  הקבועיםאבני דרך  ליישוםוקידום המתווה יהיה בכפוף  , כך לשם. 2020 בינואר 1-ה ליום עד לעיל כאמור ובינלאומיים תחרותיים ביצוע מכרזי לפרסם שתוכל כדי מקורות ידי על הנדרשים הצעדים בביצוע הצוות יידון, כן כמו. דין כל פי על המים רשות בסמכויות לפגוע מבלי, שיידרש ככל פיננסיים ונושאים במקורות הזמינים המקורות בחינת לרבות, ההחלטה יישום אחר לעקוב ,מקורות חברת ובשיתוף המים רשות, השכר אגף, החברות רשות"ל, החשכ או נושאי משרה  עובדים למינוי בנוגע האנרגיה ולשר האוצר לשר להמליץ לנכון שיראה ככל, הצוות יוכל ופגיעה  םל על מנת להסיר חשש לניגוד ענייניו"מ, והכבשח וןדירקטוריבבמקורות לכהן במקביל  א) לחוק החברות הממשלתיות להכללה בשטר הנאמנות של תניה 9(א)(11של החברה ואישור לפי סעיף  ותקנון התאגדות תזכיר החלפת אישור בנושא 4567 מספר ממשלה החלטת אושרה, 2019 במאי 19 ביום  7.2   .לעיל"מ כאמור שחיעילות ותחרותיות במכרזי הביצוע שתוציא מקורות ושבהם תשתתף ב לגייס  2019-2022, במסגרת ההנפקות לציבור תהיה רשאית החברה בשנים כאמור הממשלה החלטת פי עלחברה. באם המדינה חדלה להיות בעלת השליטה  מיידי לפירעוןהמאפשרת העמדת אגרות החוב  , כי כאמור הממשלה חלטתה פי עלמיליארד ש"ח (מתוך סכום זה מתוכנן,  7ת חוב בסכום של עד אגרו מיליארד  1.5תגייס החברה, במסגרת ההנפקה לציבור, בגיוס אחד או במספר גיוסים, עד  2019בשנת          ., אשר יכול שיגויס אף כולו על פי מסמכי ההנפקה בעתיד, לפי שיקול דעת החברה)ש"ח
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") IFRS"תקני  -(להלן  מיםהדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאו    :מתכונת עריכת הדוחות הכספיים  )1(    :בסיס עריכת הדוחות הכספיים  א.   המדיניות החשבונאיתעיקרי   -  2ביאור       .יבחן מחדש החלטתו לעניין היקף הפיתוח המאושרככל שלא יינקטו צעדים משלימים מצד גורמי המדינה, דירקטוריון החברה והן ביעדי האיתנות הפיננסית. לטובת לגיבוש צעדים משלימים, אשר יאפשרו לחברה לעמוד הן ביעדי ביצוע השקעות פיתוח משק המים ם מתבסס על כך שמגורמי המדינה יפעלו בהקדם לקביעת יעדי איתנות פיננסית לחברה וכן יפעלו בהתא, הוא 4514מיליארד ש"ח. הדירקטוריון ציין כי במקביל לאישור זה, וכפי שנקבע בהחלטת הממשלה  1.4-בסכום של כ 2019אישר דירקטוריון החברה מסגרת תקציב פיתוח לשנת   2019במרץ  28ביום     :2019תקציב פיתוח לשנת   )8(    (המשך)  תיאור החברה ופעילותה  .ב    (המשך) כללי  -  1ביאור  ובהתאם לתקנות  ")IASB" -(להלן  מיםופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאו עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך  .2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"עניירות ערך  ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה     :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  )1(   :מטבע חוץ  ג.    חודשים. 12הינה  קבוצהתקופת המחזור התפעולי של ה    תקופת המחזור התפעולי:  ב.    .שנתייםבהתאם לחוזר הנ"ל, בכל הנוגע לעריכת דוחות כספיים  גם דוחות כספיים אלה נערכו    :תיותשפורסם על ידי רשות החברות הממשל 2013-5-1דוחות כספיים  -חוזר חשבונאות וכספים   )2(    .דוחות כספיים מאוחדים אלהביושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות  לרבות חברות  "מטבע הפעילות"). מטבע הפעילות נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, -פועלת (להלן  בהן המטבע אות והמצב הכספי של כל אחת מחברות הקבוצה, למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצ    .ש"חמטבע הפעילות של החברה הינו  ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. כלולות, השונים ממטבע בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות     תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות:  )2(    הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ערוכים ומוצגים בש"ח.   לש"ח. הדוחות מתורגמיםשונה מהש"ח,  "מטבע חוץ") נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.  -הפעילות של אותה חברה (להלן      בתום כל תקופת דיווח:
  ;וכן פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד  
 להלן. ג.לעניין מדיניות החברה לגבי היוון הפרשי שער על נכסים כשירים, ראה סעיף כ .להלן)(ז) 5( סעיףראה  -בפעילות חוץ, ומוכרים ברווח הכולל האחר בסעיף "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ"או לשלם מפעילות חוץ, אשר יישובם אינו מתוכנן או צפוי לקרות ועל כן מהווים חלק מהשקעה נטו הפרשי שער מוכרים ברווח או הפסד בתקופה בה הם נבעו, למעט הפרשי שער בגין פריטים כספיים לקבל     :אופן הרישום של הפרשי שער  )3(   כספי.-ביצוע העסקה בקשר לפריט הלאכספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד -פריטים לא  
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התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים רשי התרגום מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת סעיף "הפ .פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לש"ח לצורך הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדיםכאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע הפעילות של החברה (ש"ח), חברה זו מהווה     החברה: תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של   )4(    (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור  ". הפרשי תרגום אלו מסווגים לרווח או הפסד במועד מימוש פעילות החוץ ממטבע הפעילות למטבע הצגה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות על ידי הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה     דוחות כספיים מאוחדים:  ד.    בגינה הם נוצרו. דוח על בפקדונות בליווי בנקאי פרויקטים בלבד במסגרת חשבונות ליווי לפרויקטים אלו, מסווגים על ידי הקבוצה כהקבוצה בגין הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל לשימוש עבור מזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי     המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שתקופתם     :מזומנים ושווי מזומנים  ה.     חברתיות.לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, ההכנסות וההוצאות הבין     של חברות מאוחדות ושל הסדרים משותפים יושמה באופן אחיד ועקבי לזו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. הקבוצה ערוכים לתאריכים זהים. המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים חברות הדוחות הכספיים של      על המושקעת.משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח חשופה, או שיש לה זכויות, לתשואות  אהחברה שולטת בישות מושקעת כאשר הי ., במישרין או בעקיפיןהחברה , הדן בטיפול החשבונאי IFRS 14י מחיר את תקן הדיווח הכספי הרלוונטי לגופים מפוקח מיישמתהחברה     :חשבונות נדחים רגולטוריים  ו.    המצב הכספי. הינם הדוחות  2015בדצמבר  31ליום  הכספיים השנתייםדוחותיה אשר  לראשונה (כמו הקבוצה IFRS-ההתקן פורסם כתקן לתקופת ביניים והוא מאפשר, כבחירת מדיניות, לגופים מפוקחי מחיר, אשר מאמצים את תקני   של גוף רגולטורי.פעילותם כפופה למסגרת הקובעת את המחירים אשר ניתן לחייב את הצרכנים בגינם. מסגרת זו כפופה לאישורים גופים מפוקחים מוגדרים בתקן כגופים אשר  "התקן"). -בחברות העומדות בכללים של חברות בפיקוח (להלן  ה של המקובלים הקודמים והמדיניות החשבונאית בהתאם לתקינה הקודמת להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריע), את המשך יישום הכללים החשבונאיים IFRS-הכספיים השנתיים הראשונים בהם אימצה החברה את תקני ה יים למהות נכסים והתחייבויות אלה, השינויים בהם בתקופת הדיווח (בדוח מיתר הפעילות של החברה ומתן גילוהרגולטורים, שעיקרם: הצגה בנפרד בדוחות הכספיים הראשיים של אותם נכסים והתחייבויות והשינויים בהם גוף הבוחר לאמץ תקן זה, נדרש לאמץ דרישות גילוי והצגה נרחבות של הנכסים וההתחייבויות הנדחים     נכסים והתחייבויות נדחים רגולטורים.  לאמץ את הוראותיו בכל הקשור להכרה, מדידה,  כהמשימ) ובהתאם לאמור לעיל, "" התקן האמריקאי -(להלן  ASC 980-הקבוצה אימצה תחת התקינה הקודמת את תקני החשבונאות הרלבנטיים מתוך התקינה האמריקאית  ההפסד, בדוח על הרווח הכולל ובדוח על תזרימי המזומנים)  והיפוכם הצפוי. ואהרווח          :הבאיםמתקיימים שני התנאים  אם יות שהתהווהחברה מכירה בחשבון נדחה רגולטורי בגובה העלולפיכך, ובהתאם לעקרונות התקן האמריקאי   צור הקבלה נאותה בין ההוצאות לבין ההכנסות שייווצרו לחברה לפי מועדי ההכרה בהן בתעריף המים.ולימסוימים, טיפול חשבונאי שונה מהמקובל ביחס לעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות לרווח והפסד וזאת במטרה לשקף וכיצד יש לשקף החלטות של הגוף המפקח בדוחות הכספיים של אותן החברות. התקן מאפשר, בהתקיים תנאים ולהגדיר, כיצד יש ליישם עקרונות חשבונאיים מקובלים בחברות בפיקוח, מטרת התקן האמריקאי הינה לקבוע   בדוחות כספיים אלה: אומצולהלן עיקרי התקן האמריקאי אשר     . IFRS -רגולטורים וזאת במידה והם אינם סותרים הוראות הערך וגריעה של נכסים והתחייבויות ירידת 
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כלומר, , כי ההכנסות העתידיות יהיו בגובה של לפחות ההוצאות שהתהוו) 70%בסבירות העולה על צפוי (  )1(    (המשך) :חשבונות נדחים רגולטוריים  ו.    (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2ביאור  במטרה לכסות את כל ההוצאות שנצברו ולא על  ייקבעו, ההכנסות העתידיות קיימותבהתבסס על ראיות   )2(      .המים תעריףההוצאות שהתהוו יילקחו בחשבון בקביעת  כאשר הגוף  נדחה רגולטורי וזאת בגובה העלויות שהתהוותכיר בחשבון חברה העומדת בתנאים המפורטים לעיל,     . הוא שהרגולטור יתכוון באופן ברור להתיר כיסוי של אותן הוצאות שנצברו בעבראם ההכנסות יינתנו על ידי עדכון אוטומטי של תעריפים התנאי לכסות עלויות עתידיות צפויות דומות. מנת  התחייבויות בגין חשבונות מכירה החברה גם ב, באופן דומההמפקח קבע תעריף אשר יכסה הוצאות אלו בעתיד.  אלו, או חלקם, מהדוח  חשבונות נדחיםחוק רגולטוריים מכוסים על ידי התעריפים, אזי יש למהנדחים החשבונות הפרסום דוחות כספיים. במידה ומגיעים למסקנה כי החברה אינה עומדת עוד בתנאים הנ"ל ליישום התקן, ולא כל התקן דורש מגוף מפוקח להעריך מחדש את סבירות הכיסוי של נכסים בגין חשבונות נדחים רגולטוריים בכל מועד       גביה לצרכנים או דחיית הכנסות למועד מאוחר יותר.עודף החזר  וזאת במקרים בהם נדרשנדחים רגולטוריים,  רשות  ,. כמו כןהחברהרשות המים, על פי חוק המים, קובעת את תעריפי המים על בסיס העלויות של  ,כאמור  על המצב הכספי.  הכירה , ובהתאם לכך  IFRS 14כמו גם בהוראות האמריקאי החברה עומדת בתנאים המפורטים בתקןלפיכך,   המים קבעה את התשואה הנדרשת על ההון לפי הערכתה את מחיר ההון של החברה.  . ףהמשות הסדרהפיננסית והתפעולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף במשותפת. שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי החלטות הנוגעות לאסטרטגיה הכפופה לשליטה "הסדר משותף" הוא הסכמה חוזית לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית     :הסדרים משותפים  ז.    להלן. 24ראה ביאור  . IFRS 14את הוראות הגילוי וההצגה הנדרשות מכחהחברה מאמצת   גביה לצרכנים.עודף התחייבות בגין חשבונות נדחים רגולטוריים בשל החזר בהחברה  כירהה ,כמו כן במסגרת עדכון תעריפים עתידי.בגובה ההוצאות שהתהוו ואשר יושבו  בחשבון נדחה רגולטורי לרבות נכסים המוחזקים  המשותפת והתחייבויותיה,הכספי של הקבוצה בחלקה היחסי בנכסי הפעילות להתחייבויות, המיוחסים להסדר. בהסדרים משותפים המהווים פעילות משותפת, הקבוצה מכירה בדוח על המצב "פעילות משותפת" היא הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות ישירות בנכסים, ומחויבויות ישירות      ויות הצדדים להסדר:קיימים שני סוגי הסדרים משותפים, כאשר סוג ההסדר תלוי בזכויות ובמחויב משותפות המוחזקות בידי החברה מוכרות רק בגובה חלקם של הצדדים עסקאות בין חברות הקבוצה לפעילויות     של הפעילות המשותפת, לרבות הכנסות שהופקו והוצאות שהתהוו באופן משותף.הפסד כולל את חלקה היחסי של הקבוצה בהכנסותיה והוצאותיה ווהתחייבויות שהתהוו באופן משותף. דוח רווח  כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה ירידת ערך מתהווה     ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני:  ט.    . הקבוצה, מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות העסקה המשותפת הרלוונטיתרווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה או חברה מאוחדת לבין עסקה משותפת של   העסקה המשותפת.  הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבורבהשקעות הקבוצה נטו, בעסקה המשותפת), אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של העולים על זכויותיה של הקבוצה בעסקה המשותפת (כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק רכה של העסקה המשותפת. הפסדי עסקה משותפת נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי ירידת ערך, במידה וחלה, בעבדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים המאזני. על פי שיטה זו, ההשקעות כאמור נכללות  השווי לשיטת בהתאם השקעות בעסקאות משותפות מטופלות    טת השווי המאזני:יישום שי  ח.    משותפים המהווים עסקה משותפת מטופלים לפי שיטת השווי המאזני, כמתואר להלן."עסקה משותפת" הינה הסדר משותף אשר לצדדים בו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר. הסדרים     האחרים בפעילות המשותפת.   של ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, אלא מיוחס להשקעה בכללותה. הפסד המוכר מירידת ערך  ךבחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכ  הושפעו לרעה.
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ההשבה של -של הסכום בר מבוצע אומדןבמטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך, אם בכלל,     (המשך) טופלות בהתאם לשיטת השווי המאזניירידת ערך השקעות המ  ט.    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  אשר חזוי או לצרכים מנהליים, , מים ספקתוא מים רכוש קבוע הינו פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור    :רכוש קבוע  י.        ול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד.כאמור. ביטמירידת ערך, תוכר עד לגובה בו הייתה נמדדת ההשקעה אילולא הוכר הפסד מירידת ערך בתקופות קודמות בתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה. עליה בערך הספרים של ההשקעה כתוצאה מביטול הפסד ההשבה שלהן, הנתמכת בראיה אובייקטיבית לביטול ההפסד, כגון שיפור -בר המאזני, כאשר חלה עליה בסכוםהקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בעבר בגין השקעות המטופלות לפי שיטת השווי   השבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח או הפסד. -מופחת לסכום בר השקעההשבה של ההשקעה נמוך מערכה בספרים, הערך בספרים של ה-סכום ברכאשר . ומהמימוש הסופי שלההעתידיים הצפויים מהפעילות של החברה הכלולה ומימושה, אשר חזוי כי ינבעו מדיבידנדים שיתקבלו מההשקעה בקביעת שווי השימוש של ההשקעה הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים   .שלהעלויות מימוש לבין שווי השימוש בניכוי  השקעהההוגן של ה ההסכום הגבוה מבין שווישהינו , ההשקעה מאוחדת שהשתתפה בהקמת המפעלים לאחר ניכוי רווחי החברה המאוחדת בגין עלויות ששולמו לחברה   )3(    . גראה סעיף כעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין להקמה של נכסים כשירים (רכוש קבוע). לעניין היוון עלויות מימון   )2(    שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, בניכוי מענקי השקעה והשתתפויות שנתקבלו בגינם.מיקום ולמצב הדרושים לכך להקמת המפעלים, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס להחומרים, שכר עבודה ישיר, קבלנים וחלק מהוצאות תקורה, שחושב בהתאם למרכיבי העלויות המיוחסות עלות מפעלי המים, שהוקמו באופן עצמי, הכוללת עלויות ישירות להקמת המפעלים ובכללם עלות   )1(    הקבוצה כוללת:עלות הרכוש הקבוע של     .להלן יב סעיףלעניין בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע, ראה     .גכ סעיףעלויות אשראי שיש להוונן כאמור בולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן אליו התכוונה ההנהלה. עלות נכסים כשירים (מפעלי המים) כוללת גם תן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום וכן עלויות שניאו הקמתו העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס     . הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת(מפעלי מים, בניינים, ציוד וכלי רכב) מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי העלות. בהתאם למודל זה, פריטי רכוש קבוע הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה בהתאם למודל     כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.  , וכן עלויות נוספות המהוונות על פי הוראות התקינה IAS 23-סך עלויות האשראי המהוונות בהתאם ל  )5(    לערכים המהוונים של דמי החכירה בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.נכסים שנחכרו בחכירה מימונית (בעיקר קרקעות מנהל) מוצגים במסגרת הרכוש הקבוע ומוצגים בהתאם   )4(   העבודות הנ"ל. בחינה לירידת ערך של הפריט  לכך, יש השפעה עלבהתאם הבינלאומית, אינו תואם את כללי הרגולציה.  . IAS 36המזומנים הכוללת אליה הוא שייך (מקורות מים בכללותה), לפי הוראות -כחלק מהיחידה מניבה ן של ערך שייר צפוי בתום הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבולסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים פחת בעל עלות משמעותית ביחס - הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר    הפחתת רכוש קבוע:      להלן.יב  ףסעי הלפרטים רא     נכסים החכורים במסגרת הסדרי חכירה מימונית מופחתים על פני תקופת החכירה.     החיים השימושיים. 
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"ירידת  - IAS 36ידת ערך בכל עת שקיים סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות לבחינת ירנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך חייהם השימושי, בכפוף     והפסדים מירידת ערך שנצברו, ככל שישנם. יזרמו אל הישות וכן העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן. נכסים אלו נמדדים לפי עלות בניכוי הפחתות יחסן לנכס י) שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן לProbableנכס בלתי מוחשי יוכר, אם ורק אם צפוי (    נכסים בלתי מוחשיים:  יא.    שוטפות נזקפות לרווח או הפסד במועד התהוותן.התהוותה, אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הישות. עלויות תחזוקה בו עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה מוכרת כגידול של הערך בספרים במועד     עלויות עוקבות:    המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח או הפסד. התקבולים ממכירתו לבין ערכו בספרים במועדרווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין   רכוש קבוע נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס.  מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".שינויים ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.        20% 5 כלי רכב 5% 20 אחר ציוד  12%  15  מחשבים -ציוד 4% 25 בניינים 2.9% 35 מפעלי מים       ממוצע שיעורי פחת אורך חיים שימושיים בשנים      כדלקמן:אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו     רכוש קבוע: (המשך)  י.    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  לרבות שינוי ברגולציה של תעריפי  אלו, למשל שינויים בהרכב ההכנסות וההוצאות המרכיבות את תעריפי המיםאם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים , במטרה לקבוע ה(לגבי מלאי ראה סעיף טז' להלן) בתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך בספרים של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים, למעט מלאי    ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים:  יב.    להלן. גכ סעיףלעניין היוון עלויות אשראי על נכסים בלתי מוחשיים כשירים, ראה     . כםשהינה תקופת התפעול של תשתית המים לפי ההסבלתי מוחשי בגין הסדרי זיכיון נעשית על פני תקופת ההנאה הכלכלית הצפויה במסגרת ההסדר, החתת הנכס הפ     .שרותי ההקמה בכללותם לבין השווי ההוגן של התמורה בגינה הוכר הנכס הפיננסי (ראה סעיף טו להלן)השווי ההוגן של בהתאם ליחס בין  והן נכס בלתי מוחשי, הקבוצה אומדת את השווי ההוגן של הנכס הבלתי מוחשי עד לאותו מועד. כאשר במסגרת הסדר הזיכיון נוצרים הן נכס פיננסי  פי השווי ההוגן של שרותי ההקמה שסופקוהנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה כוללים נכסים בגין הסדרי זיכיון ומוכרים לראשונה בעלותם, אשר נקבעת על       להלן).יב ערך נכסים" (ראה סעיף  מעבר לעלות המוכרת על פי כללי  IFRSאו  בגין היוון עלויות למפעלי מים בהתאם לתקני  תקופת הסדר הזיכיון, ירידה בתפוקה החזויה של תשתית המים או בביקוש החזוי לתפוקה של אותה תשתית על פני יתרת המים . לכיסוי עלויות אלו ת נוספות של החברה אינן מספיקותוהרגולציה, כאשר ההכנסות מהתשואה על ההון ומפעילוי -השבה של נכס בודד, אומדת הקבוצה את הסכום בר-שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום ברהשבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך -באם קיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר מהווה יחידה מניבת בכללותה של מקורות מים תשתית המים י הרכוש הקבוע, לגבבהתייחס לנכסי החברה הרי ש    המזומנים אליה שייך הנכס. -השבה של היחידה מניבה להתקבל בהתאם לתזרימי המזומנים החזויים לצרכי ירידת ערך  ניםנבח הנכסים הבלתי מוחשיים. מזומנים אחת   בתדירות גבוהה יותר בהתקיים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס כאמור.הקבוצה, נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה, או נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש על ידי     .בגינם הם הוכרוהסדר הזיכיון  מסגרתב



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

25  

שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש ההשבה של נכס הינו הסכום הגבוה מבין -סכום בר    (המשך) ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים  יב.    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  -השבה של נכס נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של הנכס מופחת לסכום בר-בו. כאשר סכום בר ערך בספרים של הנכס, או של היחידה מניבה כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, ה    השבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מידית כהוצאה ברווח או הפסד. החברה יוצרים או משפרים נכס החברה מכירה בהכנסות בגין עבודות אלו על פני זמן, מאחר וביצועי     :מביצוע עבודות חד פעמיות וקבלניותהכנסות   )1(    שירותים במהלך העסקים הרגיל.הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן     הכרה בהכנסה:  יג.    .מוכר מידית ברווח או הפסדמניבה מזומנים, שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך השבה מעודכן, אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס, או של היחידה -מזומנים, מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר השקעות יסוד, נרשמו השתתפות הצרכנים ב בגין 2010עד שנת במהלך השנים  הכנסות מזכויות מים שהתקבלו    השקעות יסוד:תקבולים מצרכני מים בגין   יד.    להלן. טכ"הכנסות מחוזים עם לקוחות", ראה סעיף  IFRS 15לעניין פרסום התקן החדש בנושא הכרה בהכנסה     . הלןל וטבשיטת הריבית האפקטיבית. באשר להכנסות ריבית מחייבים בגין הסדרי זיכיון, ראה סעיף י בהתחשב ביתרת הקרן לפירעון ותוך שימוש ונצברות על בסיס עית (בעיקר ריבית פיגורים) הכנסות ריבית   :הכנסות ריבית  )4(   להלן.  בכראה סעיף    :BOT - הקמההכנסות מחוזי   )3(    להלן.יד מוכרות עם אספקתם לצרכנים. לעניין תקבולים מצרכני מים בגין השקעות יסוד, ראה סעיף    :הכנסות מאספקת מים  )2(   ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסות מוכרות עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה. האינ עסקההויות שהתהוו עד לאותו מועד. במקרה שתוצאת שבוצעו עד לסוף תקופת הדיווח ייכללו בעל לפי שיטה זאת, רק עלויות שמשקפות את השירותיםתקופת הדיווח לבין אומדן סך העלויות של העסקה. שיעור ההשלמה של העסקה לפי שיטת עלויות ההשלמה, בהתאם ליחס בין העלויות שהתהוו עד לסוף החברה קובעת את ת הדיווח שבהן סופקו השירותים. ההשלמה. על פי שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופושהתהוו בעסקה ניתנות למדידה באופן מהימן, ההכנסות הקשורות לעסקה מוכרות בהתאם לשיטת שיעור הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה, שיעור ההשלמה ניתן למדידה באופן מהימן וכן העלויות ניתנת לאמידה באופן מהימן, צפוי שההטבות אלו כאשר תוצאת העסקה הכרוכה באספקת שירותים     הנשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו. (אספקת מים לפי החברה לא מחייבת את הצרכנים בזכויות מים, וזאת בהתאם לכללי המים  2011החל משנת     לשנה. 4%בספרי החברה, כהכנסות מראש ונזקפים לדוח רווח והפסד בשיעור של  ). בהסדרים BOTהתקשרה, במישרין או בעקיפין, עם גופים ציבוריים בהסדרי זיכיון למתן שירותים ( חברת הייזום    :הסדרי זיכיון למתן שירות  טו.    ).2010 -תעריפי תשע"א  מהסקטור  מתקשר בחוזה עם גוף"המעניק") - או גוף ציבורי (כגון: רשויות מקומיות) (להלןמסוג זה, המדינה  שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן, לבנות ולממן רכוש או תשתית כלשהן לשירות הציבור,  "המפעיל") -  (להלן הפרטי או מאריך את  עניקשירותים נלווים הקשורים לתשתית. בתום תקופת הזיכיון מחזיר המפעיל את התשתית לממקבל המפעיל זיכיון מהמדינה להפעיל את התשתית לתקופה מוגדרת, וכן לספק  התשתיתובתמורה להקמת    תקופת הזיכיון.
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בנוגע להקמה, בנייה ותפעול של מתקני  BOTכמפעיל התקשרה בהסדרי זיכיון למתן שירותים מסוג  חברת הייזום    (המשך) הסדרי זיכיון למתן שירות  טו.    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  של הועדה  12מיישמת את פרשנות מספר חברת הייזום טיהור שפכים ומתקני התפלת מים. בהסדרים מסוג זה  נמדד בעלות מופחתת, ומוצג  לתפעול)שהוקצו (הסכומים המובטחים, כאמור לעיל, בניכוי סכומים  הפיננסי הנכס  להלן. 5אשדוד התפלה בע"מ. למידע נוסף, ראה ביאור  -משמשת אך ורק כצינור עבור המדינה להעברת הסכומים המובטחים לחברה הבת של חברת הייזום  החברהבתעריף המים, אך המחויבות החוזית לתשלום הסכומים המובטחים בהסכם חלה על המדינה. במילים אחרות, רוכשת את המים המותפלים על ידי המתקן בשם המדינה ולפי הוראות המדינה ומקבלת עבורם כיסוי מלא מטופלים תחת מודל הנכס הפיננסי. זאת מאחר ואמנם החברה  BOT-המדינה בהסכם ההמובטחים על ידי ביחס למתקן ההתפלה באשדוד, גם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה סכומי התמורה המינימליים       "הסכומים המובטחים"). -(להלן יעילות שהוגדרולקביעה, גם אם התשלום מותנה בכך שהמפעיל יוודא שהתשתית עומדת בדרישות איכות או בדרישות סכומים מוגדרים או ניתנים את החוסר, אם קיים, בין סכומים שהתקבלו ממשתמשים בשירות הציבורי לבין   )2(    סכומים מוגדרים או ניתנים לקביעה, או  )1(      ניתן לאכיפה משפטית. למפעיל יש זכות בלתי מותנית לקבל מזומן אם המעניק מתחייב חוזית לשלם למפעיל:בכלל, להימנע מתשלום, בדרך כלל משום שההסדר פיננסי אחר מהמעניק; למעניק יש שיקול דעת מצומצם, אם זאת, המפעיל מכיר בנכס פיננסי כאשר יש לו זכות חוזית בלתי מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה מזומן או נכס , התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל. תחת IFRIC 12להוראות  בהתאם    ).  IFRIC 12""-"הסדרי זיכיון למתן שירות" (להלן  -לפרשנויות של דווח כספי בינלאומי  סעיפים נקבעת בהתייחס לשווי ההוגן של שירותי ההקמה. לגבי הטיפול החשבונאי העוקב בנכס בלתי מוחשי ראה שיעור ההשלמה, ועלותו של ציבור המשתמשים בתשתית המים. הנכס מוכר במהלך תקופת ההקמה על פני המשקף את הזכות הקיימת לקבוצה לגבות תשלום, שאינו מובטח על ידי מעניק הזיכיון, בהתאם למידת השימוש בגין הזיכיון מוכרות כנכס בלתי מוחשי, חברת הייזום כן, ביחס לתקבולים שאינם מובטחים בהסדר, זכויות  כמו  תקופת ההסדר לפי שיטת הריבית האפקטיבית.המזמין. לאחר ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, מוכרת הכנסת ריבית במשך  הגלום בפרויקט, לרבות זהותלסיכון התשלומים הבלתי מותנים שעתידים להתקבל מהגופים הציבוריים ונושא ריבית סיכון מתאימה שנקבעת בהתאם . הנכס הפיננסי משקף את "למתן שירותים בגין הסדרי זיכיון נכסי חוזהף "בדוח על המצב הכספי תחת סעי ) , כאמור לעיל, בניכוי סכומים שהוקצו לתפעולהסכומים המובטחיםכס הפיננסי (הננקבעת בהתאם ליחס שבין ההכנסות בתקופת ההקמה מוכרות בחלקן כנגד הנכס הפיננסי ובחלקן כנגד הנכס הבלתי מוחשי. החלוקה ביניהם       לעיל. יב  -יא ו לראשונה  המרכיבים מוכרת שני בגין לקבלה זכות שקיימת או שהתקבלה ההקמה החזויות. התמורה הכנסותלבין  המשמש למשך יותר המלאי אינו בעל אופי מסחרי ומיועד לשימוש עצמי. מלאי המיועד להקמת מפעלי מים     :מלאי  טז.    במתקן.התפעול נצברות באופן שוטף על פני תקופת השימוש בתקופת עלויות תחזוקה     הוגן. בשווי הפרשה בגין מלאי מת ומלאי איטי על פי הערכת  בניכוי ,שוטף כמלאי. ערך המלאי נקבע לפי שיטת הממוצע הנעמוצג ברכוש קבוע, ומלאי חלפים וחומרים המיועד לפעולות אחזקה ותפעול שוטף מוצג ברכוש מתקופה אחת    .המכירה מכוונת לסגת התקבלה ההחלטה בו במועד הנכס של ההשבה בר סכום לפי או למכירה כמוחזק מסווג היה לא בספרים אילו ערכו מבין הנמוך לפי אותו ומודדת למכירה כמוחזק הנכס את לסווג מפסיקה מכירה, היא עסקת באמצעות תתבצע לא הנכס של שההשבה כך המכירה תכנון את משנה כאשר החברה   בהון. בנפרד מוצגים למכירה כמוחזקים המסווגים שוטפים לא נכסים קבוצת או בגין נכס אחר כולל (הפסד) רווח למכירה. עלויות בניכוי ההוגן ושוויים הכספיים בדוחות ערכם הנמוך מבין לפי בנפרד, שוטפים כנכסים ומוצגים לראשונה כך סיווגם ממועד מופחתים אינם אלה נכסים   הסיווג. ממועד שנה בתוך להסתיים (highl probable)גבוהה  ברמה צפוי והמימוש לאיתור קונה תוכנית קיימת למכירה, החברה של מחויבות הנוכחי, קיימת במצבם מיידית זמינים למכירה הנכסים כאשר מתקיים האמור מתמשך. שימוש באמצעות ולא מכירה עסקת בעיקר באמצעות ייעשה יישובם כאשר למכירה, כמוחזקים מסווגים שוטפים לא נכסים קבוצת או נכס   למכירה:  המוחזקים שוטפים לא נכסים קבוצת או נכס  .יז    הנהלת החברה.
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להערכת הנהלת וההפרשים הזמניים נשוא מסים נדחים אלו הינם בשליטת הקבוצה ו מאחרמוחזקות, חישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות ב    לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי. והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים וכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים התחייבויות מסים נדחים מ    תאריך הדוח על המצב הכספי. בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים כי מס של נכסים והתחייבויות לבין חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצור    :מסים נדחים  )3(    את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז נכסי     וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי. מאוחדות במהלך תקופת הדיווח. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות     :מסים שוטפים  )2(    השפעת המס. מיתרות בגין חשבונות נדחים רגולטורים המוצגים נטו בניכויהנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון ולמעט מסים על ההכנסה הנובעים הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים     :כללי  )1(   :על ההכנסה מסים  .יח    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על (ברמה של "יותר סביר מאשר לא") בעבר, בגינה צפוי הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש     :ייםהפרשות ושיפו  .טי    על ידי אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים      להתהפך בעתיד הנראה לעין.בשלב זה אינם צפויים הקבוצה      הפסד.שנמחקו בעבר מזוכים כנגד חשבון ההפרשה. השינויים בערך בספרים של חשבון ההפרשה נזקפים לרווח או ופות עוקבות של סכומים גבייה נזקפות לחשבון ההפרשה. גבייה בתק-מחיקת חובות לקוחות אשר אינם ברי   ) להלן.4(כדנוספים, ראה סעיף החברה מודדת את ההפרשה לחובות מסופקים בהתאם למודל ירידת ערך לפי הפסדי אשראי חזויים. לפרטים     סימנים לירידת ערך באופן ספציפי ולכן אלו נבחנים בנפרד משאר הקבוצה.החברה מסוגלת לזהות לגבי קבוצת חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים ברמת הפיגור בתשלומים. יחד עם זאת, לגבי חייבים מסוימים , בהתבסס על ניסיון העבר חייבים ככלל החברה בוחנת הפרשה לחובות מסופקים באופן כללי על בסיס קבוצת    :הפרשה לחובות מסופקים  .כ    כום ההפרשה.המחויבות. השיפוי יטופל כנכס נפרד. הסכום שיוכר בגין השיפוי לא יעלה על סשהשיפוי יתקבל אם החברה תסלק את ) Virtually certain(שניתן להכיר בשיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה כאשר החברה צופה כי יתקבל שיפוי מצד אחר בגין הוצאה שעל החברה לעמוד בה לצורך סילוק הפרשה, הרי     מי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך הזמן נזקפים לרווח או הפסד.הערך הנוכחי של תזריההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך בספרים של ההפרשה הוא בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. כאשר תר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביו    מנת לסלק את המחויבות.
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תוכניות בחלקן לפנסיונרים, מענק מים שנתי לפנסיונרים וכו'. הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה הינן , מענק פרישה, פנסיה, שי לחג אי ניצול ימי מחלה: בעיקר העסקה כוללותהטבות הקבוצה לאחר סיום     :הטבות לאחר סיום העסקה  )1(    :התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .אכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  הפסד, או מהוונות לעלות  וא) נזקפות לרווח Defined Benefit Planמוגדרת (הוצאות בגין תכנית להטבה     .הפקדות לפנסיה)בעיקר ובחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת (להטבה מוגדרת  , כאמור, משחררות את הקבוצה מביצוע תשלומים אלו בגינם מחוייבת הקבוצה לביצוע ההפקדה. הפקדותונות לעלות הנכסים בהקמה, במועד הספקת שירותי העבודה, הפסד, או מהו ואלפנסיה) נזקפות לרווח הוצאות בגין התחייבות הקבוצה להפקיד כספים במסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת (בעיקר הפקדות     של המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית. בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי התחייבות הקבוצה     מאוחר יותר.בהקמה. רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם, או מהוונים לעלות הנכסים     נטו נכללת בהוצאות מימון בדוח על הרווח או הפסד. הריבית הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של התכנית. בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה, עלות בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה ובעלות תקופות פדיון נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית תוך שימוש להטבה מוגדרת בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל שנת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית ), תוך שימוש Projected Unit Credit Methodהנכסים בהקמה בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה ( חודשים מתום השנה  12הטבות עובדים לטווח קצר הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני     :הטבות עובדים לטווח קצר  )2(    .נוספים בעתיד הטבות אלו  ושכר. בגין חופשהבעיקר הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות הקבוצה     בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד. במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא  ים בהקמהנזקפות לרווח והפסד, או מהוונות לעלות הנכס אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת הקבוצה לפטר עובדים לפני  ,הטבות בגין פיטורין הן הטבות    :ופנסיה מוקדמת הטבות בגין פיטורין  )3(    ויה החברה לשלם. אותו חזבסכום מהוון  בגין סכומים המשולמים על ידי החברה לעובדים בתכניות לפרישה הינה בעיקר התחייבות הקבוצה     בתמורה להטבות אלה. מתוכניות פרישה מרצוןמועד הפרישה הרגיל או  ריות ובאותו אופן בו מחושבת ההתחייבות להטבה התחייבות זו מחושבת תוך שימוש בהנחות אקטוא    שלהם נזקפת לרווח והפסד במועד בו אין באפשרות הקבוצה לסגת מההצעה.על ידי הסדרי הפנסיה "הרגילה" לקבל תשלומים פנסיית גישור עד למועד בו יחלו העובדים בגין מוקדמת,  ) לעיל, למעט העובדה שרווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד 1מוגדרת, כמפורט בסעיף ( , ההכנסות והעלויות מוכרות בהתאם הקמהכאשר ניתן למדוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה     תוך כדי יצירתו או שיפורו. ידי הלקוחהחברה מכירה בהכנסות בגין עבודות אלו על פני זמן, מאחר וביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס הנשלט על     הקמה: יעבודות על פי חוז  .בכ    במועד הווצרותם.     של שירותי ההקמה נקבע לפי סכום עלויות ההקמה.בפרויקטים בהם שירותי ההקמה ניתנים על ידי קבלני מפתח, נקבע מרווח גולמי בשיעור אפס, כלומר השווי ההוגן לעלויות ההקמה בתוספת המרווח הגולמי להערכת הקבוצה, ומסולק באמצעות התקבולים בתקופת התפעול. ו בהתייחס ההכנסות בגין שירותי ההקמה מכוח הסדרי זיכיון מוכרות לפי השווי ההוגן של השירותים שיינתנ  ההשלמה. שהתהוו עד לסוף תקופת הדיווח לבין סך העלויות החזויות לביצוע החוזה, למעט עלויות שאינן מייצגות את שיעור ההשלמה נקבע לפי שיטת עלויות ההשלמה, בהתאם ליחס שבין העלויות  לשלב ההשלמה של העבודה. שיעור
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עשויים להשפיע על  העבודה, הנובעים מאיחורים בהשלמת החוזה או מאי ביצוע משביע רצוןקנסות מצד מעניק    העבודה תהיה נמוכה מסך עלויות ההקמה הצפויות, נרשמת הפרשה להפסד.העלויות בגין ביצוע החוזה מוכרות כהוצאה בתקופה בה הן נוצרו. כאשר צפוי כי סך התמורה הצפויה מביצוע      (המשך) עבודות על פי חוזה הקמה:  .בכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  ה מהוונת עלויות אשראי קבוצנכס כשיר הוא נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימושו המיועד. ה    אשראי:היוון עלויות   .גכ    .)2(כח לפרטים נוספים ראה סעיף מכך עלויות החוזה עשויות לקטון. . בד בבד, במידה והמעניק יתבע את החברה, הרי שהחברה תתבע את קבלן ההקמה, וכתוצאה היקף ההכנסה את  תבעואשראי שאינן ספציפיות הישות ק. בהתייחס לעלויות ה(מפעלי מים במסגרת הרכוש הקבוע) כשירים מוחשיים כשירים. בנוסף, לחברה נוצרו עלויות אשראי שאינן ספציפיות לנכסיםבלתי מוחשיים ספציפי לנכסים  החברה  שקיים במהלך אותה תקופה. חברההממוצע המשוקלל של עלויות האשראי המתאימות לאשראי של ה הינו זה היוון . שיעורבגין נכס זה לעלויותהיוון הסכום של עלויות האשראי הראויות להיוון על ידי ייחוס שיעור  באותה בפועל סכום עלויות האשראי שהתהוו לה עולה על שאינו בסכום שאינן ספציפיות עלויות אשראי  מהוונת באופן מהותי כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס שלמו הו להוון עלויות אשראי במועד בו הקבוצה מפסיקה    תקופה.  ופן מצטבר על עלויות המימון במטבע החוץ מיום תחילת ההקמה של הנכס הכשיר ועד של התקרה נעשית באסכומי הריבית האלטרנטיבית שהיו נוצרים  במידה והאשראי היה נלקח במטבע הפעילות של החברה. הבחינה  ההיוון נעשה עד לתקרה של מש"ח (מטבע הפעילות של החברה) לעלות הנכסים הבלתי מוחשיים הכשירים, הקבוצה מהוונת הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה  - באשר לאשראי הספציפי הנקוב במט"ח    ).או תפעול תשתית מים הכשיר לשימושו המיועד (אספקת מים     מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן:של הקבוצה פיננסיים הנכסים ה    הפסד. ההוגן. עלויות עסקה בגין נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריה זאת נזקפות כהוצאה מיידית ברווח או שונה לפי שווים אותם נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר מוכרים לראהמכשיר. השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של     כללי:  )1(    נכסים פיננסיים:  .דכ    להלן. זכלעניין סיווג תזרימי מזומנים בגין ריבית שהוונה על נכסים כשירים, ראה סעיף     .דוח על המצב הכספילתאריך כל 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
 תקן סופילעניין פרסום    נכסים פיננסיים בעלות מופחתתIFRS 9  נגזרים משובצים הנכללים בקטגוריה זו, ראה סעיף כה  2015 בדצמבר 31היו עד ליום  להלן. לקבוצה  12ההוגן, מוכר ברווח או הפסד בתקופה בה התרחש השינוי. לעניין אופן קביעת השווי ההוגן, ראה ביאור נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדד ומוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי     רות ערך מיועד למסחר שוטף. ימשובצים או תיק נינכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד", כאשר אותם נכסים הם נגזרים     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  )2(    להלן. כטסעיף , "מכשירים פיננסיים", ראה           להלן.
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המצטברים נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים     :נכסים פיננסיים בעלות מופחתת  )3(    נכסים פיננסיים: (המשך)  .דכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי  - העסקי המודל מבחן  )ב(  וכן ;המזומנים החוזיים אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבדהתנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי  - המזומנים תזרימי מבחן  )א(    הבאים: שהינם תשלומי קרן וריבית בלבד תשלומים קבועים  הינם בעלי לקוחות, פיקדונות, הלוואות וחייבים אחרים    ם.מזומנים חוזיי נכסים ונמדדים כמסווגים  . נכסים אלווהחברה מחזיקה בהם לצורך גביית תזרימי מזומנים חוזיים בלבד תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך, אם ישנה כזו.  ,פיננסיים בעלות מופחתת ל הקצאת הכנסות שוב העלות המופחתת של נכס פיננסי ושישיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לח    הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים. שיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי התאם להכנסות ריבית מוכרות ב שאינם כוללים מרכיב מימון משמעותי או כאשר הקבוצה מיישמת  IFRS 15לקוחות ונכסי חוזה לפי  לגבי   פיננסיים:ירידת ערך של נכסים   )4(    מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של הנכס הפיננסי לערכו בספרים, או ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם ה כל אורך חיי מיישמת את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון לואינה מפרידה בגינם מרכיב מימון משמעותי, הקבוצה  של תקופת אשראי קצרה משנה את ההקלה והן של המגמה החזויה של ללווה, תנאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים הפרשות המבוססת על ניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ). הפסדי האשראי החזויים בגין נכסים פיננסיים אלה נאמדים תוך שימוש במטריצת lifetimeהמכשיר ( חודש הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים  12מכשיר פיננסי. לעומת זאת, הפסדי אשראי חזויים בתקופת הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הפסדי מזומנים שהקבוצה צופה לקבל. לחוזה לבין כל תזרימי ההפסדי אשראי חזויים הינם ההפרש בין כל תזרימי המזומנים החוזיים שהקבוצה זכאית להם בהתאם    חזויים אשראי בהפסדי והכרה מדידה    הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד  עלהבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת     החודשים הקרובים.  12-הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון בת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה, לעומלאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם כל יתר המכשירים הפיננסיים, הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לגבי     התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמן של הכסף לפי הצורך. החשיפה המקסימלית  .וגובה ההפסד מבוסס על נתונים היסטוריים המתואמים על ידי מידע צופה פני עתידמדן ההסתברות להתרחשות כשל של התרחשות כשל והחשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל. אוויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה חזהמדידה של הפסדי אשראי     חודש לאחר מועד הדיווח. 12שהם אפשריים בתוך מכשיר אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל במכשיר פיננסי לאורך כל חיי ה   לעיל. כ, ראה סעיף הפרשה לחובות מסופקיםלעניין     למעט הפסד מירידת ערך של לקוחות וחייבים מסחריים אשר נזקף לחשבון הפרשה. מוקטן מהערך בספרים של הנכס פיננסי באופן ישיר,  (רווח מביטול ירידת ערך)ההפסד מירידת ערך     .הריבית האפקטיבי המקורישהקבוצה זכאית להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהקבוצה צופה לקבל, מהוונים בשיעור בין כל תזרימי המזומנים החוזיים חזויים הינם ההפרש ה, הפסדי אשראי ונכסי חוזה לגבי נכסים פיננסיים    להפסד באירוע כשל הינה הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי במועד הדיווח.
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    ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:    הפסד. ההוגן. עלויות עסקה בגין התחייבויות פיננסיות המסווגות בקטגוריה זאת נזקפות כהוצאה מיידית ברווח או  ןלראשונה לפי שווי ותהתחייבויות פיננסיות המסווגות בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר מוכרההוגן, בניכוי עלויות עסקה, למעט אותן  ההתחייבות פיננסית מוכרות לראשונה לפי שוויי המכשיר.התחייבויות פיננסיות מוכרות בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של     כללי:  )1(    התחייבויות פיננסיות:  .הכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת 
  דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  
 תקן סופי לעניין פרסום    .כוראה סעיף  -התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן המשמשות לגידור IFRS 9 , כמכשיר הוני, בהתאם למהות ההסדרים מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או     סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:  )2(      להלן. טכ"מכשירים פיננסיים", ראה סעיף תכנית פרישה מוקדמת שיישמה החברה. במימון  החברה קיבלה כספים מהמדינה במסגרת השתתפות    שטרי הון:    המנפיק.החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירים הוניים של מכשיר אשר יסולק רק על ידי חוזית של המנפיק למסור מספר משתנה של מכשיריו ההוניים; או במידה והמכשיר יסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא מכשיר לא נגזר, שאינו כולל מחויבות   (ב)    פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים למנפיק.             להחליף נכסים  והמכשיר אינו כולל מחויבות חוזית למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר א  (א)    כמכשיר הוני אם ורק אם:סווג ממכשיר פיננסי     מכשיר הוני הינו כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר ניכוי כל התחייבויותיה.    החוזיים שבבסיסם. בהסכם . תהא זכאית להמיר את שטרי ההון למניותבהתאם להסכם גמר ההתחשבנות הוחלט כי המדינה  , קרי עד מועד קביעת יחס נקבע כי זכות ההמרה לא תיכנס לתוקף כל עוד לא נקבעו כמות וסוג המניות . לפיכך, עד לכניסתו לתוקף של תנאי מתלה זה החברה רואה ההמרה, שטר ההון אינו ניתן להמרה למניות הוחלט כי המדינה תהא החברה קיבלה הלוואות צמיתות מהמדינה. בהתאם להסכם גמר ההתחשבנות,     תות:הלוואות צמי    במכשיר כמכשיר הוני. וקף כל עוד לא בהסכם נקבע כי זכות ההמרה לא תיכנס לתטענה בנוגע לריבית בגין ההלוואות הצמיתות. למניות החברה וכן נקבע בו עוד כי לא תועלה על ידי המדינה כל ההלוואות הצמיתות זכאית להמיר את  להמרה ההלואות הצמיתות אינן ניתנות , קרי עד מועד קביעת יחס ההמרה, נקבעו כמות וסוג המניות . מאחר במועד עתידי התחייבה להקצות מניות לממשלהממשלת ישראל תקבולים, בגינם מהחברה קיבלה     התחייבויות להקצאת מניות:    לפיכך, עד לכניסתו לתוקף של תנאי מתלה זה החברה רואה במכשיר כמכשיר הוני. .למניות הרי שהמכשיר מסווג כהתחייבות   ,החברה כנגד תקבולים אלוטרם נקבעה כמות המניות שתנפיק ו         פיננסית.
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הנמדדות בעלות מופחתת. המדד)  -לקבוצה התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן (להלן     האפקטיבית.ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית אגרות חוב אשר קיימות לחברה, מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד וכן התחייבויות פיננסיות אחרות, בעיקר הלוואות מתאגידים בנקאיים, התחייבויות מול ממשלת ישראל     התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:  )4(    להלן.  12ראה ביאור משינויים בשווי ההוגן, מוכר ברווח או הפסד בתקופה בה התרחש השינוי. לעניין אופן קביעת השווי ההוגן, פסד הנובע התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדת ומוצגת בשווי הוגן. כל רווח או ה    התחייבויות הן נגזרים שאינם מיועדים ואפקטיביים כמכשירים מגדרים. התחייבויות פיננסיות מסווגות כ"התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד", כאשר אותן     דרך רווח או הפסד:התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן   )3(    התחייבויות פיננסיות: (המשך)  .הכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה  - התחייבות פיננסית מוסרת כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת    גריעת התחייבויות פיננסיות:  )5(    הצמדה על פי השינויים במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח.הקבוצה קובעת את שיעור הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי  ,בגין התחייבויות אלה בעיקר  םעושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינוייחברת הייזום     כללי:  )1(    מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור:  .וכ    נפרעת, מבוטלת או פוקעת. נים רווח או הפסד כאשר תזרימי המזומג מחדש מהרווח הכולל האחר להחלק האפקטיבי מסוו או הפסד.הכולל האחר בסעיף "רווח (הפסד) בגין גידור תזרים מזומנים", והחלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית ברווח בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים לגידור תזרימי מזומנים מוכר ברווח  החלק האפקטיבי    המזומנים בגין ההלוואות כאמור הנובעים משינויים בשערי ריבית הבסיס.התקשרה הקבוצה בחוזי החלפת שערי ריבית, וזאת במטרה להגן על חשיפת הקבוצה להשתנות תזרימי הקבוצה מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין הלוואות הנושאות ריבית משתנה, אשר בגינן     ם:גידור תזרימי מזומני  )3(    לשינויים בתזרימי המזומנים בגין הסיכון המגודר על הפריט המגודר. הגידור ולאורך כל תקופתם, מתעדת הקבוצה את המידה בה המכשיר המגדר אפקטיבי בקיזוז החשיפה יחסי הגידור מתועדים בידי הקבוצה במועד ההתקשרות בעסקת הגידור. בנוסף, החל מתחילת יחסי     מתאגידים בנקאיים בריבית משתנה.קבועה). הפריטים המגדרים מיועדים כגידור תזרימי מזומנים בהתייחס לסיכון הריבית הגלום בהלוואות ריבית (החלפת ריבית משתנה בריבית הקבוצה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים להחלפת שערי     חשבונאות גידור:  )2(      ) להלן. 3בסעיף (כאשר גידור זה הינו אפקטיבי ועונה לכל התנאים לקביעת יחסי גידור, מותנה באופי ובסוג הגידור, כמפורט ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, אשר יועדו למטרת גידור,  ההכרה ברווח או הפסד של שינויים בשווישוויים ההוגן. שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים ככלל לרווח או הפסד. עיתוי מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובתום כל תקופת דיווח לאחר מכן לפי  מכשירים פיננסיים נגזרים    על שערי ריבית.  )IRSבעסקאות החלפה ( חברת הייזום. בין השאר, נקשרת השוקריבית ב     סד בתקופות בהן הפריט המגודר נרשם ברווח או הפסד.הכולל האחר מסווגים לרווח או הפהגידור אינם עומדים עוד בתנאי הסף לגידור. לאחר הפסקת חשבונאות הגידור, הסכומים שנזקפו לרווח או כאשר יחסי  ,חשבונאות גידור תזרימי מזומנים מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע, נמכר או ממומש    משפיעים על רווח או הפסד.הריבית המשתנה של 
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ואופן הטיפול בפעילויות  ת משותפותסיווג הסדרים משותפים כעסקאות משותפות או כפעילויו    .ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספייםשביצעה ההנהלה בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, ושיש להם השפעה משמעותית להלן), ) 2(המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים, פרט לאלו הכרוכים באומדנים (ראה סעיף     שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית:  )1(    שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:  .חכ      למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון. כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת,  ,ככלל ,תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים    .מוצגים במסגרת הפעילות השוטפת -בגין פעילות התפעולהן בגין נכס בלתי מוחשי ו, הן בגין נכס פיננסיהן כיון יבגין הסדרי ז תזרימי מזומנים    נכסים.בפעילות השקעה ובפעילות שוטפת, בהתאמה, באופן עקבי עם יתר היציאות המשולמות בגין אותם מזומנים בגין תשלומי ריבית אשר מהוונים על רכוש קבוע ועל נכסים בלתי מוחשיים כשירים מסווגים ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות המימון. תזרימי השקעה, וכן תזרימי מזומנים בגין הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה כתזרימי מזומנים מפעילות     סיווג בדוח על תזרימי המזומנים:  ז.כ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  (המוחזק על ידי הקבוצה בשיעור של  בחינת המהות הכלכלית וההסדר החוזי בהסכם עם עיריית אשקלון    מהווה פעילות משותפת. משותפות, ואילו ההסדר המשותף עם עירית אשקלוןבעקבות בחינה זאת, הגיעה הקבוצה למסקנה כי ההסדרים המשותפים בלרנקה ולימסול מהווים עסקאות     עמה שליטה משותפת בהסדר וכן את מערכת ההסכמים בין החברה לבין ההסדר המשותף.ההסדר, התנאים שסוכמו בין החברה לבין צד ג' אשר מקיים התחשבות במבנה ובצורה המשפטית של משותפת או כפעילות משותפת, בחנה החברה את זכויותיה ומחויבויותיה הנובעות מההסדר, תוך באשקלון, לרנקה ולימסול. לצורך קביעת סיווג הסדר משותף כעסקה במיזמים לקבוצה הסדרים משותפים     :המשותפות ה ואשר שינוי מהותי עשוי לשנות את ערכם של הנכסים קבוצלהלן אומדנים קריטיים שחושבו על ידי ה    ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.תקופה או מוכרים בתקופה האמורה בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק  האומדנים וההנחות    בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.וססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות האומדנים וההנחות הקשורות, מבוהתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים ועל נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות, על הנתונים בדבר נכסים מותנים חשבונאות מקובלים, נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי   גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:  )2(    ולא על פי שיעור ההחזקה. עם העירייההחוזי  הסדרשל המהות הכלכלית לבהתאם ), הובילה לקביעת חלקה של הקבוצה בנכסים, בהתחייבויות בהכנסות ובהוצאות של הסדר זה 50% בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  358- תביעות בסכום כספי כולל של כ 23- תלויות ועומדות כ החברהנגד     ות העומדות כנגד החברה:הפרשה לתביעות תלוי    בדוחות הכספיים בשנת הדוח הבאה: מיליון  63: 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח (ליום  47 -מיליון ש"ח), בגינן נזקפה הפרשה של כ 307 - 2017         להלן. 25לפרטים ראה גם ביאור  ."ח)ש
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, וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה והליכים מיסויים שפטית של תביעות אלהמלצורך בחינת הנפקות ה    שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: (המשך)  .חכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של הקבוצה לרעתה, מסתמכת הנהלת  , בין אם או הליך באשר לנשוא התביעההקבוצה מגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של הקבוצה  את הסכום הקבוצה יש ביכולתה לדחות אותה, אומדת הנהלת ובין אם תצטרך לשאת בתוצאותיה הקבוצה  (מחברת ביטוח,  יש שיפוי בגין תביעות אלו קבוצהבמקביל, אם נרשמה הפרשה כלשהי אזי במידה של    אותו יש לרשום בדוחות הכספיים, אם בכלל. ן, מכירה במידה שכ האם השיפוי הינו ברמה של "וודאי למעשה". קבוצהמהמדינה או מצד ג') אומדת ה למצב חוקי קיים, הבנה שונה מזו של  קבוצהפרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים והמקצועיים של ה    בנכס שיפוי בנפרד. קבוצהה לגבי חוזי התקשרות וכן הוראות חוק, יש בהם כדי להשפיע על ערכה של ההפרשה  קבוצההנהלת ה מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של ובכך להשפיע באופן והשיפוי, במידה שרלבנטי, הכוללת  כל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים סוף , הנהלת החברה בוחנת בלעילי  סעיףכאמור ב    :אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע      הליכים, הקבוצה אינה יכולה להעריך בצורה מהימנה את תוצאות ההליכים.בנסיבות מיוחדות, כדוגמת בקשה לאישור תובענה ייצוגית או תובענה מורכבת, בשלבים מוקדמים של     הקבוצה. להביא להוצאות פחת  יםעשויאומדן שבוצע ביחס ל טכנולוגיתההתיישנות הפיזי או הבלאי ה שינויים בקצב .הטכנולוגיתם להתיישנותוהמפעלים  של בלאי הפיזיאומדן הבהפעלת שיקול דעת משמעותי ביחס לקביעת אורך החיים השימושיים של מפעלי המים של החברה כרוכה קבוע. הרכוש ההשימושיים של פריטי  מפעלי המים, באופן שיביא  בתעריפי המים בהתאם לכללי הרגולציה, עלולים להביא לפגימה בערכם שלפערים משמעותיים בין העלויות המהוונת למפעלים כאמור לבין הסכומים המוכרים בתעריף המים או שינוי     אלו. הרגולציה, כאשר ההכנסות מהתשואה על ההון ומפעילוית נוספות של החברה אינן מספיקות לכיסוי עלויות י מעבר לעלות המוכרת על פי כלל  IFRSהרגולציה או בגין היוון עלויות למפעלי מים בהתאם לתקנישינויים בהרכב ההכנסות וההוצאות המרכיבות את תעריפי המים בשל שינויים בכללי בעיקרה על החברה בוחנת בתום כל תקופת דיווח סימנים לקיומה של ירידת ערך של מפעלי המים. הבחינה מבוססת     ש קבוע:ירידת ערך רכו    (ד) להלן.4ראה ביאור  נוספים לפרטים. 2017 בינואר 1 מיום החל אומדן כשינוי זה בשינוי טיפלה החברה. שנים 5-10 בין מהנכסים חלק לגבי הוארך החיים אורך אומדן כאמור לבחינה בהתאם  .המים מפעלי של השימושיים החיים אורך אומדן את בחנה ת החברההנהל    לרווח או הפסד. וצאות הפחת שנזקפושונות מה הפרויקט, בכללם סיכוני המטבעות השונים מהם מורכב  של ולתפעול להקמה לסיכונים הרלוונטייםמנת לקבוע את שיעור ההיוון המשקף באופן הנאות ביותר את שיעור התשואה הנדרשת המתאימה המבוצעת על ידי הנהלת החברה. הערכה זאת מבוצעת על סיכונים הכלכליים הגלומים בהסדר הזיכיון החישוב שיעור ההיוון של הנכס הפיננסי מבוצע על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בהתבסס על הערכת     :פיננסי בגין הסדרי זיכיוןהקביעת שיעור ההיוון לנכס     ועל מצבה הכספי. חברת הייזום י מוחשי, וכתוצאה מכך על תוצאות הנכס הפיננסי והנכס הבלתתזרימי המזומנים כאמור יש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על הערך בספרים של של  באומדןשינויים     בהסדר, התפוקה החזויה של התשתית בהסדר והביקוש הצפוי לתפוקה זאת. מובטחים והלא מובטחים במסגרת ההסדר, לרבות הנחות לגבי עיתוי קבלת הסכומים המובטחים ההסדרי הזיכיון נפגם. בחינה זאת כרוכה בהפעלת שיקול דעת לגבי העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים הזיכיון בהם היא התקשרה, וזאת על מנת לקבוע האם ערכם של הנכסים הפיננסיים והבלתי מוחשיים בגין מבצעת בחינה תקופתית של תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל בגין כל אחד מהסדרי חברת הייזום     :פיננסיים ובלתי מוחשיים בגין הסדרי זיכיון יםירידת ערך נכס    .IAS 36להכרה בהפסד מירידת ערך בהתאם להוראות     מדד ודולר). ,התעריף (אירו, אירו צמוד
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גב -אל-המשמעות של ההסכם גבבהתאם להסדרי הביניים, הדעת של יועציה המשפטיים,  לחוות בהתאם    גב).-אל-המתקן, מבלי שהיא תוכל לשרשר אותן אל קבלן ההקמה (הסכם גבון של עלויות כספיות מול המדינה בגין עיכובים בסיום הקמת בעלויות כספיות מול הקבלן וכן באומדן הסיכהנהלת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, בוחנת את אומדן הסיכון שהחברה תישא     עיכובים בסיום הקמת המתקן..ההקמה כלפי החברה המאוחדת ושל החברה המאוחדת כנגד קבלן ההקמה ובמקביל מול המדינה בגין תביעות הדדיות של קבלן חברה מאוחדת הינה צד לבוררות מול קבלן הקמה בפרוייקט אשדוד בגין   :הכנסות ועלויות חוזה הקמה   גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: (המשך)  )2(    שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן: (המשך)  .חכ    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2 ביאור פיצוי על למדינה ותהיה מחויבות לשלם   שלושתם יחד. דהיינו, במידה שהבוררות היא שלעם הקבלן הינה  הבורר ישית את המחויבות על הקבלן במסגרת הבוררות. לפיכך, הבחינה מתבצעת על  ,האיחור בבוררות סבורה החברה שאין להפחית את ההכנסות מהמדינה בגין  ,קבלן ומדינה יחד. לאור זאת -ההסכם במשולב השינוי  המדינה וחוזה ההקמה מול הקבלן על ידי הנהלת החברה, יש בה כדי להשפיע באופן מהותי על ומהבנת התנאים החוזיים של הסדר הזיכיון מול  חברהפרשנות שונה מזאת של יועציה המשפטיים של ה  .וא אמור להיות משולם מהקבלן אשר אף הוא צד לבוררותהפיצוי מכיוון שה   התקן קובע שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:  נכסים פיננסים:    ל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן.גידור ומציג מודהוראות סיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות וכן כולל את פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים, התקן") הינו התקן הסופי של  -"מכשירים פיננסיים" (להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי     :כללי    "מכשירים פיננסיים": IFRS 9 )1(    :אשר בתוקף תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .כט      להלן. 24ראה ביאור  - דוחות הכספייםהל כך על שהרגולטוריים וההשפעה מהדוח על המצב הכספי. באשר למחלוקות של הקבוצה עם רשות המים בנוגע לחשבונות הנדחים קם, הנ"ל ליישום התקן, ולא כל הנכסים מכוסים על ידי התעריפים, אזי יש למחוק את הנכסים, או חלרגולטוריים בכל מועד פרסום דוחות כספיים. במידה ומגיעים למסקנה כי החברה אינה עומדת עוד בתנאים לעיל, גוף מפוקח נדרש להעריך מחדש את סבירות הכיסוי של נכסים בגין חשבונות נדחים  וכאמור בסעיף     חשבונות נדחים רגולטוריים:    להלן. 21לעניין אופן קביעת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים ראה ביאור     מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים:    .להלן 5 ביאור ראה נוספים לפרטיםכך על ההכנסות ועלויות ההקמה. וכתוצאה מבאומדנים כאמור לעיל, 
  החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי  
  אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.ך רווח או הפסד, אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר לשווי הוגן דרניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  
 .מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
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מדוד מחדש את החוב לפי תזרימי ל בהתאם לתקן החדש, בשינוי לא מהותי של תנאי חוב נדרש  התחייבויות פיננסיות:      (המשך) פיננסיים":"מכשירים  IFRS 9 )1(    (המשך) :אשר בתוקף חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקניםתקני דיווח כספי   .כט    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור   . השינוי בסכום החוב ייזקף האפקטיבית המקורישיעור הריבית המזומנים החדשים כשהם מהוונים ב מו כן, חלו שינויים פיננסיים. כ -גידור, בייחוד הרחבת הסיכונים הכשירים לחשבונאות גידור של פריטים לאוהשקעה נטו בפעילות חוץ. עם זאת, בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות לחשבונאות רת התקן הסופי נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור: גידורי תזרים מזומנים, שווי הוגן במסג   .IAS 39הוראות הגידור החדשות שיפורטו להלן בקצרה, או לחלופין את אלו הקיימות על פי התקן הסופי קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את    גידור:      לרווח והפסד במועד שינוי התנאים. החודשים הקרובים  12-י הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון בההפרשה לירידת ערך תהיה לגב  ומחויבויות כתובות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית. IFRS 15מופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי ויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות חזמודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי   ירידת ערך:   כמדיניותה החשבונאית. IAS 39הקבוצה בחרה להמשיך ליישם את מודל הגידור החשבונאי של     באופן בו חוזי אקדמה ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים מגדרים.                                     היישום לראשונה של התקן:ט השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית של הקבוצה לגבי מכשירים פיננסיים בעקבות להלן פירו   החברה בחרה לאמץ את התקן בגישת יישום למפרע חלקי ללא תיקון מספרי השוואה. או לאחריו.  2018בינואר  1לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  נכנסהתקן הסופי   מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם:  ).credit-impairedנוצר או נרכש כאשר הוא פגום (הנכס הפיננסי המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם ). בחינה לכל אורך חיי lifetime(בשנה הקרובה), או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר (
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    הקבוצה מודדת השקעות במכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:    מופחתת בעלות שנמדדיםפיננסיים  נכסים )1(    נכסים פיננסיים ומדידה של סיווג    (המשך) פיננסיים":"מכשירים  IFRS 9 )1(    (המשך) :אשר בתוקף תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .כט    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור   
  חוזייםהמודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים ,  וכן
  בעת הכרה לראשונה בניכוי  הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסישל נכס פיננסי הינה עלות מופחתת     אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים התנאים בשיטת הריבית האפקטיבית,  המצטברת, תוך שימושבתוספת או בניכוי ההפחתה  תשלומי קרן, ח או כל יתר ההשקעות במכשירי חוב וכן השקעות במכשירים הוניים נמדדות בשווי הוגן דרך רוו  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים נכסים )2(     כלשהי. הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד של הפרש כלשהו בין את הגישה המקלה למדידת  מיישמתהקבוצה , את ההקלה ואינה מפרידה בגינם מרכיב מימון משמעותישאינם כוללים מרכיב מימון משמעותי או כאשר הקבוצה מיישמת  IFRS 15י חוזה לפי לקוחות ונכס לגבי    מופחתת בעלות שנמדדים פיננסיים נכסים ערך ירידת    . (למעט אלה המשמשים ביחסי גידור) חליפין, מוכר ברווח או הפסד בתקופה בה התרחש השינויכל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי הפסד.  הפסדי האשראי  ).lifetimeהסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר (ההפרשה לירידת ערך לפי  תנאים כלכליים כלליים והערכה הן  גורמים שהם ספציפיים ללווה,הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לם אלה נאמדים תוך שימוש במטריצת הפרשות המבוססת על נסיון העבר של בגין נכסים פיננסיי חזוייםה לרבות ערך הזמן של  התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח של המגמה השוטפת של בינלאומי החשבונאות ה"הכנסות" ותקן  IAS 18בינלאומי החשבונאות הלקוחות. התקן מבטל את תקן התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם     "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות": IFRS 15 )2(    .על הדוחות הכספים של החברהמהותית ום התקן אין השפעה לייש    .כנגד התאמה לערכם בספרים באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערךהקבוצה מכירה בהפסד מירידת ערך (רווח מביטול ירידת ערך) ברווח או הפסד לכל המכשירים הפיננסים     לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. פסדי האשראי החזויים לפי היתר המכשירים הפיננסיים, הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך  כל לגבי    הכסף לפי הצורך. IAS 11 ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב. יישום המודל תלוי בעובדות הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.  .5 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.  .4 קביעת מחיר העסקה.  .3  זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.  .2 זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח.  .1  התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:   ים.השירותים המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותלשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או     בתמורה להם. את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל  "חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף 
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    (המשך) :אשר בתוקף תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .כט    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
 IFRS 15 "שלא להתאים את סכום התמורה שהובטחה בגין הקבוצה בחרה בהקלה הפרקטית  .משמעותי מימון רכיב מכיל החוזה, אלה מימון. בנסיבות של משמעותית הטבה לקבוצה או ללקוח מספק) באופן משתמע או מפורש באופן אם בין( לחוזה הצדדים בין התשלומים שהוסכם עיתויבמידה ו ,הכסף של הזמן ערך של השפעות שהובטחה בגין התמורה סכום נדרש להתאים אתם בקביעת מחיר העסקה, החברה בוחנת הא  משמעותי מימון רכיב של קיומו    לראשונה של התקן:להלן פירוט השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית של הקבוצה לגבי הכרה בהכנסה בעקבות היישום     או לאחריו.  2018בינואר  1לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  נכנסהתקן    המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם בנוסף, קובע התקן    (המשך) "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות הקבוצה צופה במועד ההתקשרות בחוזה, שהתקופה במקרים בהם השפעות של רכיב מימון משמעותי,  חוזה בגין הסדרי 'התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות' בנפרד. נכס בגין חוזה מוצג במסגרת הסעיף 'נכסי הקבוצה מציגה בדוח המאוחד על המצב הכספי 'נכסים בגין חוזים עם לקוחות' בנפרד מ'חייבים', וכן מציגה   ים עם לקוחותחוז בגין ותויוהתחייב ים עם לקוחותבגין חוז יםנכס הצגת    תתברר לאחר מכן.המשתנה בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו בגין החוזה לא יתרחש כאשר אי הוודאות הקשורה לתמורה ) שהיפוך משמעותי Highly Probableתמורה משתנה נכללת במחיר העסקה כאשר צפוי ברמה גבוהה ( .בחוזה אפשריים תמורה סכומי של בתחום ביותר הסביר שהוא היחיד בסכום בהתחשב נקבע העסקה מחיר לפיה, בתקן המצוינת" ביותר הסביר הסכום" בשיטת כלל בדרך משתמשת הקבוצה, המשתנה התמורה של ההשפעה בקביעתתביעות, בונוסים בגין ביצועים, הצמדות למדדי מחירים שונים וכד'. בקביעת מחיר העסקה, החברה בוחנת את ההשפעות של תמורה משתנה, כגון קנסות בגין איחורים,   משתנה תמורה    שהובטחו ללקוח לבין מועד התשלום לא יעלה על שנה. השירותים/בין מועד העברת הסחורות יע גהם זכות הקבוצה לתמורה שאינה מותנית. זכות לתמורה אינה מותנית אם נדרש רק חלוף זמן לפני שיב'חייבים'. נכס בגין חוזה הוא זכות הקבוצה לתמורה עבור סחורות או שירותים שהעבירה ללקוח. 'חייבים' חוזה', למעט סכומים כלשהם המוצגים מועד פירעונו של תשלום, החברה מציגה את החוזה כ'נכס בגין כאשר הקבוצה מבצעת העברה של סחורות או שירותים ללקוח לפני שהלקוח משלם תמורה או לפני שחל     '.בביצוע עבודות בגין'מקדמות זיכיון למתן שירותים', ואילו התחייבות בגין חוזה מוצגת במסגרת סעיף  ליישום התקן אין השפעה מהותית על ל המצב הכספי כמתואר לעיל, מלבד שינוי אופן ההצגה בדוח ע    להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם הקבוצה קיבלה תמורה מהלקוח.כ'מקדמות בגין עבודות בביצוע' כאשר התשלום מתבצע. התחייבות בגין חוזה היא מחויבות של הקבוצה לם תמורה לפני שהקבוצה מעבירה סחורה או שירות ללקוח, הקבוצה מציגה את החוזה אם לקוח מש    מועד פירעונה של תמורה זו. - הקיים לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי לטיפול דומה באופן) מסוימים למקרים(פרט  הכספי המצב על בדוח התחייבות מול בנכס החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש החדש התקן  -    :החדש התקן השפעות עיקר להלן    .מוגדרת זמן לתקופת בנכס השימוש זכות את לתשלום בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, החדש לתקן בהתאם  ").החדש התקן" -בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-ה פרסם 2016 בינואר  "חכירות"  IFRS 16 )1(    אשר אינם בתוקף תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  . ל        .הדוחות הכספיים של החברה IAS 17  .חכירות  
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להלן, החברה לא תכיר בנכס  3לעניין השימוש של החברה בנכסי חברת המפא"ר, כמתואר בביאור     .תפעולית כחכירה או מימונית כחכירה סיווג, קרי, הקיים התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול  - השימוש.-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה בגין ההתחייבות את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה  - .היווצרותם במועד המחכירים מצד כהכנסה או החוכרים מצד כהוצאה יוכרו שימוש או ביצוע על מבוססים אשר בריבית או במדד תלויים שאינם משתנים חכירה תשלומי  - .בנפרד פחת ובהוצאות ריבית בהוצאות יכירו החוכרים, כן כמושימוש. -זכות בנכס יכירו ומנגד החכירה תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים  -  (המשך) "חכירות"  IFRS    16 )1(    (המשך) אשר אינם בתוקף תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  . ל        עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור  בסך  השפעה להיות צפויה ליישומו, החדש התקן יישום השלכות בחינת לאחר, החברההנהלת  להערכת         . לאחריו או, 2019 בינואר 1 ביום המתחילות השנתיות מהתקופות החל ייושם החדש התקן       התהוותה. במקום זאת, דמי השימוש בנכסי חברת המפא"ר ימשיכו להיות מוכרים מדי תקופה כהוצאה בעת      החלטות הממשלה וכללי המים אינם קובעים תקופה מוגדרת לשימוש של החברה בנכסי המפא"ר.  -  כירה.נכללים במדידת נכס זכות שימוש והתחייבות בגין חשימוש משתנים שאינם תלויים רק במדד או בריבית, אלא גם בשינויים בכללי הרגולציה ולכן אינם לשינויים בתעריף המים על ידי רשות המים. במילים אחרות, דמי השימוש בנכסי המפא"ר הם דמי וכרים בתעריף המים מעוגן בכללי המים וכפוף המנגנון לחישוב דמי השימוש בנכסי המפא"ר המ  -    ובהתחייבות בגין חכירה לפי התקן החדש מפני ש: ה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות היא נקטה או צפויה לנקוט בהישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה ). במידה וכן, 100%רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן (סיכון חשיפה ה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויבנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על      "עמדות מס לא ודאיות" IFRIC 23 )2(    .מהותית אינה זו"ח על הדוחות הכספיים. השפעה מלש 39 -של כ ), most likely amount) או בשיטת הסכום הסביר ביותר (expected valueשימוש בשיטת התוחלת ( זכויות לזמן ארוך בחברות  "השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות": (בדבר IAS 28תיקון  )3(    השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה. לא צפויה להיותליישום הפרשנות  ,להערכת הנהלת החברה    או לאחריו.  2019בינואר  1התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום     .בהתאם לשיטה שצופה באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות קבע להן מועד פירעון ואשר אך אינן נמדדות בשיטת השווי המאזני (לדוגמה, הלוואות לזמן ארוך אשר לא נהתיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות חלק מההשקעה נטו     )כלולות או בעסקאות משותפות או לאחריו, לפי הוראות  2019בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום למפרע התיקון ייושם   , לרבות מודל ירידת הערך.IFRS 9פירעונן לא צפוי בעתיד הנראה לעין), יהיו כפופות להוראות  ן על דוחותיה הכספיים של הקבוצה  אינה צפויה להיות וקימעריכה כי השפעת יישום התהנהלת החברה     אפשרי.יישום מוקדם  מעבר ספציפיות.           .מהותית
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חברת המפא"ר הינה חברה נפרדת ואינה  חברת המפא"ר הינה חברה פרטית ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה.    )פרופורמה  – מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ (חברת המפא"ר  -  3ביאור  ירוכזו כל נכסי המוביל הארצי, כל הנכסים  - "מבע ונכסים הארצי המוביל מקורותב נקבע כי ,2007באוגוסט  26ומיום  2002ביולי  30מיום  -ובהחלטות הממשלה  1996באוקטובר  24מיום  15שרים לענייני כלכלה מספר כל/ ועדת החלטתב  בדוחותיה הכספיים של מקורות. נכללת וכל הנכסים שבאזור חבל עזה וברמת הגולן,  2006בדצמבר  31הנמצאים ביהודה ושומרון שהקמתם אושרה עד ליום  . נכסים אלו אמורים להיות מועברים לחברת המפא"ר בדרך של ישראל ובמימונה ממשלתשהוקמו בעבר על חשבון  כי על מנת לשנות את מעמדה של מקורות  נקבעוזאת כל עוד מקורות מהווה רשות המים הארצית לפי חוק המים. כמו כן ול, ההפעלה, הפיתוח והתחזוקה של המוביל הארצי תמשכנה להתבצע באופן בלעדי באמצעות מקורות כל עבודות הניה  חכירה. הזכויות הנלוות  נושאהמשפטית על נכסי המוביל הארצי שהוקמו בעבר עבור המדינה הינה של מדינת ישראל.  עלותהב  החלטה של מליאת הכנסת וכן חוק המים יתוקן בהתאם.  שכרשות המים, תידר דיונים עם גורמי הממשלה  מתקיימיםשל החברה בנכסים אלה נמצא בבירור בין הממשלה לבין החברה. בימים אלו  אך למעט כינוס של מספר ישיבות דירקטוריון בעבר, שהראשונה בהן התקיימה ביום  "ר,המפאהוקמה חברת  2003 ביולי    (המשך) פרופורמה ) –מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ (חברת המפא"ר    -   3ביאור    "ר. המפאבקשר לנכסי  "ר לא החלה בפעילות ממשית ולא נתבצעה העברת נכסים אליה. נכון להיום אין המפא, חברת 2008בספטמבר  2 , 1996באוקטובר  24לה מיום לעניין זה, העברת הנכסים כדלעיל, נרשמה בדוחות שלהלן בהתאם להחלטת הממש(מועד הסדרת הסכם העלויות הראשון).  1993בינואר  1הנכסים והפעילות היו מועברים לחברת המפא"ר מיום   .ב  .הייתה פעילה חברת המפא"ר   .א   תחת הנחות הפרופורמה הבאות: בהם ניתן ביטוי לפעילות המיוחסת למפא"ר, המהותיות ), אלו היתרות אשר היו מופיעות בדוחותיהתה מציגה דוחותיאילו המפא"ר הי ,(פרופורמה היתרותפירוט  להלן    .ים"ר דירקטוריון או הנהלה פעילהמפאבחברת  כנגד הלוואה  65% -מערך הנכסים ו 35%על פיה היא הייתה צפויה להתבצע בתמורה להנפקת מניות בשיעור של                  57,401 60,282 63,740  דמי שימוש  אלפי ש"ח    2016  2017  2018    בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום      חברת המפא"ר המפא"ר בניכוי השקעות ברכוש קבוע שמקורות משלמת עבור כולל בעיקר דמי שימוש שמקורות מחויבת לשלם לחברת *        696,100 784,721  עצמיהון          202,806 196,850  * חשבון מקורות         538,294 587,871  רכוש קבוע  )627,120(  )555,873(  ערך ירידת   1,165,414 1,143,744 עלות מופחתת     קבוע רכוש אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום      יתרות מהותיות:    .לעילב )2(ב1 בביאור כמפורטהמים  והחלטות מועצת רשות"ר מתבססים על הסכם העלויות שנחתם עם הממשלה, על החלטות הממשלה ועל כללי הרגולציה מפאהנכסי  יתרות  .ג  לזמן ארוך.
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                                בהתאמה. 2017-, ו2018אלפי ש"ח לשנים  2,254,139 -אלפי ש"ח  ו 2,588,141 -(*) הסכום כולל עבודות בתהליך בסך של  כ                          12,014,148  45,539  53,632  191,995  11,722,982  (*) 2017בדצמבר  31 ליום יתרה              12,519,327  46,111  65,782  187,009  12,220,425  (*) 2018בדצמבר  31 ליום יתרה                                      )11,711,342(  )126,243(  )215,335(  )278,025(  )11,091,739(  2017בדצמבר  31ליום  שנצבר פחת              )547,619(  )17,251(  )11,358(  )10,920(  )508,090(  תפח הוצאות  29,583  15,481  3  -  14,099  גריעות  )11,193,306(  )124,473(  )203,980(  )267,105(  )10,597,748(  2017בינואר  1יתרה ליום             :שנצבר פחת              )12,154,254(  )90,467(  )212,875(  )288,962(  )11,561,950(  2018בדצמבר  31ליום  שנצבר פחת              )540,146(  )16,052(  )11,423(  )10,937(  )501,734(  תפח הוצאות  97,234  51,828  13,883  -  31,523  גריעות  )11,711,342(  )126,243(  )215,335(  )278,025(  )11,091,739(  2018בינואר  1יתרה ליום             :פחת שנצבר                                                  23,725,490  171,782  268,967  470,020  22,814,721  2017בדצמבר  31עלות ליום               )29,753(  )15,631(  )3(  -  )14,119(  גריעות  989,789  12,521  7,151  6,150  963,967  תוספות  22,765,454  174,892  261,819  463,870  21,864,873  2017בינואר  1יתרה ליום             עלות:              24,673,581  136,578  278,657  475,971  23,782,375  2018בדצמבר  31עלות ליום               )104,082(  )54,235(  )14,313(    )35,534(  גריעות  1,052,173  19,031  24,003  5,951  1,003,188  תוספות  23,725,490  171,782  268,967  470,020  22,814,721  2018בינואר  1יתרה ליום             עלות:  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    סך הכל  כלי רכב  ציוד  בניינים  מפעלי מים  ההרכב והתנועה:  א.    רכוש קבוע  -  4ביאור 
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הכוללים: קידוחים, בריכות, בוסטרים, מאגרים ומתקנים הנדסיים שונים, וכן קווי מים באורך מפעלי מים  3,000כ לחברה   )1(   מקרקעין ומחוברים:  .ב     (המשך) רכוש קבוע  -  4ביאור    ים ומחסנים המשמשים את מטות החברה, שעלותם אינה נכסים אחרים המצויים בידי החברה כוללים בעיקר מבני משרד    מתקנים אלו מצויים בדרך כלל בשטחים פתוחים, שייעודם על פי רוב חקלאי ונמצאים מחוץ לערים.   ק"מ בקטרים שונים.  13,000-של כ וחל על מתקנים שהוקמו עד תחילת שנת  1974ההסכם נחתם עם המנהל בשנת  - חוזה חכירה לפי הסכם גג  (א)   חוזים אלו מחולקים לשני סוגים:נכסי החברה מוחזקים על ידה במסגרת חכירה ממינהל מקרקעי ישראל והזכויות בגינם מעוגנות בחוזי חכירה.  מרבית   )2(    מהותית יחסית. , ומטרתה חכירת 2021אלו. על פי הסכם זה, החכירה מסתיימת בשנת ועל תוספת שטחים למתקנים  2000 . על פי הסכם זה, זכויות החכירה הניתנות לחברה 2000החל משנת  ישראל, המתייחס למתקנים שהוקמו ואושרוגובש נוסח מוסכם של הסכם סטנדרטי בין החברה ומינהל מקרקעי  2008בתחילת שנת  -חוזה חכירה מהוון   (ב) מתקני מים בסיווגים שונים. על מתקנים אלו משולמים דמי חכירה שנתיים. כאמור, איננו גורע מזכויות החברה בעקבות כך לא מתאפשר רישומם בלשכת רישום המקרקעין. אי רישום המקרקעין מאחר ורוב מתקני החברה מצויים בשטחים קטנים מתוך חלקות רישום גדולות, לחלקם לא קיימת פרצלציה, ובין היתר   )4(  לעיל. 3ביאור ראה  - הנכסים שהוקמו בעבר על ידי החברה על חשבון מדינת ישראל לגבי הבעלות על  )3(   החכירה הינה הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני מים. על מתקנים אלו משולמים דמי חכירה מהוונים.שנים נוספות. מטרת  49שנים למרבית המתקנים עם אופציה להארכתה לתקופת חכירה נוספת של  49-הינן ל זה כשינוי אומדן  בשינוי טיפלהשנים. החברה  5-10לבחינה כאמור אומדן אורך החיים הוארך לגבי חלק מהנכסים בין  בהתאם  אומדן אורך החיים השימושיים של מפעלי המים. את 2017 שנת בתחילת החברההחברה, בחנה  נכסי של והתחזוקה השימוש בשיטות שחלו והשיפורים והשינויים האחרונות בשנים בחברה שנצבר והידע הניסיון סמך על  .ד      .בספרים שנכלל הקבוע הרכוש בערך פגיעה קיימת לא כי ומצאה הכללים את חיצוניים יועצים באמצעות בחנה החברה, הרגולציה לכללי התיקונים פרסום לעניין, לעיל(א) 2(ב)1 לביאור בהמשך  .ג      ות. הנושא, לא ניתן להעריך את משך התקופה לסיום רישום הקרקעהחברה פועלת על פי תוכנית עבודה לרישום הנכסים ולרישום הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. מפאת מורכבות   )5(   בקרקע כיוון שלמרבית הנכסים קיים הסכם חכירה עם המינהל כמפורט לעיל. קטנו הוצאות הפחת בכ  2017מלש"ח בשנה. נציין כי, בשנת  100 -את הוצאות הפחת של החברה בכ הקטיןבאומדן  השינוי  .2017בינואר,  1החל מיום                                                .נדחות רגולטוריות ביתרות במקביל החברה מכירה, ועל כן הרגולציה בכללי הנורמטיבי החיים באורך מקביל שינוי חל, לעיל(א) 2)ב(1 בבאורהשפעה על תוצאת החברה מאחר וכאמור  איןכי לשינוי אומדן זה  יצוין עוד  .מהנכסים לחלק החיים אורך קיצור של פעמית חד השפעה עקב"ח , שמיליון  65
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, לפיה, 2008בדצמבר  18מיום  4341המתווה להקמת מתקן ההתפלה באשדוד נקבע בהחלטת הממשלה מס'   כללי  .א  התפלה אשדוד:מתקן     הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים  -  5ביאור  אשדוד התפלה בע"מ (להלן:  -הפרויקט מתבצע באמצעות חברה בת ייעודית בבעלות מלאה של חברת הייזום   . BOT-בין היתר, הפרויקט יבוצע בשיטת ה בין מדינת ישראל  BOT-נחתם הסכם ה 2011באוגוסט  8. ביום 2009קמה בסוף שנת "אשדוד התפלה"), אשר הו אשדוד  2011בדצמבר  6. ביום 2011ואשדוד התפלה, אשר תוקן, במסגרת הסגירה הפיננסית, בחודש דצמבר  "), שנבחרה IVM), שותפות בשם איי.וי.אם מנרב סדית (להלן: "EPCקבלן הקמה ( הקמת הפרויקט בוצעה על ידי  התפלה חתמה על הסכמי מימון עם הבנקים המלווים ועל הסכם עם חברת התפעול. מהשותפות ומחברת  67%להצעתה במכרז, מחזיקה  IVMהספרדית, אשר על פי הסכם השותפות שצורף על ידי  Sociedad Anonima Depuraciony Tratamientos (SADYT)מורכבת מחברת  IVMבמכרז בינלאומי.  מהשותפות (להלן: "הקבלן" או "קבלן ההקמה"). העלות  33%בנין בע"מ הישראלית המחזיקה מנרב הנדסה ו המדינה אישרה ביצוע עבודות מוקדמות להקמת הפרויקט. אישור לתחילת ביצוע עבודות  2011באוקטובר  6ביום   . 2011ביוני  14חברת הייזום, אשדוד התפלה תפעול בע"מ (להלן: "חברת התפעול"), אשר הוקמה ביום חברה בת ייעודית בבעלות מלאה של  לבנק הפועלים כחלק מההלוואה לפרויקט. תפעול המתקן מבוצע על ידי) (להלן: "בנק ההשקעות האירופאי" וביחד עם הבנק "המממנים") העמיד EIBבנוסף, בנק ההשקעות האירופאי (קונסורציום מממנים ישראלים בהובלת בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ולצידו גופי מימון ישראלים אחרים. די על י Project Financeבהסכם כאמור ובכפוף להוראות השינוי שנחתמו. מימון הפרויקט נעשה בשיטת מיליארד ש"ח בתוספת מע"מ, כפוף להצמדות המפורטות  1.43-במסגרת ההסכם עם הקבלן היתה בהיקף של כ )Notice To Proceedבפועל, חלו עיכובים מהותיים בהקמה. תת 2012בפברואר  9 ) התקבל מהמדינה ביום . . בפועל, 2013בדצמבר  15ביום  IIותת שלב  2013ספטמבר  15של הפרויקט, היה אמור להסתיים ביום  Iשלב  בספטמבר  10לרכישה ממתקני ההתפלה בכל שנה שאושר בידי מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב ביום הכמויות שתספק אשדוד התפלה תיקבענה בהתאם לנוהל לקביעת כמויות המים המיועדות  הקבועות בהסכם.בהתאם להסכם הזיכיון המדינה היא זו שקובעת את כמויות המים המיועדות לרכישה מהמתקן בכפוף למגבלות   . 2019במאי  1לעת. נכון למועד זה, אישור ההפעלה הזמני המותנה הינו בתוקף עד ליום , המתקן פועל תחת אישור הפעלה זמני מותנה אשר מוארך על ידי המדינה מעת יםהכספי הדוחותנכון למועד   והוא לא עמד בביצועים המובטחים שנקבעו בהסכם ההקמה.יצוין כי גם לאחר שמתקן ההתפלה החל בפעילות מסחרית, עבודות ההקמה לא הושלמו, התגלו בו ליקויים רבים, . 2015בסוף חודש דצמבר  IIואילו תת שלב  2015החל בפעילות המסחרית שלו בסוף חודש אוקטובר  Iתת שלב  מיליון  100ההתפלה באשדוד לספק  מתקן נדרש 2018 בשנתעל פי תוכנית הייצור שהתקבלה מרשות המים,   וכל דין.הרשות רשאית לשנות ולעדכן את הנוהל מעת לעת, וכן אין בנוהל כדי לגרוע מסמכויות המדינה לפי הסכם הזיכיון צרכים של משק המים. מועצת הצפויה של אירועי הגשם וכו', כאשר היקף ההתפלה ייקבע באופן שייתן מענה לקרי הערכות מקצועיות של רשות המים לגבי התחזית העונתית, המילוי החוזר של האקוויפרים השונים, הפריסה בין היתר, הן על שיקולים כלכליים וחתירה לעלות מינימאלית למשק המים והן על היבטי תפעול משקי,  מתבססים,, לקביעת כמות ההתפלה השנתית הכוללת ולהקצאתה בין מתקני ההתפלה השונים. עקרונות אלה 2015 , נטל לאחריותו דירקטוריון חברת הייזום את סמכויות דירקטוריוני חברת אשדוד התפלה 2018בנובמבר  22ביום   מיליון מ"ק מים מותפלים. 100 -עמד המתקן בדרישות הייצור וסיפק כ 2018בדצמבר  31ון ליום . נכישראל למדינתמ"ק מים מותפלים  ) standstill"הקפאת מצב" (ל הבנות מזכר על חתמו) המלווים של הבכיר(הנציג  הפועלים ובנק מים מקורות, ייזום מקורות עם יחד התפלה אשדוד, 2017 במאי 24מות המים המותפלים הנדרשת על פי תכנית היצור, ביום מכ 25% -כ רק לייצר הצליח והמתקן כנדרש המתקן אתבלן לא הצליח להפעיל הק 2017 אפריל שבחודש לאחר  מצב המתקן באשדוד והתכניות לתיקון והשלמת העבודות  מהותיים  אירועים .ב    וחברת התפעול. יצוין, כי בנק ההשקעות  ההקמה, דבר שגם סייע להקטין את הפסדי התפעול הנובעים מכשלי קבלן ההקמה.המוזמנת במלואה בקירוב, וכן הצליח באופן הדרגתי לשפר את התפעול באמצעות ביצוע מהלכים שמנע קבלן הכמות  את מייצר המתקן 2017מאז חודש ספטמבר שסילוק הקבלן המתקן השיג שיפור משמעותי כך  מאז  לתקופה של שלושה חודשים במסגרתו הסכימו המלווים לביטול ההסכם מול הקבלן וסילוקו המיידי מהאתר.    ההסכמים בינו לבין הבנק ובינו לבין אשדוד התפלה.אישורו לביטול ההסכם עם קבלן ההקמה, וכי ביטול ההסכם עם קבלן ההקמה ללא קבלת אישורו מהווה הפרה של כי לא התקבל  2017ביוני  7האירופי (כהגדרתו לעיל) הודיע לאשדוד התפלה ולבנק באמצעות מכתבים מיום 
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מלש"ח. גם  17טיחות העלולים לסכן חיי אדם, גובשה תוכנית נוספת לנושא הבטיחות, בהיקף של ומפגעי בלהשלמת המכירה והעברתו לרוכש החדש. גם תכנית זו הוצגה למדינה ולמממנים. בנוסף, לצורך פתרון בעיות מלש"ח, על מנת לנסות לצמצם את סיכוני התפעול במפעל עד  20 -הייצור בהיקף הנאמד בסכום של למעלה מים עד למכירה ואף לאחריה, גיבשה אשדוד התפלה תכנית נוספת לשימור ובמטרה לאפשר למפעל לפעול ולייצר מוהמדינה ואשדוד התפלה ממשיכה בביצועה. לצורך המשך הפעלה של המתקן עד להשלמת הליך המכירה, מלש"ח, אושרה על ידי המממנים  14 -הסיכונים הרגולטורים שהשאיר אחריו קבלן ההקמה. התכנית, בהיקף של כפלה תכנית חירום שנועדה לאפשר לה לצמצם את (אשדוד התפלה ואשדוד תפעול). לאור זאת, גיבשה אשדוד התקיימים סיכונים בתפעול המתקן ועמידתו בדרישות ובתקנות שונות, שעלולים להשפיע על תוצאות חברות הבת   במתקן, בהתאם לתכנית הייצור שאושרה על ידי הדירקטוריון והמדינה.ד נוסף. חברת אשדוד תפעול פועלת להמשך ייצור המים לצמצם את הסיכונים ואת ההפסד ולמנוע נזק כלכלי כבהחליט דירקטוריון חברת הייזום לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה  2017באוגוסט  7בישיבת הדירקטוריון מיום   (המשך)מהותיים  אירועים .ב  מתקן התפלה אשדוד (המשך)  הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך):  -  5ביאור  התקבל אישור לביצוע התוכניות המפורטות לעיל בהיקף  2019בחודש פברואר את הסיכונים עד לרמה קבילה. עד לאישור ולביצוע עבודות הבטיחות גובשה תכנית רידוד סיכונים עליה אחראי מנהל המפעל והיא נועדה לרדד   תוכנית זו הוצגה למדינה ולמממנים.  ומול המדינה החלו בתחילת הרבעון  IVMהמשפטיים של חברת אשדוד התפלה מול קבלן ההקמה  ההליכים  משפטיים:  הליכים  .ג    .ההפסד הכבד הנובע ממנו, ובמקביל ממשיכה ביישום תכנית החירום לשימור אפשרות הייצור עד למכירת המתקןפועלת להמשך ייצור מים במתקן למרות  התפלה אשדודההפסד ולמנוע נזק כלכלי כבד נוסף. לפיכך הנהלת לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה לצמצם את הסיכונים ואת  חברת הייזוםבשיקול כולל החליט דירקטוריון   .ההתפלה ןקלמת זמנירישיון עסק  קיים, הכספיים הדוחותעל  החתימהנכון למועד   .ממשיכה בביצוע התכנית התפלה אשדודהמדינה והבנקים המממנים. מיליון שקל אשר עוגן במסגרת מתווה העקרונות בין החברה, אשדוד התפלה, אשדוד התפלה תפעול,  40כולל של  און (להלן: "הבוררים"), -כבוד השופט בדימוס אבי זמיר, אינג' יצחק פוירשטיין ורו"ח דני ברשלושה בוררים: בהתאם להוראות הסכם ההקמה, פנו אשדוד התפלה והקבלן לבוררות. בהמשך לכך, מונה פאנל של   ההקמה קבלן מול התפלה אשדוד של בוררות .1    , כלהלן:2015האחרון של שנת  מיליון ש"ח בגין נזקים שנגרמו לה, בין  705- תביעת אשדוד התפלה כנגד קבלן ההקמה עומדת על סך של כ  על מנת שיכריעו במחלוקות ובתביעות ההדדיות של הצדדים האחד כלפי השני. ), במסגרתו קבלן 2016בפברואר  10וקבלן ההקמה חתמו על הסדר (שקיבל תוקף של החלטת בוררים ביום הזדמנות נוספת, לפנים משורת הדין, לתקן בעצמו את הליקויים במתקן. בעקבות זאת, אשדוד התפלה בלן ההקמה , אשדוד התפלה החליטה ליתן לק2016בינואר  20במסגרת דיון בוררות שהתקיים ביום אשדוד התפלה הודיעה לקבלן ההקמה כי הוא איבד את זכותו לבצע תיקונים במתקן.  2015בדצמבר   לבצע ואשר אשדוד התפלה לא שילמה בגינן, סעדים הצהרתיים וכן עלויות ההליכים המשפטיים. בלן ההקמה נדרש החוזה, הפרת חובות אשדוד התפלה בנוגע לתשלומים בפרויקט ועבודות נוספות שקשווא והפרת הבטחות שניתנו לקבלן ההקמה על ידי אשדוד התפלה בתמורה להסכמה להקטנת סכום מיליון ש"ח, בגין עיכובים בפרויקט, מצגי  481-תביעת קבלן ההקמה כנגד חברת הייזום עומדת, על סך של כ  בויותיו.עלויות ההליכים המשפטיים אליהם מחויבת אשדוד התפלה בגין הפרת קבלן ההקמה את התחייעמידה בלוחות הזמנים ואת -עמידה בדרישות הסכם הזיכיון, לרבות בגין אי-לתביעות של המדינה בגין איפיצויים בגין אובדן תזרים מזומנים. בנוסף, אשדוד התפלה תבעה סעדים הצהרתיים ביחס לחשיפה  תהליכי בקרת איכות, הוצאות שהוציאה אשדוד התפלה לצורך הקטנת הנזק בגין הפרת קבלן ההקמה,בביצועים מובטחים, אי השלמת עבודות הקמה, תיקון ליקויים, עלויות תפעול ותחזוקה עודפות, אי ביצוע מעיכובים בתחילת ההפעלה המסחרית של הפרויקט, פיצויים בגין חוסרי תכולה, אי עמידה  היתר, כתוצאה ל פי לוחות זמנים ההקמה התחייב להשלים ולבצע את העבודות ולתקן את הליקויים הקיימים במתקן ע הצדדים  ,2016במאי  10על פי ההסדר האמור ביום  .עמד בהתחייבויותיושפורטו בהסדר. אולם, הקבלן לא  ). O&M Expert-אשדוד התפלה סילקה את קבלן ההקמה מהמתקן (בכובעו כקבלן הקמה ובכובעו כ 2017בינואר הוגשו בבוררות מספר בקשות על ידי הצדדים, והתקיימו דיונים בפני הבוררים בבקשות. הבורר תיאודור אור. בין לבין,  בוררות נוספת בין מדינת ישראל לבין אשדוד התפלה, אשר מתנהלת בפניאל כתב ההגנה מטעם אשדוד התפלה צורפו כתבי התביעה של  הגישו במקביל את כתבי ההגנה מטעמם.   הורו הבוררים על החזרת קבלן ההקמה למתקן, ונקבע כי על ביטול הסכם ההקמה להיעשות  2017באפריל  3ה והחזרתו למתקן. בהחלטה מיום בעקבות כך, קבלן ההקמה פנה לבוררים בבקשה לאכיפת הסכם ההקמ
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, אשדוד התפלה מסרה לבנק הפועלים דרישה 2017במאי  14ביום להתחייבויות על פי הסכם ההקמה.שקבלן ההקמה הוחזר למתקן, הוא לא הצליח להפעיל את המתקן בהתאם באופן רשמי. גם לאחר  (המשך) משפטיים הליכים  .ג  מתקן התפלה אשדוד (המשך)  הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך):  -  5ביאור  מיליון ש"ח  40דרישה לחילוט סכום של  BNP Paribas-וד התפלה מסרה ל, אשד2017במאי  16ביום  .מיליון ש"ח מערבות הביצוע הבנקאית של חברת מנרב הנדסה בע"מ, השותפה בקבלן 20לחילוט סכום של  השותפה גם היא  Sociedad Anonima Depuracion Y Tratamientosמערבות הביצוע הבנקאית של  יפו, "בקשה בהולה למתן צווים ארעיים -, הקבלן הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב2017במאי  17ביום   בקבלן. ביוני  18, אשדוד התפלה הגישה הודעה לקבלן בדבר ביטול הסכם ההקמה. ביום 2017במאי  24ביום   בתוקפו.המחוזי, שלפיה סוגיית הערבויות כולה תידון בפני הבוררים, ועד להחלטת הבוררים בעניין יעמוד הצו פט , התקבלה החלטת בית המש2017במאי  21לאחר שהוגשו בקשות צדדיות, תגובות ותשובות, ביום איי.וי.אמ מנרב סדית ואח' נ' אשדוד התפלה בע"מ ואח'). באותו היום הורה בית המשפט על מתן צו ארעי.  36838-05-17הליך בוררות כנגד חילוט ערבויות בנקאיות (במעמד צד אחד)" (שסימונה הפ"ב וזמניים אגב  , אשדוד התפלה והקבלן 2018ביוני  21בעקבות החלטת הבוררים, הצדדים קיימו מגעים ביניהם וביום   התביעה שהוגשו בבוררות ולעדכנם. הבוררים העניקו לצדדים רשות לתקן את כתבילמניעת חילוט הערבויות. בין לבין, ערבויות הקבלן הוארכו על ידי הבנקים מנפיקי הערבויות. בנוסף לכך, הבוררים, שבה הם הורו לצדדים להיכנס באופן מידי למשא ומתן, בטרם מתן החלטה סופית בבקשה הבנקאיות, ולאחריו ניתנה החלטה על ידי , התקיים דיון בבקשת הקבלן למניעת חילוט הערבויות 2017 הקשר בין  בתמורה לוויתור הדדי על כל טענות ותביעות הצדדים, שחרור כל הערבויות וסיום  .א  חתמו על מסמך עקרונות להסכם פשרה במסגרתו הוסכם, בין היתר, כדלקמן: מיליון ש"ח.  190הצדדים בנוגע להקמת מתקן ההתפלה, הקבלן ישלם לאשדוד התפלה סך של  מיליון ש"ח ועבודות בטיחות  10 -סכום זה כולל את כספי העכבון, חלקי חילוף נדרשים בשווי של כ ה עד תעל הארכת המועד הקובע לחתימה על הסכם הפשרה, כאשר ההארכה האחרונה הי הצדדים הסכימו  עד לתאריך זה הליכי הבוררות וכל הליך משפטי אחר יעוכבו.   .ד בטלות ולצדדים לא תהיה טענה או תביעה כנגד הצד השני בקשר לכך. , מכל סיבה שהיא, אזי ההבנות שהושגו במסגרת מסמך עקרונות הפשרה יהיו 2018באוגוסט,  1הסכם פשרה, כאשר אם לא ייחתם הסכם פשרה עד ליום הצדדים ינהלו משא ומתן בנוגע ל  .ג .  20%ואילו אשדוד התפלה תקבל  80%שהקבלן יקבל מיליון ש"ח יתחלק שווה בשווה בין הצדדים. כל סכום שיתקבל מעל לרף זה יתחלק בין הצדדים כך  70שיתקבל מחברת הביטוח בקשר עם הליכים כאמור, בניכוי הוצאות ניהול ההליכים, עד לסך של . כל תשלום הוסכם כי הצדדים ישתפו פעולה לצורך קבלת שיפוי מקסימלי מחברת הביטוח  .ב שיידרשו במתקן. בסיס האמור במסמך העקרונות, הצדדים החלו במשא ומתן לחתימה על  ועללאמור,  בהתאם. 2019 ינוארלחודש  . נחתם הסכם פשרה עם הקבלן, אשר אושר על ידי הבוררים וקיבל תוקף של פסק בוררות 2019 במרץ 12 ביום  :הקבלן עם הפשרה הסכם  :ןלאחר מועד הדוחות הכספיים, נחתם הסכם הפשרה עם הקבלן כמפורט להל  . הסכם הפשרה   ויתור הדדי על תביעות:        (א)        :כולל את ההסדרים המרכזיים הבאים ההסכם
  או מחדל של מי תביעות צדדים שלישיים נגד קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו הנוגעים למעשה מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר מתקן ההתפלה או לעבודות קבלן ההקמה בפרויקט; וכן (ג) רשות ההגבלים העסקיים); (ב) קנסות והיטלים שיוטלו כנגד קבלן ההקמה על ידי רשויות ארציות או ת המס ו/או מהגופים הקשורים אליו בקשר עם פרויקט ההתפלה (להוציא סנקציות שיוטלו על ידי רשויו(א) סנקציות מנהליות שיוטלו על ידי המדינה נגד קבלן ההקמה או מי  בהסכם הפשרה, וביניהם:הקשורים אליה, המדינה וגופי המימון, למעט במקרה של התקיימות איזה מהחריגים המפורטים התפלה, גופים קבלן ההקמה מוותר (בשמו ובשם הגופים הקשורים אליו) על כל תביעה נגד אשדוד ום אליו במועד חתימת הסכם הפשרה. קבלן ההקמה גם מצהיר כי למעט תביעת עיריית אשדוד לתשלהפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחסים לנזקים שלא יהיו ידועים לקבלן ההקמה או גופים הקשורים ואשר יוגשו עד למועד השלמת עסקת מכירת  2017בינואר  13מהם בקשר לפרויקט לאחר יום  מיליון  1.8 - ותביעת יובלים לתשלום דמי הקמה בהיקף של כ ש"חמיליון  3.1 - היטלים בהיקף של כ   , הוא לא מכיר במועד חתימת הסכם הפשרה עילות תביעה הכלולות במי מהחריגים הנ"ל.ש"ח
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  ידוע להם על קיומן של תביעות כאמור.מאשדוד התפלה או גופים הקשורים אליה. הצדדים מצהירים במועד חתימת הסכם הפשרה כי לא ה מהנחיות ישירות שקיבל וביניהם תביעת קבלן משנה של קבלן ההקמה בגין חוב המגיע לו כתוצאמהם למרות הוויתור המתואר לעיל, למעט בהתקיים איזה מהחריגים המפורטים בהסכם הפשרה, מתחייב לשפות את אשדוד התפלה וגופים הקשורים אליה בגין תביעה שתוגש נגד מי קבלן ההקמה    משפטיים (המשך)  הליכים  .ג   (המשך)מתקן התפלה אשדוד     הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך)  -  5ביאור 
  מיליון  3.1 -אשדוד התפלה גם מצהירה כי למעט תביעת עיריית אשדוד לתשלום היטלים בהיקף של כקשורים אליה במועד חתימת הסכם הפשרה. לנזקים שלא יהיו ידועים לאשדוד התפלה או גופים הואשר יוגשו עד למועד השלמת עסקת מכירת הפרויקט; ואשר בכל מקרה מתייחסים  2017בינואר  13הנוגעים למעשה או מחדל של קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו בקשר לפרויקט לאחר יום שלישיים נגד אשדוד התפלה או גופים הקשורים אליה תביעות צדדים  (ב) מתקן ההתפלה; וכן(א) מעשים של קבלן ההקמה שנעשו בזדון ושגרמו לנזקים ליציבות המבנית של  הפשרה, וביניהם:הקשורים אליו בקשר לפרויקט, למעט במקרה של התקיימות איזה מהחריגים המפורטים בהסכם ) וגופי המימון) על כל תביעה נגד קבלן ההקמה וגופים הזיכיון ובכובעה כבעלת מניות של החברהאשדוד התפלה מוותרת (בשמה ובשם גופים הקשורים אליה, לרבות המדינה (בכובעה כצד להסכם , היא לא מכירה במועד ש"חמיליון  1.8 -ותביעת יובלים לתשלום דמי הקמה בהיקף של כ ש"ח ת לעיל, בגינה יקבל קבלן ההקמה ההקמה בפרויקט (למעט בקשר עם תביעת עיריית אשדוד המתוארעל ידי רשויות ארציות או מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר מתקן ההתפלה או לעבודות קבלן על ידי רשויות המס ו/או רשות ההגבלים העסקיים) וכן בגין קנסות והיטלים שיוטלו כנגד קבלן ההקמה וציא סנקציות כאמור שיוטלו נגד קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו בקשר עם מתקן ההתפלה (להלעיל. חובת השיפוי של אשדוד התפלה תחול גם בקשר לסנקציות מנהליות שיוטלו על ידי המדינה את קבלן ההקמה וגופים הקשורים אליו בגין תביעה שתוגש נגד מי מהם למרות הוויתור המתואר אשדוד התפלה מתחייבת לשפות  ל.חתימת הסכם הפשרה עילות תביעה הכלולות במי מהחריגים הנ"   זיכוי חלקי במסגרת סכום הפשרה כמפורט להלן).
  ה, שיועברו לאשדוד בינו לבין יובלים בנוגע לתקופה שלאחר מועד חתימת הסכם הפשר 2013באוגוסט  27מיום אחראית להתחייבויות קבלן ההקמה מול צדדים שלישיים, למעט נטילת התחייבויות קבלן ההקמה מכוח ההסכם מסגרתו (ולרבות ההסכם הישיר בין קבלן ההקמה לגופים המממנים). בנוסף, אשדוד התפלה לא תהיה שניתנו בביטול מערך ההסכמים שנחתמו בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה, לרבות הסכם ההקמה והוראות השינוי      (ב)  המתוארת לעיל, בגינה יקבל קבלן ההקמה זיכוי חלקי במסגרת סכום הפשרה כמפורט להלן).מתקן ההתפלה או לעבודות קבלן ההקמה בפרויקט (למעט בקשר עם תביעת עיריית אשדוד והיטלים שיוטלו כנגד קבלן ההקמה על ידי רשויות ארציות או מקומיות (לרבות עיריית אשדוד) בקשר (להוציא סנקציות כאמור שיוטלו על ידי רשויות המס ו/או רשות ההגבלים העסקיים) וכן בגין קנסות שיוטלו על ידי המדינה נגד קבלן ההקמה או גופים הקשורים אליו בקשר עם מתקן ההתפלה מנהליות מהם למרות הוויתור המתואר לעיל. חובת השיפוי של אשדוד התפלה תחול גם בקשר לסנקציות אשדוד התפלה מתחייבת לשפות את קבלן ההקמה וגופים הקשורים אליו בגין תביעה שתוגש נגד מי , הכוללים ש"חמיליון  190קבלן ההקמה שילם לאשדוד התפלה את סכום הפשרה, בהיקף כולל של        (ג)  התפלה במועד חתימת הסכם הפשרה. שכבר מצויים  ש"חמיליון  84.2 -סכומים שלא שולמו לקבלן בסכום של כ   ,ש"ח מיליון 97.3תשלום מזומן בסך של  יחולק בין  ש"ח מיליון 70בתקבולי הביטוח נטו שיתקבלו בעקבות כך, ככל שיתקבלו, כדלקמן: כל סכום נטו עד הצדדים ישתפו פעולה במימוש תביעות ביטוח הקשורות לפוליסות שהוצאו בקשר לפרויקט ויחלקו       (ה)  ות נגד לערבויות אלו. לטובת חברת נמלי ישראל ועיריית אשדוד או העמדת ערבוימכוח הסכם ההקמה, העברת חלקי החילוף לידי אשדוד התפלה וכן שחרור הערבויות שהעמיד קבלן ההקמה התחייבויות שונות של הצדדים כמפורט בהסכם הפשרה, ובכללן, החזרת ערבויות ההקמה שהעמיד קבלן ההקמה לם במועד החתימה והתבצעו הסכם הפשרה בוצע במקביל לחתימתו לרבות באופן שסכום הפשרה שו      (ד)   שקוזזו ביתר. בדרך של קיזוז בעקבות פשרה בין הצדדים בנוגע לתביעת עיריית אשדוד המתוארת לעיל ובגין טענה לכספים המשולם  ש"חמיליון  3.5בדרך של אספקת חלקי חילוף וסכום של  ש"חמיליון  5לה, סכום של בחשבון אשדוד התפ     למימוש איזה מכתבי אחריות אלה על ידי אשדוד התפלה לאחר מועד חתימת הסכם הפשרה).תפלה לשיפוי קבלן ההקמה בגין תביעות שיוגשו נגדו על ידי מי מהם בקשר אחרים (כנגד התחייבות של אשדוד הלפרויקט והתחייבותו של קבלן ההקמה להסב לטובת אשדוד התפלה את כתבי האחריות שקיבל מקבלני משנה זכויותיו של קבלן ההקמה לנהל הליכים משפטיים מול קבלני משנה מסוימים איתם התקשר בקשר           (ו)  לאשדוד התפלה. 20% -לקבלן ההקמה ו 80%חולק הצדדים בחלקים שווים, וכל סכום נטו מעבר לכך י
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וצאות הצדדים יגישו במועד החתימה בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי בתל אביב למחוק ללא צו לה      )ט(  הפרויקט תניות לפיהן בין היתר הרוכש יכיר בויתורים שנעשו בשם אשדוד התפלה במסגרת הסכם הפשרה. ט פעולות או להעלות טענות בקשר אליו והתחייבות אשדוד התפלה לכלול במכרז למכירת ולהימנע מלנקוהתחייבות קבלן ההקמה, בשמו ובשם הגופים הקשורים אליו, לא להשתתף בהליך מכירת הפרויקט       )ח(  ובקשר להיתרים ורישןי נדרשים בקשר למתקן ההתפלה.התחייבות קבלן ההקמה לספק לאשדוד התפלה מידע ומסמכים המצוים ברשותו בקשר לצתקן ההתפלה,   (ז) משפטיים (המשך)  הליכים  .ג   מתקן התפלה אשדוד (המשך)    הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך)  -  5ביאור  ואת הבקשה שהוגשה במסגרתה למתן צו זמני כנגד חילוט ערבויות הקבלן על ידי אשדוד  36838-05-17"פאת ה שהיו אמורות להתבצע באותו מועד, פעולות נחתם הסכם הפשרה ובוצעו  2019במרץ  12כאמור לעיל, ביום   התפלה. כאמור לידי אשדוד התפלה ושחרור הערבויות לרבות תשלום סכום הפשרה, העברת הבעלות על חלקי החילוף  השלב  באשדוד. לטענת המדינה, בהתאם להסכם הזיכיון, אשדוד התפלה הייתה אמורה להשלים את הקמתעקב אי עמידתה של אשדוד התפלה בלוחות הזמנים, כפי שהוגדרו בהסכם הזיכיון להקמת מתקן ההתפלה מיליון ש"ח  160- יעת המדינה נגד אשדוד התפלה הינה תביעה כספית לתשלום פיצוי מוסכם בסך של כתב  תקורות. שייקבע כי קבלן ההקמה זכאי לו בגין ביצוע כל עבודה נוספת החורגת מתכולת הסכם הזיכיון בתוספת שייקבע כי קבלן ההקמה זכאי לו בגין כל יום עיכוב, וכן לחייב את המדינה לשלם לאשדוד התפלה את הפיצוי יום עיכוב שייקבע כי נגרם באחריות המדינה, וכן את סכום הפיצוי לשלם לאשדוד התפלה פיצוי בגין כל את כלל הסכומים שגבתה ו/או תגבה ממנה שלא כדין על חשבון הפיצויים המוסכמים בתוספת ריבית והצמדה, תביעת אשדוד התפלה נגד המדינה הינה תביעה כספית לפיה יש לחייב את המדינה להשיב לאשדוד התפלה   כמים, שיעורם, והתקופות הרלבנטיות לחישובם.התפלה בפיצויים מוסבנוגע ללוחות זמנים והעמידה בהם ובנוגע לסוגיית הפיצויים המוסכמים, ובכלל זאת עצם החבות של אשדוד כבורר יחיד בסכסוכים בכל הנושאים הקשורים לעבודות התכנון וההקמה (כולל בדק), לרבות טענות הצדדים התביעה הוגשו לכבוד השופט (בדימוס) תאודור אור המשמש באשדוד. בהתאם להסכמת הצדדים, כתבי אשדוד התפלה והמדינה הגישו כתבי תביעה מטעמן ביחס לפרויקט מתקן ההתפלה  2016במרץ  13ביום   המדינה מול התפלה אשדוד של בוררות .2   .שהעמיד קבלן ההקמה לטובת חברת נמלי ישראל ועירית אשדוד . 2013בדצמבר  15, ואת הקמת השלב הצפוני עד ליום 2013בספטמבר  15הדרומי של המתקן עד ליום  , היינו באיחור של מעל שנתיים, והקמת 2015באוקטובר  28בפועל, הקמת השלב הדרומי הושלמה רק ביום  הגשת התביעה, סכום התביעה עומד על כמפורט בהסכם. על בסיס מנגנון זה, המדינה טוענת כי נכון למועד אמור היה להיות מסוגל לספק בתקופת העיכוב, במכפלת תעריף קבוע, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנקבע בהסכם הזיכיון לחישוב הפיצוי המוסכם בגין איחור בהקמת המתקן מבוסס על כמות המים שהמתקן נת המדינה, המנגנון , היינו איחור של מעל שנתיים. לטע2015בדצמבר  26השלב הצפוני הושלמה רק ביום  סעדים, בכל הנוגע לזכותה  יצוין כי במסגרת כתב התביעה של המדינה, עתרה המדינה למתן היתר לפיצול  הגשת התביעה), כאשר סכום זה מתייחס לעיכובים בהקמת שני השלבים., כולל תוספת הפרשי הצמדה וריבית למועד כמים שנוכומיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפיצויים המוס 160-סך של כ המדינה על הסדר ביניים עם המדינה (להלן: "הסדר הביניים") בנוגע לתשלום פיצויים מוסכמים שלטענת אשדוד התפלה חתמה  2016בינואר  28בהמשך לדיונים בין הצדדים במטרה למצוא פתרון למחלוקות, ביום   להגיש בעתיד תביעה לתשלום פיצויי נזק בגין הליקויים במתקן. המוסכמים (שהמדינה בהתאם להסדר הביניים נקבע, בין היתר, כי אשדוד התפלה הסכימה כי תחשיב הפיצויים     .בשאלת זכותה של המדינה לקבל את הפיצויים המוסכמים שהיא מבקשת לתבועוזאת, בין היתר, עד לקבלת פסק הדין של הבורר  BOT-מגיעים לה בגין העיכובים בפרויקט בהתאם להסכם ה הגדלים בשיעורים  , צמודים למדד,הסכימה לדחות את מועד תשלומם) יכלול גם ריבית בגין הפיצויים המוסכמים . כמו כן, הוסכם כי הבורר לא ואילך) 2019משנת  5.5% -ועד ל 2016לשנה בשנת  2.5% -לאורך השנים (החל מ תוחזרנה ישולמו תשלומים שאינם כמפורט בהסדר הביניים, לא שולמו למדינה במלואם הפיצויים המוסכמים, לא  וד לאמקבלן ההקמה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסדר הביניים. עוד נקבע בהסדר הביניים, כי כל עהנ"ל יתרות מזומנים שיוותרו בחברת אשדוד התפלה ו/או אשדוד תפעול ו/או חילוט הערבויות וסכומים שיגבו , תקבל המדינה כתשלום על חשבון הסכום המוגדר בהסכם הבינייםט עומד ביחס כיסוי לפיהם במידה והפרויקהיכולת לחלט את ערבות הביצוע שאשדוד התפלה העמידה לטובת המדינה, אלא בכפוף לתנאי הסדר הביניים, הסדר הביניים מגביל את היכולת של המדינה לנקוט בסעד עצמי לצורך גביית הפיצויים המוסכמים, לרבות את הביניים. הסדר הביניים לא שורשר "גב אל גב" לקבלן.  יהיה מוסמך להפחית את שיעור הריבית שנקבע בהסדר     ים כלשהם בקשר עם האיחור בהקמת ששולמו למדינה, במקרה שבו אשדוד התפלה גבתה מקבלן ההקמה סכומלפי הסדר הביניים, בנוסף לפיצויים המוסכמים  הלוואות בעלים (קרן וריבית) ולא תתבצע חלוקת דיבידנדים.
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בינואר  24ביום .חשבון הפיצויים המוסכמים מהסכומים המגיעים לאשדוד התפלה, על פי הסכם הזיכיוןאלה, על המתקן, עד למועד הקבוע בהסדר הביניים, ולאחר מועד זה מכל עילה שהיא, תהא המדינה רשאית לנכות סכומים   משפטיים (המשך)  הליכים  .ג   מתקן התפלה אשדוד (המשך)    הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך):  -  5ביאור  נכון למועד הדוחות . 2018קיבל הבורר את בקשת הצדדים לביטול דיוני ההוכחות שנקבעו לחודש פברואר  2018 -לוקת, בסכום שנתי של כהכספיים, המדינה מקזזת מתשלומים חודשיים לאשדוד התפלה סכום נטען ושנוי במח בסביבת המתקן, רכב מי הים השינוי בהן נגרם קבלן ההקמה העלה טענות כנגדה, לפיאשדוד התפלה טענה, כי  המדינה בעניין איכות מי הים. בבוררות מול , אשדוד התפלה הגישה כתב תביעה מטעמה2017ביוני  15ביום   מיליון ש"ח, בגין אי הגשת מסמכים בהתאם לזכות נטענת של המדינה מכוחו של הסדר הביניים. 1.2 לתוצאות תתקבלנה (כולן או חלקן), הרי שהמדינה היא האחראית על פי הוראות  הסכם הזיכיון והוראות הדין זיהומים שנגרמו בשל כשלים של צדדים שלישיים. אשדוד התפלה טענה כי ככל שטענות הקבלן בשל בין היתר,  , אשדוד מקורות מים, מקורות ייזום, לאחר תאריך המאזן, נחתם מתווה עקרונות בין 2019לפברואר  24 ביום  באשדוד ההתפלה מתקן למכירת עקרונות מתווה    .כאמור התביעה הגשת על למדינה התפלה אשדוד תודיע שבו מהיום מטעמה ההגנה כתב להגשת ימים 30 של ארכה למדינה תינתןבעניין איכות מי הים, ), הבוררות הליכי במסגרת תביעה ובין נפרדת תביעה(בין  התפלה אשדוד כנגד הקבלן ידי על תביעה שתוגש ככל וכי, יעוכב המדינה מטעם ההגנה כתב כי, הבורר ידי על נקבע, הצדדים להסכמת בהתאם להביא לכך שמצבה של אשדוד התפלה לא ישתנה לרעה.עליה לפצות ו/או לשפות את אשדוד התפלה ו/או לנקוט כל פעולה אחרת על מנת  ןלכהשינוי באיכות מי הים, ו חודשים ממועד השלמת המכירה. לצורך שיפוץ זה  24כשירות בסטנדרטים שייקבעו במסמכי המכרז וזאת בתוך התפעול והלוואות הבעלים שהועמדו לגופים אלה. הזוכה במכרז יתחייב לשפץ את המתקן ולהעמידו במצב יבה לפרסם מכרז פומבי למכירת כל מניות אשדוד התפלה וחברת ייזום התחי מקורותבהתאם למתווה העקרונות,   ומתווה העקרונות נכנס לתוקף באותו מועד. 2019במרץ  12של הסכם הפשרה של הקבלן. התנאים הושלמו ביום אשדוד התפלה תפעול. כניסתו לתוקף של מתווה העקרונות הותנתה בקבלת אישורים של הצדדים וכניסתו לתוקף בחברת אשדוד התפלה ובחברת  החברה חזקותהתפלה ואשדוד תפעול לבין המדינה והמממנים למכירת מלוא ה במסגרת מתווה  נוספת שיועמדו על ידי המממנים, כפי שמפורט במתווה העקרונות ("קופת המשאבים").מקבלן ההקמה במסגרת הסכם הפשרה עמו, מיתרות שייצברו בחשבונות אשדוד התפלה וממסגרת אשראי ימוש ב"קופת משאבים" שתיצבר באשדוד התפלה, שתורכב בעיקר מכספים שהתקבלו יוכל הזוכה לעשות ש נוסף, בהמשך. הליכי הבוררות בין אשדוד התפלה לקבלן ההקמה הסתיימו במסגרת הסכם הפשרה ביניהם. בבמתווה העקרונות, הנוגעות לסכומים המגיעים למדינה במקרה שהליך המכירה יצלח ובמקרה שייכשל, כמפורט מו הליכי הבוררות בין אשדוד התפלה למדינה וזאת לאור ההבנות בין הצדדים, המפורטות העקרונות הסתיי מקורות גירעונות תפעוליים שוטפים כאמור. בהתאם, ככל ש , למימוןש"חמיליוני  30סכומים נוספים בהיקף של עד המכירה של המתקן ועמידה של אשדוד התפלה ביחסי כיסוי מינימליים, אשדוד התפלה תהא רשאית לשחרר ההשתתפות"). בנוסף, בנסיבות מסוימות הקבועות במתווה העקרונות, הקשורות בעיקר להתקדמות הליך הייזום, בערבות של החברה ("תקרת  מקורותימומנו על ידי  ש"חמיליוני  24תפעוליים שוטפים, עד היקף של הזיכיון. שיפוצים הכרחיים הנדרשים לשימור המתקן, עד היקף מסוים, ימומנו מתוך קופת המשאבים. גירעונות מת הליך המכירה של המתקן, המתקן ימשיך לפעול בהתאם להוראות הסכם על פי מתווה העקרונות, עד להשל     שמקורה לפני מועד מתווה העקרונות.במסגרת מתווה העקרונות אישרו המממנים כי הם מוותרים על כל הפרה ו/או העמדה לפירעון מידי כמו כן,  על הפרות מצד אשדוד התפלה שמקורן לפני מועד מתווה העקרונות. ההמדינה ויתר במסגרת מתווה העקרונות שעלול להוביל לביטול הסכם הזיכיון ו/או מימוש זכויות המממנים מכוח הסכם המימון. בנוסף, המתקן, דבר הגירעונות התפעוליים, ככל שיהיו, לא תהיה לחברת התפעול יכולת פיננסית להמשיך בתפעולו ותחזוקתו של ו/או החברה לא ימשיכו לממן את  מקורות ייזוםתממן גירעונות תפעוליים כאמור בגובה תקרת ההשתתפות, ו ייזום ולהעמיד  ש"חמיליוני  8 -בסכום של כ IDE (בערבות החברה) יידרשו לפרוע את יתרת החוב לחברת מקורות ייזום מיליון ש"ח  100. והמדינה מקורות ייזוםבמועד השלמת הליך המכירה של המתקן, כספי התמורה יחולקו בין      .ש"ח 1.6 -ף כולל של כבמקום קבלן ההקמה מספר ערבויות בנקאיות לחברת נמלי ישראל ולעיריית אשדוד בהיק כספי הביטוח ככל שיתקבלו יכללו  ;מדינה-30% ייזום מקורות-70%מיליון ש"ח יחולק  200כל סכום מעל  ; ייזום מקורות-30%מדינה -70%מיליון ש"ח נוספים יחולקו  100מדינה; -30% ייזום מקורות-70%ראשונים יחולקו  לאחר המכירה, לאשדוד התפלה ולחברת התפעול לא יהיו  בסכום האמור, אלא אם נוצלו כחלק מקופת המשאבים. ) תידרש לפרוע את החוב של מקורות מים. בנוסף, מקורות ייזום (בערבות מקורות מיםול מקורות ייזוםחובות ל , וככל שיתרת החוב נטו של חברת התפעול באותו ש"חמיליוני  30.5 -חברת התפעול לבנק מזרחי בסכום של כ ) תכסה את ההפרש עד סכום יתרת החוב נטו של חברת מקורות מים(בערבות  מקורות ייזוםמועד תהיה שלילית,  כמו כן נקבע במתווה העקרונות כי ככל שאשדוד התפלה תידרש לשפות או לפצות  אשדוד התפלה ו/או בידיעתן.בגין חובות חברת התפעול עד למועד חתימת מתווה העקרונות שלא גולו לזוכה במכרז למרות שהיו בידיעת עלולות להיות כפופות לחובת שיפוי הרוכש  ומקורות מים ייזום מקורות. בנוסף, 2018בדצמבר,  31התפעול ליום    מיליון  1.8 -מה בסך של כמיליון ש"ח, וכל סכום שיפוי מעבר לכך (וכן שיפוי בגין תביעת יובלים בגין דמי הק 6), לפי חלוקה שנקבעה ביניהם, עד לסכום כולל של מקורות מיםעל ידי אשדוד התפלה או חברת ייזום (בערבות ה ו/או מי מטעמו מכוח הוראות הסכם הפשרה עם קבלן ההקמה, סכום השיפוי או הפיצוי ישולם את קבלן ההקמ
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מתווה העקרונות כולל גם שורה של הקלות מכוח הסכם ).מקורות מיםייזום (בערבות תשולם על ידי מקורות  ש"ח)  משפטיים (המשך)  הליכים  .ג   מתקן התפלה אשדוד (המשך)    הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מתקני התפלת מים (המשך):  -  5ביאור  במקרה שהליך המכירה ייכשל, חוב  הזיכיון שיחולו לאחר השלמת הליך המכירה של המתקן.המימון ומכוח הסכם  את ערבות  שהליך המכירה ייכשל, שלא בשל מחדלים של מקורות ייזום או מקורות מים, המדינה לא תחלטמיליון ש"ח, ויהיה נחות לחוב של אשדוד התפלה למממנים. ככל  60 -אשדוד התפלה למדינה יועמד על סכום של כ חודשים מלהפעיל את  24, המדינה תימנע למשך תקופה של 85%להוראות הסכם הזיכיון ובזמינות העולה על במקרה כאמור, בו הליך המכירה ייכשל, אזי כל עוד אשדוד התפלה תמשיך לספק מים מותפלים בהתאם כאמור. כן נקבע במתווה העקרונות כי על בסיס חלוקה שסוכמה ביניהם בהתאם לגובה יתרת כספי המימוש יתרת כספי המימוש, לאחר פירעון הסכומים המגיעים למממנים, לחלוקה בין המדינה למקורות ייזום ומקורות מים מיליוני ש"ח. עם זאת, ככל שהמממנים יפעלו למימוש המתקן, תשמש  90ההקמה שהועמדה לטובתה בסך של  עילות הנוגעות לכמות המים המסופקת (וזאת מבלי לגרוע מזכויות  זכותה לביטול הסכם הזיכיון לפי הוראותיו בגין קבלן ההקמה, אשר במסגרתו הזרים במסגרת הערכת שווי זו, נלקחה בחשבון ההשפעה של ההסדר שנחתם עם   , ביצע מעריך השווי בחינה מחודשת בנוגע לירידת ערך המתקן.2018בדצמבר  31לצורך הדוחות הכספיים ליום   .חיצוני שווי מעריך עם התקשרה התפלה אשדוד כך לשם. נטו המשתנה והתזרים נטו הקבוע התזרים: בפרויקט הצפויים התזרימים של(היוון)  הנוכחי ערכם בסיס על הפרויקט של השבה בר סכום בחינת לעת מעת מבצעת התפלה אשדוד  הערכת שווי  .ד      כיון מכוח עילות אחרות, ככל שיעמדו לה באותו מועד).יהמדינה לביטול הסכם הז ותזרים המזומנים התפעולי בגין המרכיב המשתנה הוון  )5.11% – 31.12.2017(ליום  6%מרכיב הקבוע בשיעור של הבחינה זו התבססה על הערכת שווי הנכס הפיננסי והנכס הבלתי מוחשי, באופן בו הוון תזרים המזומנים התפעולי בגין   . 2022החל מסוף שנת ומנהלי החברה, לוחות זמניים חזויים למכירה ולתיקון, והערכות ראשוניות בנוגע למצב המתקן לאחר השלמת התיקון ס על הערכות קודמות של מהנדסי כמו כן, בחישוב סכום בר ההשבה, נלקחו בחשבון גם הערכת עלות התיקונים בהתבס  המזומנים בהערכת השווי, לצורך תיקון המתקן על ידי הרוכש העתידי.מלש"ח אשר מיועדים לתיקון המתקן, ואשר משמשים מקור תזרימי במסגרת תזרימי  186.5 -הקבלן סכום של כ את השינויים והשפעתם ויעדכנו את ההפרשה לירידת הערך ככל  בתקופות עוקבותומעריך השווי ימשיכו לבחון  החברה  מלש"ח. 82 -רה בביטול חלקי  של ההפרשה שנרשמה בעבר בגין הנכס הפיננסי, בסכום של כההקמה, הכירה החבנכון למועד דוחות כספיים אלה, ובהתבסס על עדכון הערכת השווי הנ"ל, ובהמשך להסדר כאמור שנחתם עם קבלן   . )6.72% – 31.12.2017(ליום  7.59%בשיעור של       1,164,500     745,775   שנה שישית ואילך   83,745   שנה חמישית   83,745   שנה רביעית    83,745   שנה שלישית   83,745   שנה שנייה   83,745   חלויות שוטפות -שנה ראשונה                                            : 2018בדצמבר 31ליום  פירעון מועדי                  1,065,390   1,164,500      )115,638(  )4,014(    הפרשה לירידת ערך   1,181,028   1,168,514       -  -    ש"ח צמוד מדד  624,385  619,393  %4.5  ש"ח נומינלי  -  -    אירו צמוד מדד  520,038  513,129  3.11%  אירו נומינלי  36,605  35,992  2.27%  דולר          אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %    2017  2018  הריבית   בדצמבר 31ליום   שיעור   :והצמדות מטבעות לפי הפיננסי הנכס הרכב להלן  .ה    שיידרש.
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        * באמצעות חברת מקורות ייזום        100%  100% ישראל שח"מ  100%  100% ישראל שותפות נבי מוסא * 100% 100% ישראל  התפלה * אשדודאשדוד תפעול+ 99.7% %99.7 ישראל  ייזוםמקורות       % %   2017 2018 עסקי עיקרי החברה הבת  בדצמבר 31ליום  ומקום פעילות שם  שיעור זכויות הבעלות התאגדות    מדינת     :המוחזקות על ידי החברההמהותיות פירוט החברות המאוחדות   )1(    חברות מאוחדות:  א.    מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור       2015דצמבר  אשדוד הופעל באופן מלא בסוף חודש מתקן*    118,351  118,351  -  -  :2018בדצמבר  31 ליום מופחתת עלות            )433,469(  )158,833(  )14,497(  )260,139(  2018בדצמבר  31ליום  יתרה  )3,706(  -  )3,706(  -  סיווג לנכסים המוחזקים למכירה  )7,356(  -  )7,356(  -  לירידת ערךהפרשה   )18,021(  )17,229(  )792(    הפחתה  )404,386(  )141,604(  )2,643(  )260,139(  2018בינואר  1יתרה ליום           :הפחתה שנצברה והפרשה להפסדים            551,820  277,184  14,497  260,139  2018בדצמבר  31ליום  יתרה  14,069  14,069  -  -  תוספות          :2018תנועה בשנת   537,751  263,115  14,497  260,139  2018בינואר  1יתרה ליום           עלות:            133,365  121,511  11,854  -  :2017בדצמבר  31 ליום מופחתת עלות            )404,386(  )141,604(  )2,643(  )260,139(  2017בדצמבר  31ליום  יתרה  )18,604(  )17,813(  )791(  -  הפחתה  )385,782(  )123,791(  )1,852(  )260,139(  2017בינואר  1יתרה ליום           :הפחתה שנצברה והפרשה להפסדים            537,751  263,115  14,497  260,139  2017בדצמבר  31ליום  יתרה          היוון עלויות מימון  7,487  7,487  -  -  תוספות          :2017תנועה בשנת   530,264  255,628  14,497  260,139  2017בינואר  1יתרה ליום           עלות:  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    סך הכל  תוכנות  מוסאנבי שפכים מתקן טיהור   *אשדודמתקן התפלה   ההרכב והתנועה:  נכסים בלתי מוחשיים  -  6ביאור 



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

51  

מים לבין חברת הייזום, שמגדיר את  מקורות בין הסכם נחתם 2009 שנת בתחילת, הממשלה להחלטת בהמשך  (ב)    לפעילותה, שהעיקרי שבהם הוא הקמת מתקן התפלה באשדוד, כפי שיפורט להלן., ופועלת לקידום פרויקטים שונים הרלוונטיים 2008חברת הייזום החלה בפועל את פעילותה בחודש ינואר   להשקיע בחברת הייזום וכן את העקרונות לפעילות חברת הייזום. תהיה החברה רשאית ובין חברת הייזום, וקבעה, בין היתר, את הפעילויות שיועברו מהחברה לחברת הייזום ואת היקף ההשקעות אותו , התוותה את העקרונות להפרדת הפעילות בין החברה 2007באוגוסט  26, מיום 2318החלטת הממשלה מס'   (א)    חברת הייזום): -"מ (להלן בע וייזום פיתוח מקורות  )2(     : (המשך)מאוחדות חברות  .א    : (המשך)מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור  של שלוש שנים ממועד השלמת רכישת מניות  תקופהלעיל, הוסכם כי תוך  כמפורטהתאם להחלטת הממשלה, ב  (ג)    .להסכם חידוש נחתם טרם להיום נכון. בהתבסס על הסכם זה עודכנו סכומים בגין רכישת שירותים שוטפים על ידי הדירקטוריון. שוטפים שירותים רכישת בגין התחשבנות מנגנון וקביעת נכסים העברת בגין התחשבנות לרבות, ביניהן היחסיםמערכת  שכתוצאה מהמכירה או  כך, יימכרו או יוצעו לציבור מניות אלו במסגרת הליך הפרטה, החברהחברת הייזום על ידי  מהון מניות חברת הייזום אך  75% -פחות מ על הייזום בחברת החברהההצעה לציבור יעמוד שיעור ההחזקה של  לאחר ההפרטה כמו כן, , תהא תקפה עד להשלמת הפרטתה החלקית של חברת הייזום. הממשלה בהחלטת שנקבע כפיבהון חברת היזום,  החברהמיליון דולר ארה"ב. המגבלה על היקף ההשקעות של  15על כולל שיעלה בהחלטת הממשלה, כי עד למועד השלמת ההפרטה החלקית, חברת הייזום לא תשקיע בפעילות בחו"ל סכום מהון מניותיה. כמו כן, נקבע  50%-למכור את אחזקותיה בחברת הייזום באופן ששיעור אחזקתה יפחת מ החברהתוכל  2014 אפריל חודשהפרטה חלקית). החל מ -(להלן  2014חודש מרץ עד ל וזאת 51%-לא פחות מ וייזום, לא תשקיע מהון המניות המונפק של מקורות פיתוח  50% -החלקית ועד שמקורות מים תחזיק בפחות מ דיעת חברת הייזום, לא קודם הליך ההפרטה במתווה הקבוע בהחלטת בשל עיכובים בתחילת ההקמה, למיטב י וההפרטה תחל בסמוך להשלמתו.בהחלטת הממשלה הנ"ל נסמך על ההנחה כי הקמת מתקן ההתפלה באשדוד תתחיל בסמוך לקבלת ההחלטה מתווה ההפרטה שנקבע  מיליון דולר ארה"ב. 30מקורות פיתוח וייזום בפעילות בחו"ל סכום כולל שיעלה על  בדצמבר  3ואף לא התקבלה החלטת הפרטה בוועדת השרים לענייני  הפרטה.  ביום  2318הממשלה מספר  יצירת תשתית להגדלת היקף הפיתוח במשק המים " -  4514התקבלה החלטת ממשלה  2019בפברואר  24ביום   )ד(    משמעויות הצעת ההחלטה על פעולותיה של חברת מקורות ייזום ושל מקורות מים.מהיקף המניות בחברה. חברת האם בוחנת את  50%זום עד לגובה של הממשלה וחברת מקורות בחברת היישלחה רשות החברות טיוטת הצעת החלטת הפרטה לחברת הייזום, המתייחסת למכירת אחזקות  2014 ", העוסקת בשינוי מבני של קבוצת מקורות כות ותיקון החלטות ממשלהלשם התמודדות עם תקופות בצורת מתמש ביצוע או תפעול של שירותים, מתן או קבלת הלוואה, העמדת ערבויות לפרויקטים, פעילויות להקמה, מקורות ייזום לא תיטול כל התחייבות חדשה ולא תבצע כל פעולה, לרבות התקשרות בחוזים למתן  .3 ממניות מקורות ייזום. 100%הפרטת חברת מקורות פיתוח וייזום בדרך של מכירת  .2 הפעלה תפעול בע"מ בהליך מכרזי. התפלה בע"מ ובאשדודמכירת מתקן ההתפלה באשדוד בדרך של מכירת כל המניות המוחזקות על ידי מקורות ייזום באשדוד  .1  החלטות הבאות המתייחסות לחברת הייזום: , בין היתר,להתמודדות עם הבצורת. במסגרת החלטה זו התקבלו למימון,  BOTחברת הייזום זכתה, ביחד עם חברת נטקום הקפריסאית במכרז   -  לימסול פרויקט  )3    .להלן 9 ביאור ראה - מוסא נבי רויקטפ )2   א.5 ביאור ראה - אשדוד התפלה תקןמ )1  :אלו לפרויקטים ביחס מצויה היא בהם הביצוע שלבי ושל עוסקת היא בהם העיקריים הפרויקטים של פירוט מוצג להלן. פרויקטים מספר לקידום פועלת היא, בפעילותה היזום חברת החלה מאז  :הייזום חברת עוסקת בהם העיקריים הפרויקטים  )ה(    ול בע''מ.וייזום בע''מ, אשדוד התפלה בע''מ ואשדוד התפלה תפעבאשדוד בלבד כפי שיאושר על ידי מנהלת ההתפלה, מקורות מים תוכל להשקיע במקורות פיתוח , לצורך יישום מתווה מכירת מתקן ההתפלה 1700 -ו 4341, 2318חלטות ממשלה העל אף האמור ב .4 תשתיות, אלא באישור הממשלה. מיליון מ"ק מים לשנה שפרסמה  15-תכנון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בהיקף של כ שנה שבסיומן יוחזר  25הפרויקט כולל את הקמת המתקן ותפעולו השוטף במשך  ממשלת קפריסין. נחתם ההסכם עם ממשלת  2009באוגוסט  7המתקן לממשלת קפריסין ללא תמורה. ביום  "). מימון הפרויקט נעשה WDDצעות משרד החקלאות ורשות המים הקפריסאית ("קפריסין, באמ    בוצע באמצעות שני תאגידים המוחזקים על ידי מקורות ייזום ונטקום הקפריסאית בחלקים שווים:  הפרויקט. 2011בנק קפריסאי. הסכם המימון נחתם בחודש אוגוסט  -"Co-Operativeעל ידי "
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. M.N  EPC Water Coושותפות ההקמה  M.N Limassol Water Co Limitedחברת הפרויקט   : (המשך)הייזום חברת עוסקת בהם העיקריים הפרויקטים  )ה(    "מ (המשך)בע וייזום פיתוח מקורות  )2(    : (המשך)מאוחדות חברות  .א    (המשך) מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור  , למשך תקופה של שנה אשר הוארכה 2012ביולי  1) בהתאם לתנאי ההסכם וזאת מיום Stand by Mode, כי המתקן יהיה במצב זמינות לאספקת מים (WDD- עם השלמת הקמת המתקן הודיע ה  . 2012ביוני  30הקמת הפרויקט הסתיימה ביום  . בחודש 2016במאי  8 מיום החל) Stand by Mode( מים לאספקת זמינות במצב בלימסול המתקן העמדת על) WDD( הקפריסאית המים מרשות הודעה התקבלה 2016באפריל  8 ביום  לשנה נוספת.  , והחל מחודש 50%הורתה ממשלת קפריסין להפעיל את המתקן בתפוקה של   2016אוקטובר  ה. באמצעות הסדר שכולל הודעה של כל התשלומים המתבצעים, לעורכי הדין של קבלן המשנבית המשפט המחוזי בלימסול, הורה על הגבלת תשלומי חברת הייזום וחברת הייזום נענתה אירו.  מיליון 2.8הקמת חלק מרכזי במתקן, פתח בהליכים משפטיים נגד השותפות בגין נזקים בסך אשר היה אחראי על  Co. M.N. EPC, קבלן משנה של השותפות, 2016בספטמבר  16ביום   :משפטיים הליכים   .50% של בתפוקה המתקן את להפעיל) WDD( הקפריסאית המים מרשות הנחיה התקבלה 2019 לאפריל 5 ביום .חודשים שלושה לפחות של לתקופה) Stand by Mode( מים לאספקת זמינות למצב המתקן את להעביר 2019 לאפריל 1 מיום והחל, חודש למשך 2019 למרץ 1 מיום החל 50% של בתפוקה המתקן את להפעיל) WDD( הקפריסאית המים מרשות הנחיה התקבלה 2019 לפברואר 26 ביוםהורתה על הפעלתו באופן מלא.  2016נובמבר  על ידי החברה הבת מערבות בנקאית של קבלן המשנה, עקב  שחולטוומזומנים  אירו 1,347,667 - טרם שולמה בסך של כמקור הסכום הנתבע הוא עבור יתרת החוזה עם קבלן המשנה ש אירו  מליון 6.9  -כ של בסכום התובע המשנה קבלן ידי על תובענה וגשהה 2016, באפריל 5 ביום  אירו. 1,211,000כום של בסביצועים מובטחים על פי ההסכם עם הקבלן, ב המתקן עמידת אי  :כך נקבע, הצו במסגרת. העיקריים בהליכים המשפט בית להחלטת עד בתוקף להיות ימשיך הוא דהיינו, למוחלט, 2016 ספטמבר בחודש שניתן הצו את הפך המשפט בית, 2017 במאי 29, ביום  הכולל ריבית והוצאות משפטיות, בדוחות הכספיים לא נכללה הפרשה בגין האמור. 
 מחוצה לה, בסכום המצוין לעיל.דרך למכור, לבצע פעולות או להפחית מהערך של הנכסים, בין שאלו נמצאים בקפריסין או אירו, או בכל  מליון 2.8 עד של בסכום, מקפריסין, בקפריסין הנמצאים, נכסיהם של מהוצאה להימנע ועליהם אסור הנתבעות לנציגיאו /ו, הנתבעות של לדירקטוריםאו /ו, לנתבעות  
 מימוש של נכסים ועל ידי הודעה על -בצו בית המשפט על ידי אי צו את מלא באופן קיימו החברות  .האמור מהסך נמוך בקפריסין המצויים הנכסים של הנקי השווי אם רק לקפריסין מחוץ נכסים על תחול היא כאשר, בעקיפין ובין במישרין בין, לה מחוצה ובין בקפריסין בין, הנכסים כל את כוללת הנתבעות לנכסי ההגדרה שותפות ו M.N Limassol Water Co Limited הפרויקט חברתהגישו  2018בינואר  24 ביום  כל התשלומים לעורכי הדין של קבלן המשנה.  , בקשה 2019באפריל  10לקבלת אורכה להגשת כתב הגנה נגד הטענות המועלות כנגדו עד ליום משנה של השותפות הגיש בקשה ההגנה וטענות נגד. קבלן  כתב M.N  EPC Water Coההקמה  הקפריסאית, אותה החברה  Netcomזכתה, ביחד עם חברת  חברת הייזום -לרנקה  פרויקט )4  הפרשה בגין האמור. נכללההכספיים לא  בדוחות. התביעה סיכויי את להעריך מוקדם זה בשלב, הבת חברת של המשפטיים היועצים דעת חוות פי על, זו בטענה התומכים כיםמסמ גילוי וכן ועומדות תלויות נוספות שתביעות העובדה לאור  זו אושרה על ידי בית המשפט. לתכנון ומימון שדרוג, ותפעול של מתקן  BOTהשותפה של מקורות ייזום בפרויקט לימסול, במכרז  ו השוטף הפרויקט כולל שדרוג המתקן והרחבתו במשך שנתיים וזאת במקביל להמשך תפעולמיליון מ"ק מים לשנה שפרסמה ממשלת קפריסין.  22-להתפלת מי ים בעיר לרנקה בהיקף של כ   . 2012, והחלה בעבודות ביוני 2012בינואר  26הזיכיון ביום שנה שבסיומן יוחזר המתקן לממשלת קפריסין ללא תמורה. החברה חתמה על הסכם  25במשך 
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לחוזה ) ובו הודעת שינוי WDDהתקבל מכתב מרשות המים בקפריסין ( 2012באוגוסט  2יום ב  . M.N Larnaca Desalination Co. Limited חברתפרויקט מבוצע באמצעות תאגיד המוחזק על ידי מקורות ייזום ונטקום הקפריסאית בחלקים שווים: ה  : (המשך)הייזום חברת עוסקת בהם העיקריים הפרויקטים  )ה(    "מ (המשך)בע וייזום פיתוח מקורות  )2(    : (המשך)מאוחדות חברות  .א    (המשך) מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור  ) למשך תקופה Shut Down Modeלפיה יש להעביר את מתקן ההתפלה בלרנקה למצב הדממה ( להסדיר את ) המבקשים WDDהתקבל מכתב מרשות המים בקפריסין ( 2014ביוני  11ביום   :משפטיים הליכים  האמור לעיל, ביקשה החברה המשותפת פיצוי בגין תקופת ההדממה כאמור לעיל.  בעקבות  של שנתיים.  וזאת בהתאם להליך יישום חילוקי הדעות כמפורט  המשותפת חברהידי ה-הדרישות שהוגשו על ידי הועדה הממשלתית -והפיצוי בגין תביעות החברה המשותפת בגין מצב המתקן, לא אושרו עלהפשרה שהושג בין הצדדים לגבי פיצוי החברה המשותפת בגין הוראת השינוי להדממת המתקן ) בו צויין כי הסדר WDDהתקבל מכתב נוסף מרשות המים בקפריסין ( 2014באוקטובר  22ביום   הזמנים של הפרויקט. לוחות אי עמידה בלבנוגע  WDD- , וכן תביעות נגדיות של הBOT-בהסכם ה ון ), ולפיכך, מנגנון הפיצוי וכן התביעות הנגדיות יובהרו בהליך פתרKEAAהבינמשרדית ( וכן גירעון בהון החוזר  אירו אלפי 11,053 -בסך כ גירעון בהוןאלפי אירו ובהתחשב בכך שלמיזם  1,043 -, בסך כ2018 בשנתבדבר המשך פעילות המיזם כ"עסק חי", הואיל ולמיזם נצבר הפסד נכללה הפניית תשומת לב לקיום ספקות משמעותיים  2018 דצמברב 31בדוחות הכספיים ליום   :מצב כספי  .אשתקד שהוכרה ההלוואה הפחתת של עדכון נדרש לא 2018 בשנת. 2018 בינואר 1 מיום החל זו הלוואה בגין נוספת ריבית יזקפו לא כי החליטו זה למיזם והשותף החברה, לעיל האמור לאור. קודמות בשנים שהוכרו ריבית סכומי בגין"ח ש אלפי 8,995 של בסך ההלוואה מיתרת הפחתה החברה בספרי בוצעה 2017בשנת , בלרנקה הבת לחברה שניתנה הבעלים הלוואת שווי אימות לצורך בדיקה המניות בעלי ביצעו) IAS 39( הבינלאומית החשבונאית לתקינה בהתאם  .ערך לירידת ההפרשה בעדכון צורך היה לא הדוח בתקופתבהסתמך על חוות דעת יועצים משפטיים ויועצים הנדסיים. ו חיצוני שווי מעריך"י ע שהוכן מודל בעזרת, שימוח הבלתי הנכס של ההשבה בר שווי את לעת מעת בוחנת הבת החברה  :הוגן שווי  נכללו בחוזה המקורי, או לחילופין בירור התביעות לפי ההליך שנקבע בהסכם הזיכיון. הפיצוי הנדרש עקב הוראת השינוי והדממת המתקן וכן עקב דרישתם להשקעות נוספות שלא מיליון יורו, בגין  18 -בסך של כ WDD- ל המשותף המיזם של תביעה הוגשה 2015 נובמבר בחודש  שהושקע בו.המים בספיקה מלאה. השותפים פועלים לגיוס הלוואה למימון הפרויקט כחלף להון העצמי מתקן עבר בהצלחה את מבחני ההשלמה, והחל את תקופת ההפעלה ומכירת ה 2015ביולי  4 יוםב  .המחלוקות הקבוע בהסכם הזיכיון פיים של המיזם נערכו על בסיס הנחת ה"עסק החי", הדוחות הכס .אלפי אירו 30,106 -בסך של כ ש"ח, כולל ערבויות שניתנו לחברת אשדוד  מיליוני 299 - התחייבויות חוץ מאזניות בסך כ הייזום לחברתכן,  כמו  "ח. ש ןיליומ 10 - , גרעון בהון החוזר בסך כמאוחדות חברות וללאמוסא  נבימיזם  כוללהייזום,  לחברת 2018 בדצמבר 31ליום  נכון  סולו - הייזום חברתהכספי של  מצבה .1      החוזר בהון גרעוןמצב כספי ו  )ו(       שך פעילותו כ"עסק חי".".שאין למיזם זה אמצעיים כספיים מספיקים שיאפשרו את המ), שלגביו אישרו בעלי המניות כי לא יועמד לפירעון כל זמן 50% –אירו (חלקה של החברה  אלפי 33,242 -מסתכמת בכ 2018 דצמברב 31ל אשראי של בעלי המניות שיתרתו ליום עבהתבסס      "ח. ש מיליוני 54שניתנו לאשדוד התפלה תפעול בסך  וערבויות"ח ש מיליוני 129 -כהתפלה בסך 
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לפירעון ההתחייבויות של שותפות נבי מוסא לתאגיד בנקאי שמימן את הקמת הפרויקט, וכן  שימשהמהמזמין  שהתקבלהנחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון של מט"ש נבי מוסא במסגרתו התמורה  2019לפברואר  12ביום   (המשך) סולו – הייזום חברתהכספי של  מצבה .1    החוזר בהון גרעוןמצב כספי ו  )ו(    "מ (המשך)בע וייזום פיתוח מקורות  )2(    : (המשך)מאוחדות חברות  .א    (המשך) מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור  לכלל  חברת הייזוםפנתה האשראי לזמן קצר, ולפיכך  נותניחברת הייזום, נוהגת בשקיפות מלאה כלפי כל  הנהלת מיליון ש"ח. 24.8 -ים בסך של כרעון החלק העיקרי של האשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים אחרילפ (זאת בנוסף לצמצום  הקודמתהשנה  לעומת 25% -בהיקף של כ 2018בשנת  הייזום חברת מטהבירידה בהוצאות להביא לאיזון בחברת הייזום (סולו), ללא פעילות אשדוד התפלה ואשדוד תפעול. הצלחת תוכנית החברה מתבטאת  בכדיביישום תוכנית ייעול קיצונית  הייזום חברתבמהלך תקופת הדו"ח ותקופת הדו"ח הקודמת, הצליחה הנהלת   מסגרות אשראי בסכומים הנדרשים לפעילות החברה.  נותני האשראי בבקשה להותיר לחברת הייזום במטה החברה  האדם בכוח), וכן צמצום משמעותי 2016בהשוואה לשנת  50% -בהיקף של כ 2017בשנת  , מיידי לפירעון ההלוואה את העמידו לא המממנים הבנקים, 2018 שנת כל ובמהלך, הדוחות אישור למועד נכון  .2019 במרץ 31 ליום הכספיים בדוחות שוטפות בלתי להתחייבויות שוטפות מהתחייבויות ההלוואות של הסיווג יבוצע, המאזן תאריך לאחר סופית נחתם זה שהסכם העובדה לאור  .העקרונות מתווה חתימת לפני שמקורה מיידי לפירעון העמדהאו /ו הפרה עילת כל על מוותרים המממנים הבנקים כי הוסכם, 2019 פברואר בחודש נחתם אשר, והמממנים למדינה החברה בין העקרונות מתווה במסגרת  .שוטפות יבויותיכהתח ארוך לזמן האשראי סיווג את החברה הותירה לפיכך. המימון הסכמי של להפרה בנוגע מטענתם חזרו לא המממנים הבנקים הכספיים הדוחות למועד נכון כי העובדה בשל"ח, ש יליונימ 987 -בסך של כלאשדוד התפלה גרעון בהון החוזר  2018בדצמבר  31ליום   התפלה אשדוד    2.1 תפעול ואשדוד התפלה אשדוד -מאוחדות חברות של הכספי מצבן .2      . שלה הצפויים המזומנים וצרכי התחייבויותיה בפירעון לעמוד תוכל החברה כי מעריכה החברה הנהלת זה לדוח ובהתאם, 2020 -ו 2019 לשנים חזוי מזומנים תזרים ערכה החברה הנהלת  .לטובת פרויקט אשדוד האדם כוחהתייעלות במיצוי ו עמוד בפירעון ת החברה כיהתפלה בדעה,  אשדוד והנהלתמקורות ייזום בשבתו כאסיפה כללית של אשדוד התפלה  דירקטוריון, אלה כספיים דוחות ממועד חודשים 12 לש לתקופה החברהלתחזית תזרים מזומנים שערכה  בהתאם  ).ארוך לזמן(הפרוס  ההלוואות של הסילוקין ללוח בהתאם תשלום נגבה 2018 ודצמבר ספטמבר, יוני, מרץ החודשים במהלך הרבעוניים הפירעון מועדי ובארבעת "ח שמליון  239-סך של כ הינה 2018בדצמבר,  31 ליום סולו מקורות על האפשריתלעיל ההשפעה  האמור לאור סולו מים מקורות על השפעה .3     .הצפויים שלה המזומנים יכצרבוהתחייבויותיה  רעוןיבפלתחזית הנ"ל, הנהלת אשדוד תפעול מעריכה כי החברה תוכלל לעמוד  בהתאם  .התפלה, עד לסיום הליך המכירההגרעון התפעולי של אשדוד תפעול על ידי חברת מקורות ייזום (בערבות של מקורות מים) ועל ידי  חברת אשדוד נקבע במתווה העקרונות לכיסוי מקורות מים , בין היתר, בדרך של הקדמת תשלומים, וכן בהתבסס על המתווה שבהתבסס על המשך תמיכה של  2019הנהלת אשדוד תפעול בחנה את תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנת   מ' ש"ח.  24מ' ש"ח, וגרעון בהון החוזר בסך של  51 -לאשדוד תפעול גרעון בהון בסך של כ 2018בדצמבר  31 ליום תפעול אשדוד 2.2    התחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן ובצרכי המזומנים שלה. של  ביכולתה פגיעה משוםהנ"ל  סכום. לדעת הנהלת החברה והדירקטוריון של מקורות מים, אין בג25ראה גם ביאור   "ח). שמליון  135לחברות הייזום והחברות המאוחדות שלה ( שניתנולמימוש ערבויות  ומהאפשרות  מיליון ש"ח) 10"ז מול מקורות ייזום (חו מיתרת"ח), שליון ימ 94הנובעת מיתרת ההשקעה במקורות ייזום (     סולו. מקורות חברת של העסקית בפעילותהחברה לפרוע את התחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן וכן אין פגיעה 
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הביצוע של החברה, שהוקם בשנת הועבר לשח"מ אגף  2008בשנת  2318בהתאם להחלטת ממשלה     מקורות ביצוע בע"מ: -שח"מ   )3(    : (המשך)מאוחדות חברות  .א    (המשך) מוחזקות בחברות השקעה  -  7ביאור  ה לבין שח"מ, המסדיר את מערכת היחסים בין החברות בנוגע , נחתם הסכם בין החבר2008בחודש מרץ     ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד מחברת מקורות לשח"מ. העברה זו נעשתה תוך שמירת כל זכויותיהם של העובדים שהועברו, ובד בבד עם העברת יתרות   ., וכלל את העובדים והציוד של גופי הביצוע של החברה2005 הסכם  ).2018 לדצמבר עד אחרונה(הארכה  לעת מעת הוארך זה הסכםלעבודות המבוצעות ע"י שח"מ.  מיליון ש"ח לשנה  350-מקורות התחייבה למסור עבודות לחברת שח"מ, בהיקף שלא יפחת מ  (א)    זה מתבסס על העקרונות הבאים: - השתתפות בהוצאות מטה החברה. במידה והחברה תמסור לאגף הביצוע עבודות בהיקף גדול מ, עבור 2005מיליון ש"ח ממודד לחודש דצמבר  1שח"מ תשלם למקורות סכום חודשי בגובה של   (ב)  מרים).(כולל חו           )9,502( )6,659( 4,565  כולל )הפסדרווח (ב הקבוצה חלק      )4,521( 2,492 4,565 אחר כולל(הפסד)  ברווח הקבוצה חלק      )4,981( )9,151( - נמשכות מפעילויות בהפסד הקבוצה חלק      אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   2016 2017 2018   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום      89,525  86,693  92,271  מהותיות לכשעצמןבספרים של עסקאות משותפות אשר אינן סך הכול ערך  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   2016 2017 2018   בדצמבר 31ליום      :לכשעצמן מהותיות ואינן המאזני השווי בשיטת המוצגות משותפות לעסקאות ביחס מצרפי מידע)     2(           הייזום חברת באמצעות *    50% 50% 50% קפריסין  חברה ים מי התפלת מתקןותפעול  שדרוג  *לרנקה  50% 50% 50% קפריסין חברה ים מי התפלת מתקן ותפעול הקמה  *לימסול  % % %     2016 2017 2018 עיקרי תעסקי השקעה  הפעילות המשותפת  בדצמבר 31ליום  ומקום פעילות סוג  תחום העסקה  שיעור זכויות הבעלות התאגדות   שם   מדינת     :הקבוצה של המשותפות העסקאות פירוט  )1(   השקעות ביישויות בשליטה משותפת:   ב.      על הנחת מחזור שתיתן שח"מ לחברת מקורות בגין עבודות שנמסרו לביצועה.  מוסכם בין הצדדים  (ד)   שח"מ תשלם לחברה דמי שימוש בגין הרכוש והציוד שיועמד לרשותה.  (ג)   מהגידול בהיקף העבודות. 3%בשיעור של מיליון ש"ח לשנה (כולל חומרים), תגדל ההשתתפות של שח"מ בהוצאות מטה החברה  350
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היתרה בגין הפיקדון הופחתה והוכרה כהפסד וזאת כחלק  2018דוחות הכספיים לשנת ב הבוררות. ההקמה בפרויקט אשדוד והועמד בפיקדון נושא ריבית אצל המדינה עד לסיום הליכי , חולט סכום זה מערבות 2016במסגרת הסדר הביניים שנחתם עם המדינה במהלך   )1(   41,875 27,172   866 866  אחר  3,888  3,248  זמן ארוך–שקים לגבייה מצרכני מים  27,131 23,058  )2((בניכוי הפרשה לחובות מסופקים)  שפכיםמכון טיהור  9,990 - )1( הלוואות שניתנו למיזמים משותפים בניכוי חלויות שוטפות אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     :ההרכב  יתרות חובה אחרות לזמן ארוך  -  8ביאור  המדינה, לפיו בוטל הסדר הביניים בכל הנוגע לגביית הפיצויים ממתווה העקרונות מול  לתכנון, מימון, הקמה BOT לאחר שזכתה במכרז חתמה מנרב אחזקות בע"מ (להלן "מנרב") על הסכם  2008במרץ  2ם ובי  פרויקט נבי מוסא (אגן האוג):    נכסים מוחזקים למכירה  -  9ביאור       ).1ב(25ביאור ראה  -השקעה במט"ש כרמיאל  )2(    המוסכמים. חודשים, אשר בסיומה יועבר המתקן לבעלות מפעלי  11-שנים ו 24ותפעול של מתקן לטיפול בשפכים באתר נבי מוסא לתקופה של  מיליון מ"ק שפכים בשנה. לאחר אישור ממשלת ישראל מיום  7-כולל התחייבות של המזמין לכמות שפכים מינימלית שלא תקטן ממין") שהינה חברת בת של "הגיחון", תאגיד המים העירוני של ירושלים. ההסכם ביוב וטיהור ירושלים בע"מ (להלן: "מבט"י" או "המז ברת הייזום הפכה להיות שותפה שווה לכניסתה של חברת הייזום לפרויקט, נחתמה תוספת להסכם הזיכיון וח 2010בנובמבר  1-ה הועמד להקמה מועמד לאור מצבה הפיננסי של החברה, לאחר סיום ההקמה לא הועמדה לחברה הלוואה לזמן ארוך והאשראי ש  בפרויקט וזכויות השותפים בפוליסות הביטוח בפרויקט. לבנק לאומי על כל זכויות השותפים על פי הסכם הזיכיון וכל הסכם אחר שיחתם עם המזמין בקשר עם הפרויקט, על כל התקבולים ן בדרגה לכל שותף מסך החובות וההתחייבויות בגין הפרויקט, וכן ניתן שיעבוד קבוע ראשו 50% עד‒ בחתימת הבעלים בשותפות שותפות נבי מוסא בהתחייבויותיה בפרויקט ובהסכמי ההלוואה. במסגרת הסכם המימון ניתנו לבנק ערבויות מוגבלות בסכום שנים נוספות, בכפוף לעמידת  6-שנים נוספות ול 7-שנים ולאחר מכן ל 7ההקמה תומר ההלוואה לזמן קצר להלוואה לזמן ארוך בת חתמה שותפות נבי מוסא על הסכם מימון עם בנק לאומי. המימון להקמה יועמד כאשראי לזמן קצר. בסיום  2011בינואר  13ביום   של מנרב בפרויקט. (להלן: "שותפות נבי מוסא").  ת התקבלה ממבט"י תעודת השלמה למתקן. המתקן עבר בהצלחה את תקופ 2014במרץ  9של מספר תנאים מתלים. ביום נחתם בין השותפים בפרויקט הסכם להעברת חלקה של מנרב אחזקות לחברת הייזום בכפוף לקיומם  2012בספטמבר  27ביום   לחברה כמסגרת מתגלגלת המתחדשת מדי חודש. תוקף  2016ביוני  2ענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי כלכלי) שקיבלה ביום , התקבלה החלטת ועדת שרים ל2016במאי  16ביום   היתר אישר המזמין את יציאת מנרב מהפרויקט והוסדרה סיום תקופת ההרצה והוסדרה הארכת משך תקופת הזיכיון בשנה.נחתמה תוספת להסכם הזיכיון, שם, בין  2016עובד במתכונת של תפעול קבוע. בינואר  2014בספטמבר  1- ההרצה והחל מיום ה נאים המתלים בהסכם בין , לאחר שהתקיימו כל הת2016באוגוסט  15בע"מ" בשותפות נבי מוסא ולפרק את השותפות. ביום ) ועניינה אישור לחברת מקורות פיתוח וייזום לרכוש את חלקה של "מנרב אחזקות 35(חכ/ 1479של החלטת ממשלה שמספרה  , ובכללם אישור הממשלה והמזמין ליציאת מנרב מהשותפות, התקבל אישור המממנים 2012בספטמבר  27השותפים מיום  וריון אישר דירקט 2018בדצמבר  18יצוין, כי על פי הנחיית דירקטוריון חברת הייזום, ולאור מצבה הפיננסי של חברת הייזום, ביום   ליציאת מנרב מהשותפות. ) וכן העברת הציוד שבמט"ש, נערכה על להלן ראההמתנהלות בין קבלן ההקמה של הפרויקט וקבלן משנה של קבלן ההקמה, התמורה שהוסכמה בין הצדדים בגין ביטול הסכם הזיכיון והעברת מלוא זכויות הזכיין בהסכם הזיכיון ו/או בפרויקט (למעט בוררויות   העבודות לצמיתות וביטול הסכם הזיכיון שיתבצעו במועד הקובע.הזכיין ושלא כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת המזמין, לפיו, מבט"י מורה לזכיין (חברת הייזום ושותפות נבי מוסא) על הפסקת לביטול הסכם הזיכיון (ביטול הזיכיון במהלך תקופת התפעול), שלא כתוצאה מהפרת הסכם על ידי נחתם הסכם  2019בפברואר  12למכירה. ביום  כמוחזקת מוסא נבי פעילות סווגה לכן .הביטול עסקת תושלם שנה שתוך וחזוי הזיכיון הסכם לביטול פעילה תוכנית לחברה מועד, באותוחברת הייזום עקרונות הסכם לביטול הסכם זיכיון נבי מוסא על ידי מבט"י, בהתאם לפיצוי מוסכם.  מיליון  32כל החובות הפיננסיים של השותפות לבנק לאומי בגין מימון הפרויקט והסרת השיעבודים וכן תשלום לזכיין של מזומן בסך מיליון ש"ח, והיא כוללת פרעון של  72-ריך שווי בלתי תלוי, אשר מונה בהסכמה, בסך של כבסיס ההערכת השווי שבוצעה על ידי מע הפעלת הפרויקט שיתקבלו ממבט"י ותשלום לספקים, עד למועד  ש"ח. יצוין, כי סכום זה כפוף להתאמות שונות בגין תמורות בגין   .2019במרץ  31הקובע. המועד הקובע להשלמת העסקה צפוי להתקיים ביום 
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  :משפטיים הליכים  .2    .זה פרויקט בשל החברה כנגד מדותהעו תביעות בדבר פרטים להלן. ח"ש אלפי 41,456 של התחייבוית אשר נובעות מפרויקט נבי מוסא בסךפירעון ההתחייבויות הנובעות מפרויקט נבי מוסא הינן באחראיות החברה ועל כן מסווגות כחלק מיתר התחייבויות החברה. לחברה לא נקבע כי מבט"י יטלו על עצמם את התחייבויות נבי מוסא.  ביטול זיכיון נבי מוסא על ידי מבט"י,ל ההסכםעקרונות ל בהתאם(*)                                 :למכירה כמוחזקים שסווגו העיקריות וההתחייבויות הנכסים קבוצות להלן   .שלהם השבה-בר מהסכום גבוהה תהיה לא קבוע מסוימים רכוש פריטי של הכספיים בדוחות שהיתרה מנת על זאת .ח"ש אלפי 7,284 של בסך מירידת ערך הפסד 2018 בשנת הוכר ,רכאמו הסיווג לאחר  (המשך) פרויקט נבי מוסא (אגן האוג)    נכסים מוחזקים למכירה  -  9ביאור 
 חוות דעת המומחה, אשר  2018בדצמבר  4 ביום התקבלה, הצדדים בהשתתפות ישיבות מספר שהתקיימו לאחר כאשר, המשפט בית מטעם כמומחה הולצמן דן' אינג מונה, הגישור הליכי במסגרתלמסלול גישור. כנגד אותו קבלן המשנה. הצדדים הגישו את כתבי ההגנה מטעמם ובהמלצת בית המשפט ההליך הועבר ביצע, עבור הקבלן מגנזי תשתיות בע"מ, במסגרת הקמת המט"ש. יצוין כי השותפות אינה מהווה צד חוזי עקב העבודות אותן  ו"ח, וזאת בגין כספים שכביכול מגיעים לש  מליון 6-כ שלבשותפות  השותפים וכנגד הראשי הקבלן כנגד, בפרויקט הראשי הקבלן של משנה קבלן של תביעה התקבלה 2012 בנובמבר 14 ביום (אם יתקבלו  ח"שמליון  1.2לפיה מגיע, כביכול, למגנזי/דאוד תשלום בגין עבודות חריגות בסכום הנע בין  , הגישור הליכי במסגרת להסכמות יגיעו לא שהצדדים ככל כאשר, הגישור להליכי יחזרו הצדדים כי סוכם עוד. דעתו חוות על למומחה הבהרה שאלות יעבירו הצדדים כי סוכם, 2018בדצמבר  11ם המחוזי בלוד, ביולזכות מגנזי בתביעתו במסגרת הבוררות (כמפורט בסעיף ב' להלן). יובהר כי בדיון שהתקיים בבית המשפט כל סכום שישולם למגנזי/דאוד עקב פסק דין בתביעה זו, אמור להיות מקוזז מסכומים שיפסקו (אם יפסקו) (אם ידחו טענות אלו). מכל מקום, יש לציין כי  ח"שמיליון  2.2טענות שיש למקורות כנגד חוות הדעת) לבין  בדוחות  .הסופי הכספי וערכה התביעה סיכויי את זה בשלב להעריך ניתן לא, הוכחות הליכי לקיום המשפט לבית לחזור יידרשו והצדדים שייתכן מאחר וכן, המומחה דעת בחוות שינויים יהיו הצדדים שיגישו ההבהרות ועקב שיתכן ומאחר, כן על. בתיק הוכחות לקיום מועדים לקביעת המשפט לבית לחזור הצדדים יאלצו   הכספיים לא נכללה הפרשה בגין תביעה זו
  הגישו הצדדים את  2016בפברואר  8הקמת המתקן, בפני שני בוררים, בורר ההנדסי ובורר משפטי. ביום תשתיות בע"מ (להלן: "מגנזי"), החלו הליכי הבוררות בין הצדדים בכל הקשור למחלוקות שנתגלו בדבר שנחתם בין שותפות מקורות ייזום מנרב פרויקט נבי מוסא לבין הקבלן מגנזי בהתאם להסכם הבוררות מיליון ש"ח (ללא  31.8 -יעה ההדדיים, כאשר תביעת השותפות כנגד מגנזי הועמדה על סך של ככתבי התב מיליון ש"ח (ללא מע"מ).  63.7 -מע"מ), בעוד שהתביעה של מגנזי כנגד השותפות הועמדה על סך של כ קויה עלות תיקון המט"ש עקב עבודתו הל - תביעת השותפות מורכבת משלושה סעיפי נזק עיקריים, האחד  הפסד דמי הזיכיון עקב האיחור בהקמת  –מיליון ש"ח (ללא מע"מ), השני  12.2 -של מגנזי, בהיקף של כ הוצאות נוספות  –מיליון ש"ח (ללא מע"מ), והשלישי 12.8 -המט"ש שנבע ממחדלי מגנזי, בהיקף של כ מע"מ), וכן סעיפי  מיליון ש"ח (ללא 6 -שנשאה השותפות עקב מחדלי מגנזי בהקמת המט"ש, בהיקף של כ אלפי ש"ח (ללא מע"מ). מנגד, תביעת מגנזי מורכבת משלושה סעיפי נזק  800 -נזק נוספים בהיקף של כ מיליון ש"ח (ללא מע"מ) (פי  33.4 -פיצוי בגין עבודות חציבה בסלע קשה, בהיקף של כ –עיקריים, האחד  פיצוי בגין  -לעיל), השני  1יף עשר מתביעת קבלן המשנה שביצע את העבודה בפועל, כמפורט בסע ריבית בגין סכום התביעה,  –מיליון ש"ח (ללא מע"מ), והשלישי  9.2 -התמשכות הביצוע, בהיקף של כ  מליון ש"ח (ללא מע"מ).  3 -מיליון ש"ח  (ללא מע"מ), וכן ראשי נזק נוספים בהיקף של כ 18.1 -בהיקף של כ

 -  -    -  (*)    -  אשראי מתאגידים בנקאיים        התחייבויות -  73,322    -  66,753  חייבים בגין הסדרי זיכיון  -  3,707  בלתי מוחשינכס  - 2,862  לקוחות      נכסים אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2 0 1 7 2 0 1 8    בדצמבר 31 ליום  
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   (המשך) פרויקט נבי מוסא (אגן האוג)    נכסים מוחזקים למכירה  -  9ביאור 
  ואת סיכומי ההגנה בתביעות  2018הצדדים הגישו את סיכומי התביעה בתביעות ההדדיות בחודש ספטמבר שית, התקיימו הליכי החקירות עצמם, כאשר וההגנה מטעם הצדדים, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראוהמומחים אשר כופרים בטענות מגנזי כפי שפורטו בכתב התביעה מטעמו. לאחר הגשת כתבי התביעה הוגש כתב ההגנה מטעם השותפות, אליו צורפו חוות הדעת של היועצים המקצועיים  2016במאי  22ביום . הצדדים אמורים להגיש את סיכומי התשובה בתביעות ההדדיות בחודש מרץ 2019ההדדיות בחודש ינואר  , בדוחות כספיים אלה לא נכללה 50%-למגנזי (בהתייחס לתביעות ההדדיות) סכומים כלשהם, הוא נמוך מהטענות מטעם השותפות, אנו מעריכים כי הסיכוי שבסיום הבוררות ייקבע כי השותפות תידרש לשלם יגי השותפות, יועציה המקצועיים ומומחיה במהלך הכנת כתבי . על פי הנתונים שסופקו לנו על ידי נצ2019      .ב).5.ב.1לחוק המים (ראה ביאור  27חובות בגין דמי מים בהתאם לתיקון  )3(  ש"ח)אלפי  30,817: 2017בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ( 31,257בסך של  כולל הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות צרכנים על צריכה מעבר לזכויות, בגין החלק המיוחס לחברה,  )2(  ) ש"חאלפי  30,817: 2017בדצמבר  31ליום (  אלפי ש"ח  31,257בסך של כולל חובות צרכנים על צריכה מעבר לזכויות, בגין החלק המיוחס לחברה,  ) ש"חאלפי  61,634: 2017בדצמבר  31ליום ( אלפי ש"ח  62,514זכויות בסך של ל ברבניכוי החלק המיוחס לממשלה בגין חובות צרכנים על צריכה מע )1(     451,730 495,344    )20,000(  )31,577(  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי  85,498  124,004  )3מפיקים פרטיים ( )96,716( )108,975(  )2( הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי  482,948 511,892 )1( צרכני מים    אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2017 2018   בדצמבר 31ליום    :ההרכב  .א   צרכני מים  -  11ביאור       ) אלפי ש"ח  1,824: 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 1,321בסך של לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים   )1(     433,318 311,111   12,064 5,541  אחרים  5,643  7,126  מקדמות מספקים  6,834  8,717  הכנסות לקבל והוצאות מראש  10,051  10,051  פיקדון בנקאי בשעבוד  29,689  23,099  נכסיי שיפוי  87,922 85,287  חלויות שוטפות של חייבים לזמן ארוך 4,078 3,564  עובדים  29,656  9,023  מס הכנסה 3,215 4,507  מס ערך מוסף  196,000  514116,  פרטיים ממפיקים לקבל הכנסות 48,166 37,682 )1(  עבודות בביצוע בניכוי מקדמות ממזמיני עבודות אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     :ההרכב   חייבים ויתרות חובה  -  10ביאור     .להעמיד לשותפות את המקורות הנדרשים, ככל שיידרשו, לסילוק התביעותבמסגרת הסכם הביטול של הסכם הזיכיון, מבט"י אינה נוטלת את סיכון התביעות, ולפיכך החברה התחייבה  יצוין כי  .הפרשה בגין האמור
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                             2,374,694 2,236,449        433,318  311,111  חייבים ויתרות חובה       35,111 46,545  בנקאי בליווי פקדונות 773,129 730,675  מזומניםמזומנים ושווי     נכסים שוטפים:         84,162 84,162  לזמן ארוך פקדונות 1,048,974 1,063,956 זיכיון הסדרי בגין חייבים    נכסים לא שוטפים:   נכסים פיננסיים: אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       :קבוצות מכשירים פיננסיים  .א    ואחריםפיננסיים  נגזרים  -  12ביאור         ש"חליון ימ 145בסך של  לזכויות מעל חובות של הפרשה מחיקת כולל 2017בשנת  )1(     116,716 140,552  יתרת סגירה 20,000 11,577  הפרשה לחובות מפיקי פרטיים בגין דמי מים )1,108( )616(  חובות אבודים שהוכרו  )133,378(  12,875  )1( הפרשה במהלך השנה       231,202 116,716 יתרת פתיחה    אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום      :תנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ב        (המשך) צרכני מים  -  11ביאור 
    התחייבויות שוטפות: )12,293( )14,420(  מכשירים פיננסים נגזרים הכשירים לגידור    :שווי הוגן דרך רווח כולל אחר      )84,162(  )84,162(  זכות ויתרות וזכאים ספקים )6,811,411( )7,340,873(  חוב אגרות - -  בנקאיים מתאגידים הלוואות    :מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות    התחייבויות לא שוטפות:        התחייבויות פיננסיות:
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ו/או  הכספילהלן פרטים אודות השווי ההוגן של פריטים מסוימים, אשר אינם נמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב     שווי הוגן של פריטים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי:  .ג      )12,293(  )14,420(  ) להלן)2(ה מכשירים פיננסים נגזרים הכשירים לגידור (סעיף   :אחר כולל רווח דרך הוגן שווי אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       בשוויים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם.  2018בדצמבר  31להלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה ליום   :על המצב הכספי בשווי הוגןפירוט הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוח   ב.     )9,104,905( )9,734,278(   )644,616( )637,994(  רותיםיספקים ונותני ש  )325,611(  )446,607(  אגרות חוב  )1,226,812(  )1,210,222(  בנקאיים מתאגידים הלוואות  :מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות     (המשך) מכשירים פיננסייםקבוצות   .א    ואחריםפיננסיים  נגזרים  -  12ביאור                     )9,715,859( )9,634,404(   )8,554,710( )8,584,341(  )3(  אגרות חוב  )1,161,149( )1,050,063(  )2מתאגידים בנקאיים (לוואות ה   )1,167,498( )1,147,700(  )1הסדרי זכיון   (חייבים בגין   נכסים פיננסיים: אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     שווי הוגן           )8,363,834( )8,997,702(   )7,137,022( )7,787,480(  אגרות חוב )1,226,812( )1,210,222(  הלוואות שהתקבלו מבנקים    התחייבויות פיננסיות:   )1,133,811( )1,147,700(  חייבים בגין הסדרי זכיון  נכסים פיננסיים: אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     ערך בספרים      .ההוגן לשווים קירוב מהווה אינו שערכם
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המזומנים הצפויים מהמדינה/ רשות מקומית כשהם מהוונים בריבית השוק  בתזרימי שימוש תוך נמדד ההוגן השווי )1(    (המשך) ם בשווי הוגן בדוח על המצב הכספינמדדישווי הוגן של פריטים אשר אינם   .ג    (המשך) ואחריםפיננסיים  נגזרים  -  12ביאור  , אשר בהתאם להערכת השווי העדכנית של מתקן אשדוד, מגלמת 5.41%בשיעור ריבית של הלוואות בתנאים דומים נמדד תוך שימוש בתזרימי המזומנים בגין הקרן והריבית על ההלוואות  כשהם מהוונים בריבית השוק על  ההוגן השווי )2(  בפרויקט אשדוד. 7.26%- 5.11% וכבפרויקט נבי מוסא,  4.06% -כרויקט, פרמת הסיכון  של החייב ובהתחשב ב המשקפת את את ידי שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לגדר -הקבוצה מפחיתה את השפעת הסיכונים הנ"ל על    שווי הוגן בגין שיעור ריבית, סיכון מחיר), סיכון אשראי וסיכון נזילות.המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם. סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק (סיכון מטבע, סיכון  םHמי, מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות הקבוצה באמצעות דוחות פנייםימובינלאו םHמימחלקת הכספים של הקבוצה מספקת שירותים לפעילות העסקית, מאפשרת גישה לשווקים פיננסיים מקו    פיננסיים:מטרות ניהול סיכונים   .ד     בהתאם לנתוני מרווח הוגן. השווי  ההוגן נמדד  )3( ההלוואות. החברה, ובתוספת ריבית חסרת סיכון לתקופה הדומה למח"מ של תזרימי הנכס הפיננסי אשר אמורים לכסות את הנדרש על החוב הבכיר מעבר לריבית חסרת סיכון, בדומה לדירוג האשראי של את מרווח שיעור התשואה לפדיון  ידי -החשיפות לסיכונים. השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות הקבוצה שאושרה על מטבע, סיכון שיעור ריבית,  סיכוןהדירקטוריון בהתאם לקבוע בחוק, אשר קובעת עקרונות כתובים לגבי: ניהול  א נגזרים וההשקעה של עודף נזילות. סיכון אשראי, השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים ל ספקים להקבוצה חשופה לסיכון מטבע הנובע מכך שההלוואות אותן נטלה מהבנקים וחלק מההתחייבויות     :סיכון מטבע  )1(    .ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך מקסום התשואההקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני שוק היא לנהל ריבית, ישפיעו על הכנסות סיכון השוק הינו הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן ושיעורי     סיכון שוק:  .ה    על בסיס מתמשך. מיםידי המבקרים הפני- הציות למדיניות ולרמות החשיפה נסקרת על  462,367 448,617  אירו    אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     התחייבויות         526,108 565,652  אירו     28,577 32,373 דולר    אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     נכסים        הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:    . באופן זה, מקטינה הקבוצה את חשיפתה לשינויים בשערי החליפין. בעיקר לאירו -מהתחייבויות אלוזה, כולל מנגנון הצמדה לסל מטבעות לפי משקולות אשר משקפים את החשיפה למטבע חוץ הנובעים המובטח לקבוצה בגין פרויקט בשערי חליפין של אותם מטבעות ביחס לשקל. יחד עם זאת, תעריף המים אירו). כתוצאה מכך, חשופה הקבוצה לתנודות  קובות במטבע חוץ (בעיקרבפרויקט אשדוד התפלה נ
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החליפין של הש"ח מול  שערב 10%-יה ביעלבהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, השפעה של   בשער החליפין של האירו.  10%הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של    חשופה בעיקר למטבע האירו.הקבוצה     :ניתוח רגישות של מטבע חוץ    (המשך) סיכון מטבע  )1(    (המשך) סיכון שוק  .ה    (המשך) ואחריםפיננסיים  נגזרים  -  12ביאור   "מועד -ב אשרהלוואות באירו ובש"ח צמוד למדד  לקחונ פרוייקט מתקן התפלה אשדוד הקמתבמסגרת   ריבית:סיכון   )2(      8,669  9,227  ולימסול בלרנקה ההשקעות עבור -בהון אחרים סעיפים  46,237  44,862  התחייבויות - הפסד או רווח 52,611 56,565 נכסים  -רווח או הפסד    אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     ש"ח/אירוהשפעת שער החליפין         השפעת מס הייתה כדלקמן: יהמטבעות האחרים לפנ החלפה של ריבית  –), כלומר IRS )Interest Rate swapבבסיסה הינה הערכת שווי של נגזר מסוג  אשר מתודולוגיה על מבוסס ההוגן השווי חישובההחלפה נמדד מידי תקופת דיווח בשווי ההוגן.  חוזה  ההחלפה האמור הוגדר כגידור תזרים מהבחינה החשבונאית.  חוזה  אירו קובעה אף היא.ב הלוואהשהריבית  על ה באופןהקרן והריבית על ההלוואה באירו סכום ההלוואה באירו ("עסקת ההגנה") אשר מותאמת במלואה ללוח הסילוקין של פירעון  מלואעל  קבועה בריבית משתנה ריבית החלפתל בחוזה בוצעה התקשרות, במקביל. משתנה בריבית הינן באירו ההלוואות ואילו קבועה בריבית הינן"ח בש ההלוואות כאשר ארוך לטווח במימון הוחלפו 2015 בדצמבר 15 -הקובע" מוסא צמודות למדד המחירים לצרכן. יחד  ונביאשדוד התפלה  פרוייקטי למימוןשגויסו על ידה  מההלוואות חלקהחברה חשופה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן וזאת בשל העובדה ש  :אירו צמוד מדד /שיפה למדד המחירים לצרכןח  )3(     .סיכון חסרת ריבית לפי השווי הערכת למועד מהוונתהתזרימים הנקובה לפי ריבית קבועה, לעומת שורת התזרימים הנקובה לפי ריבית משתנה. כל רגל  שורת –רגל משתנה ורגל קבועה, כלומר  –"רגליים"  2משתנה בריבית קבועה (או להפך). בעסקה שכזו יש  מנגנון כיסוי לעלויות  םבתוכ יםהזיכיון כולל הסדרי במסגרתמקבלת החברה  ןאות פיםתעריהעם זאת,  אלו. מנגנון זה מקטין את חשיפת החברה לשינויים במדד  הלוואותהפרשי ההצמדה בגין מהמימון הנובעות  הינו  2018בדצמבר  31הערך בספרים של ההתחייבויות הפיננסיות החשופות לסיכון המדד ליום     .אלו יםבגין פרויקט יםהפיננסי יםהנכס של למדד ההמחירים לצרכן, כפי שמשתקף בהצמד ראה  -אלפי ש"ח). באשר ליתרות החייבים בגין הסדרי זיכיון  849,809: 2017אלפי ש"ח ( 847,330 ין ההלוואות בפרויקט אשדוד, צמודים לבסיס תחתון (יש להדגיש בהקשר זה, שהתחייבות החברה בג  .5ביאור  , מדד ה האירו בגוש למדד התפלה, החברה חשופה במסגרת התעריפים מהסדר הזיכיון של אשדוד בנוסף  מינימום) ולכן אינן צפויות להיות מושפעות מירידה בשער המדד, אלא רק מעליה, ולכן זו הבדיקה שבוצעה.   – HICP INDEX היורו מטבע של החליפין שער להשפעת בעיקר, וכן.    
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לפני מס על הרווח  שער האירוב 3%- עליה בבהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, השפעה של   :הצמדה לשער האירוניתוח רגישות של      )2,740( )1,680(   הפסדאו רווח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     השפעת מדד המחירים לצרכן    לפני מס הייתה כדלקמן: במדד 2%- עליה בבהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, השפעה של   ניתוח רגישות של מדד המחירים לצרכן:  אירו צמוד מדד (המשך) /חשיפה למדד המחירים לצרכן  )3(    (המשך) סיכון שוק  .ה    (המשך) ואחריםפיננסיים  נגזרים  -  12ביאור  החשיפה העיקרית לסיכון אשראי הינה בגין השקעות בנכסים בפרויקטי בהתחייבויותיו החוזיות כלפי החברה.   סיכון האשראי הינו סיכון להפסד כספי שייגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד לנכס פיננסי לא יעמוד       :ניהול סיכון אשראי  .ו    זניחה.  הייתה  )13,440,541( )9,269,144( )1,865,472( )847,582( )1,458,343(  )728,778( - - )84,162( )644,616(  רותיםיש ונותני לספקים התחייבות  )1,749,831(  )1,234,340(  )239,128(  )78,470(  )197,893(  מתאגידים בנקאיים אותוהלו  )10,961,932(  )8,034,804(  )1,626,344(  )684,950(  )615,834(  אגרות חוב                   :2017בדצמבר  31ליום        )14,254,960( )9,842,351(( )2,033,898( )789,089( )1,589,622(  )722,156( - - )84,162( )637,994(  רותיםיש ונותני לספקים התחייבות  )1,692,100(  )1,172,471(  )244,948(  )80,457(  )194,224(  מתאגידים בנקאיים הלוואות  )11,840,704(  )8,669,880(  )1,788,950(  )624,470(  )757,404(  אגרות חוב                        :2018בדצמבר  31ליום   אלפי ש"ח    "כסה  שנים 5 מעל  חמישית עד שלישית שנה  שניה שנה  שנהעד         הן בגין ריבית והן בגין קרן.הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה כוללת תזרימים מכשיר פיננסי נגזר. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות מהוות הטבלאות להלן מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין התחייבויות פיננסיות, אשר אינן     סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועדי פרעונן.     ניהול סיכון נזילות:  .ז    ון אשראי, בהתעלם מערך של בטוחה כלשהי שהושגה.החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכהערכים בספרים של נכסים פיננסיים שנרשמו בדוחות הכספיים, כשהם מוצגים נטו מירידות ערך, מייצגים את   .בהתאם העירוניהתאגיד /המדינהסיכוני ריבון שעשויים להתממש באם תהיה פשיטת רגל או הסדר אשראי מול ותאגיד עירוני בישראל. סיכונים אלו הינם ממשלת קפריסין, מול מדינת ישראל (פרויקט אשדוד),  BOTזכיינות 
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בגין מתקן  תשלומיםלגביהם חלה מגבלה של שימוש אך ורק לטובת  מאוחדת, אשר ותיתרת פיקדונות בחבר זמן קצר - בנקאי בליווי פקדונות  .ב      773,129 730,675  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים 764,771 730,077  )0.16%: 2016 , 0.15%: 2017    ,0.16%פיקדונות לזמן קצר (שיעור ריבית ממוצע: 8,358 598 מזומנים אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     ההרכב:    מזומנים ושווי מזומניםא.   -  13ביאור        בגין מתקן ההתפלה  תשלומיםלטובת  רקמאוחדת, אשר לגביהם חלה מגבלה של שימוש  ותיתרת פיקדונות בחבר זמן ארוך - בנקאי בליווי פקדונות  .ג    ההתפלה באשדוד ומט"ש אגן האוג (נבי מוסא). המניות הנ"ל מותנית בקיום הון רשום מספיק מסוגי המניות אלפי ש"ח. הקצאת  99-להלן) הוא כ )2א(14 ערכן הנקוב של המניות הרגילות שהחברה התחייבה להקצות למבקשי מניות (ראה סעיף  *    המוחזקות במלואן על ידי ממשלת ישראל. זכויות ההצבעה באסיפות כלליות והזכויות למינוי חברי דירקטוריון ניתנו רק לבעלי מניות היסוד לסוגיהן,      51,000 51,000   3,600 3,600  מיוחדות  15,029 15,029  *  רגילות ג'  150 150  *  ' ברגילות  32,200 32,200  *  רגילות א'  2 2  יסוד ג' 2 2  יסוד ב' 2 2  יסוד א'    ש"ח: 0.0001בנות  15 15  ש"ח 0.002צוברות בנות  5%בכורה     :סוג המניות  )1(   אלפי ש"ח ש"חאלפי   מונפק ונפרע רשום   2017- ו  2018    בדצמבר 31ליום    הרכב הון המניות:  א.    הון   -  14ביאור       צפויה להיות מעבר לשנה.  פרעונההיות וזמן  ,מוסא). יתרת עיכבון לקבלן ההקמה באשדוד התפלה מוצגת כפיקדון לזמן ארוך נבי"ש אגן האוג (ומטבאשדוד  לשנה (בכפוף להחלטת  5%זכות בדרגה ראשונה לקבלת דיבידנד קבוע ומצטבר בשיעור של   (א)  צוברות: 5%מניות בכורה    זכויות נלוות למניות:  )2(    המתאימים. באספות כלליות של החברה, אולם זכות הצבעה רק במקרים זכות נוכחות והשתתפות בדיונים   (ב)  דירקטוריון החברה). חדשים אחרי סוף חודש  6-שעה שהדיבידנד השנתי נשאר בלתי משולם במשך יותר מ  )1 הבאים:   שעה שעומדת להצבעה החלטה בדבר פירוק החברה.  )3  שעה שעומדת להצבעה החלטה שתפגע במישרין בזכויות של מניות בכורה.  )2  אפריל.
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שיעור של זכות לקבלת דיבידנד בדרגה שווה לבעלי מניות היסוד ולבעלי המניות המיוחדות עד כדי   (א)  מניות רגילות א', ב':  הבכורה).זכות השתתפות בחלוקת הון החברה במקרה של פירוק (כפוף לזכות הראשונים של מניות   (ד)  מהסכום שסולק וכפוף לזכויות בדרגה ראשונה של בעלי מניות הבכורה. 5%של זכות לקבלת דיבידנד בדרגה שווה לבעלי המניות הרגילות ובעלי המניות המיוחדות עד כדי שעור   (ג)  זכות בלעדית למנות את חברי הדירקטוריון.  (ב)  זכות השתתפות והצבעה באספות החברה.  (א)  מניות יסוד א', ב', ג':   (המשך) הרכב הון המניות  א.    (המשך)הון   -  14ביאור  זכות בהשתתפות בחלוקת היתרה, אם תהיה כזאת בדרגה שווה עם בעלי יתר סוגי  -בפירוק   (ג)  פסו עם בעלי יתר סוגי המניות.- זכות לקבלת הקרן ששולמה על המניות פרי -בפירוק   (ב)  מהסכום שסולק וכפוף לזכות בדרגה ראשונה של מניות הבכורה. 5% בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים בשנת  ,בעלות המיזוג בין החברה לבין מקורות בינוי ופיתוח בע"מיועציה המשפטיים של המדינה, כנגד סכומי ההשקעות שהתקבלו מממשלת ישראל בגין השתתפותה  ובמקביל לחוות דעת משפטית של ,מיועציה המשפטיים של החברהבהתבסס על חוות דעת משפטית,   )1(      .) לעיל2א(14ראה ביאור  -באשר לזכויות הנלוות למניות        449,534 449,534   38,141 38,141  )1מקורות בינוי ופיתוח בע"מ(-חברה מאוחדתהשתתפות ממשלת ישראל במימון הפסקת פעילות של      231,788 231,788  והומחו למדינה. הנקובהחברה להקצות להם מניות רגילות "ג" בערכן בהשקעות יסוד של החברה אשר בגינם התחייבה סכומים שהתקבלו מצרכני מים בעבור השתתפות      179,605 179,605  "ג" בערכן הנקוב לממשלת ישראל -"א" וסכומים בגינם התחייבה החברה להקצות מניות רגילות  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       מבקשי מניות:  .ב       ב'. -זכויות שוות לזכויות המניות הרגילות א' ו  (ב)  זכות בכל עת להפוך למניות רגילות ג'.  (א)  מניות מיוחדות:    זכות בדרגה שנייה ושווה לשאר סוגי מניות לתשלום הקרן במקרה של פירוק.  (ב)  זכות בדרגה שלישית לקבלת דיבידנד.  )(א  מניות רגילות ג':    המניות. התחייבה החברה להקצות למדינה  מיליוני ש"ח), 38.1יון ש"ח (מיל 6.92, המסתכמות לגובה של 1990 שהתקבלו ממשלת ישראל בגין השתתפותה כאמור בסעיף מבקשי  ,)2003מיליוני ש"ח (בשקלי דצמבר  38.1כעולה מחוות הדעת, נכלל הסכום האמור בגובה  ,ועקב קיומו של יחס המרה קבוע ,בהתאם לכך    .)2003(בשקלי דצמבר  ש"ח ערך נקוב 0.0001מניות רגילות א' בנות  69,200,000,000 כפי שיתואר להלן בהתאם  ,שקיבל כל אחד מהצדדים, גובשה הסכמה להקצאת מניות על ידי החברהועל יסוד חוות הדעת המשפטיות, התקיימו דיונים בין הנהלת החברה לבין נציגי המדינה,  ,משרד האוצרבעקבות המלצות הצוות שמינה שר האוצר להסדרת מבנה הבעלות בחברת מקורות, בראשות מנכ"ל     המניות הכלול במסגרת ההון.    להחלטת הממשלה.
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של וועדת  190) להחלטה חכ/4512ניתן תוקף של החלטת ממשלה (מספר  2009בפברואר  26ביום     (המשך) מבקשי מניות  .ב    (המשך)הון   -  14ביאור  מניות רגילות א' בנות  69,200,000,000לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה על ידי הוספת     לחוק החברות הממשלתיות: )2(א11בהתאם להוראות סעיף     , אשר עיקריה הינן כדלקמן:2009בפברואר  11שרים לענייני חברה וכלכלה, מיום  אשר מתוכן יוקצו  ,ש"ח ערך נקוב כל אחת להון הרשום 0.0001מניות רגילות ג' בנות  1,200,000,000 - ישראל בהתאם להוראת סעיף ב להלן וש"ח ערך נקוב כל אחת אשר יוקצו למדינת  0.0001 אלפי ש"ח לפי ערך נקוב של  6,920החברה תקצה למדינת ישראל מניות רגילות א' בסכום של   (ב)   ש"ח כל אחת. 0.0001אלפי ש"ח לפי ערך נקוב של  120של "מבקשי המניות"), מניות של החברה, בסכום הנקוב בחוזים שבינם לבין החברה, והכל עד לסכום  - בדבר הקצאת מניות, ואשר לא הוקצו להם המניות, ולרבות נמחים של גורמים כאמור (להלןהחברה תקצה לגורמים אשר בחוזים לאספקת מים, שנחתמו בין החברה לבינם נכללה הוראה   (א)    הלן:אישור זה מותנה בכך שהגדלת ההון הרשום תהיה מיועדת לביצוע הקצאות על פי המתווה המתואר ל    מניות למבקשי המניות בהתאם להוראת סעיף א להלן.  "הסכם - (להלן 1990לבין המדינה בשנת  בינוי ופיתוח בע"מ בהתאם להסכם, שנחתם בין החברהש"ח כל אחת בגין סכום השתתפות הממשלה בעלות המיזוג בין החברה לבין מקורות  0.0001 (ב) לעיל ובאופן ביצוען כדי להביא לשינוי מהותי -אין בהקצאות שתוארו בסעיפים קטנים (א)    בהתאם לסעיף קטן (ב) לעיל. ההקצאות שתוארו בסעיף קטן (א) לעיל תבוצענה בכפוף לביצועה של ההקצאה למדינת ישראל   (ג)    ").1990 ) לחוק 4(א)(11המדינה בחברה וביחסי הכוחות בין בעלי המניות בחברה, כקבוע בסעיף באחזקות  לרבות בגין סכומים שהועמדו לחברה בעבר על ידי מדינת ישראל ובין היתר בגין סכום היתרה  ,להקצאת מניותבסעיף ב לעיל אינו ממצה התחייבויות אחרות נוספות של החברה למדינה, ובין היתר התחייבויות הסכום הנקוב     התחייבות להקצאת מניות:  ג.      החלטת האסיפה הכללית של החברה להגדיל הונה הרשום של החברה בהתאם לאמור לעיל.ההון הרשום לפי המתווה שתואר לעיל. ההקצאה למדינת ישראל תבוצע באופן מיידי עם קבלת כפופה לקבלת החלטת האסיפה הכללית של החברה בדבר הגדלת החלטת הממשלה כאמור לעיל    הממשלה להגדלת ההון הרשום ולהחלטת האסיפה הכללית.אישר דירקטוריון החברה את הקצאת המניות כאמור לעיל, בכפוף לאישור  2010בינואר  29ביום     החברות הממשלתיות.                 להלן. 15ראה ביאור  -ישראל ואשר בגינם טרם נקבע יחס המרה, סווגו לסעיף התחייבויות לזמן ארוך אלפי ש"ח, ואשר לגביהם התחייבה להקצות מניות לממשלת  14,054רת התקבולים שקיבלה החברה בסך של ית    ) לחוק החברות הממשלתיות.4( א11החלטה זו אינה מהווה אישור לעניין סעיף     ).1990החברה (ולרבות על פי הסכם נוספות בחברה ולפעול לכך במועד שתראה צורך בכך ולפי שיקול דעתה, ולרבות מכוח הסכמים שבין המדינה לבין אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המדינה לקבל מניות המדינה זכאית להקצאת מניות נוספות בחברה ו    .1990אלפי ש"ח) על פי הסכם  3,796(
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ועד  1993הכנסות אחרות, כהגדרתם בהסכם, שהחברה קיבלה בין השנים ההסכם עם המדינה, סכומי על פי     שטרי הון:  ד.    (המשך)הון   -  14ביאור  , וכי בתמורה לסכומים אלו תנפיק החברה למדינה שטר הון 2005-2006החברה בשנים הפרישה שביצעה נותרו בידיה ולא הושבו למדינה במסגרת ההתחשבנויות, יהוו השתתפות הממשלה בתוכנית  , ואשר2001 בסך  2001בדצמבר  31כשהם מותאמים ליום  1993-1999האחד בגין תקבולים בשנים  -הנפיקה שני שטרי הון הצדדים הבהירו כי שטרי הון אלו יהוו תקבולים על חשבון מניות, ויומרו למניות רגילות א'. בהתאם לאמור, החברה     הצדדים בנפרד.שתנאיו ייקבעו בין  קבע יחס המרה קבוע ועד לאותו מועד אין למדינה יזכות ההמרה של המדינה למניות תהיה תקפה רק במועד בו י ,כלומר על ידי המדינה. המניות וסוג כמות נקבעו לא עוד כל לתוקף תכנס לא, לעיל כאמור ,ההמרה זכותלמניות.  את שטרי ההון הזכות להמיר תהא למדינה מליון ש"ח. 127.2לסכום נומינלי של כמתואר לעיל, יתוקן ויופחת  ,נקבע כי חישוב סכום שטרי ההון ,2014מחודש יולי במסגרת הסכם גמר התחשבנות בין המדינה לחברה     מיליון ש"ח. 60בסך של  2003בדצמבר  31כשהם מותאמים ליום  2001מור, שנתקבלו עד תום שנת מיליון ש"ח, והשני בגין יתרת התקבולים כא 84של  , סווגו שטרי הון "מכשירים פיננסיים: הצגה" - 32בינלאומי לאור האמור לעיל, ובהתאם לאמור בתקן חשבונאות     תביעות כלפי החברה ביחס לסכום זה. , 1979-1984יתרתן של ההלוואות הצמיתות מורכבת משש ההלוואות שהתקבלו מממשלת ישראל בין השנים     הלוואות צמיתות:  ה.      אלו במסגרת ההון של החברה.  בין היתר, שמבנה ההון של  ,ואילך, נקבע 1993על פי הסכמות שגובשו בין החברה והממשלה במהלך שנת      "ההלוואות הצמיתות"). - (להלן והריבית ברובה הגדול צמודה במלואה למדד) אך נושאת ריבית (קרן ההלוואות אינה צמודה למדדאלפי ש"ח  4,958 לבסך נומינלי שכהלוואות פיתוח צמיתות  החברה  1993-1999במהלך השנים בסוגים ובתנאים שיאושרו על ידי מנהל רשות החברות והחשב הכללי. אושרה המרת ההלוואות הצמיתות שהעמידה המדינה לחברה, במניות החברה,  1996לטת הממשלה משנת בהח    הצמיתות כחלק מההון העצמי של החברה לצורך ההתחשבנות בהתאם להסכם העלויות.הון עצמי של החברה. במסגרת הסכמות אלו נכללו ההלוואות  35%-הון זר ו 65%החברה יעמוד על יחס של  בערכן  מקורות לחברת הממשלה שהעמידה הצמיתות ההלוואות המרת אושרה לפיה ,1996משנת  הממשלה החלטת ליישום יפעלו הצדדים, סוכם כי 2014במסגרת הסכם גמר ההתחשבנות בין החברה למדינה מחודש יולי     .2002קוזזו במסגרת הסכם גמר ההתחשבנות שנחתם ב  לאסכומים אלו לא הוחזרו באופן שוטף אאך את תשלומי הריבית לממשלה.  ההחברה העביר 1999-2000שנים ב  ף.המשיכה לשלם את תשלומי הריבית על הלוואות אלו, תוך שהמדינה השיבה אותם לחברה באופן שוט            במסגרת ההון של החברה. כאמור הצמיתות ההלוואות", סווגו הצגה: פיננסיים"מכשירים  - 32 בינלאומיור לעיל, ובהתאם לאמור בתקן חשבונאות לאור האמ    .2014 באוגוסט 18 בתאריך למדינה הועברה זו החלטה, להסכם בהתאם כאמור החלטה החברה בדירקטוריון התקבלה 2014 במאי 26 בתאריך    התחייבות כספית על החברה וזאת כנגד המרת ההלוואות הצמיתות למניות.ובעת שתממש המדינה את ההמרה האמורה, יונפקו לה מניות שאינן מטילות  שכנגדן יומרו ההלוואות הצמיתות,יום מחתימת ההסכם, אישור דירקטוריון החברה, לפיו אם וככל שיקבעו כמות וסוג המניות,  60למדינה, בתוך  תמציא שהחברה בתנאיביחס לכלל תקופת ההלוואות הצמיתות, לרבות התקופה שלאחר חתימת ההסכם, כל טענה בנוגע לריבית בגין ההלוואות הצמיתות,  הממשלהתועלה על ידי  לאסוכם כי ההסכם הנ"ל,  חתימת עם    במסגרת ההון.ות ההלוואות הצמיתות לפיכך, מוצג לסכום זה.למניות תהיה תקפה רק במועד בו יקבע יחס המרה קבוע ועד לאותו מועד אין למדינה תביעות כלפי החברה ביחס ינה כלומר זכות ההמרה של המד, המניות וסוג כמות נקבעו לא עוד כל לתוקף תכנס לא, לעיל כאמור ההמרה זכות ם מתאריך חתימת ההסכם.מיי 210כמפורט בהחלטת הממשלה) וזאת בתוך  הכל( החברה במניות, הנומינלי
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של חברה  השתתפות ממשלת ישראל במימון הפסקת פעילות     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       נקבע יחס המרה:סכומים לגביהם התחייבה החברה להקצות מניות לממשלת ישראל ואשר בגינם טרם     לממשלת ישראל התחייבויות להקצאת מניות  -  15ביאור  הון עצמי  35%(לפי יחס למועד תחולתו של הסדר העלויות סכומים שהתקבלו במסגרת הסדרת מבנה הון של החברה, נכון        3,796 3,796  מקורות בינוי ופיתוח בע"מ -מאוחדת  והשתתפות צרכנים בהשקעות  1992הסעיף כולל תקבולים בגין השתתפות צרכנים בהשקעות רגילות שהתקבלו עד שנת     הכנסות מראש   -  16ביאור             14,054  14,054   10,258 10,258  הון) 65% החברה לא מחייבת את הצרכנים בזכויות מים, וזאת בהתאם לכללי המים (אספקת מים לפי  2011החל משנת   )1(         32,171 27,063  יתרה להפחתה )123,990( )129,098(  כהכנסהבניכוי סכומים שהוכרו  156,161 156,161  )1( הכנסות מראש     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       ואילך.  1993יסוד (זכויות מים) של החברה משנת      חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.     .25%הינו  2016ובשנת  24% הינו 2017, בשנת 23%הינו  2018שיעור מס החברות בישראל בשנת     .23%לשיעור של  2018בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 -), התשע"ז 2018 -ו 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר     :הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי  .ב      .2008  משנת החל 2007) המס שנת לאחר שנרכשו פחת בני לנכסים( פחת בשל הנוסף והניכוי אינפלציה בשל והניכוי התוספת תיאום ביטול את ,היתר בין ,כולל לחוק התיקון. המימוש למועד עד לחול ממשיכים ,ערך וניירות )שבח( ן"נדל מימוש בגין כגון  ,הון לרווחי המתייחסים תיאומים .2007 ר,בדצמב 31 ליום שעד בתקופה לצרכן המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות נמדדות2008  משנת חלה    1985)-ה"התשמ ,(אינפלציה בשל תיאומים הכנסה מס חוק   הקבוצה: חברות על החלים המס חוקי     .א      על ההכנסה מסים  -  17ביאור        תשית על הצרכן תשלומים נוספים שאינם מפורטים בכללים אלה, לרבות זכויות מים.), אשר קבעו כי מקורות לא תספק מים אלא בהתאם לתעריפים הנקובים בכללים אלה ולא 2010-תעריפים תשע"א
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(קרן מלש"ח  22 -בגין ההסכם הנ"ל הינה כ 2013עד  2011חבות המס שנבעה לחברה בשנים  .2013ועד  2011הסכם שומה עם רשויות מס הכנסה בגין השנים , חתמה חברת מקורות על 2018 בדצמבר 31 םביו .1    :סופיות מס שומות    .ג    (המשך) על ההכנסה מסים  -  17ביאור  שומות סופיות (כולל בגין התיישנות) עד וכולל שנת המס  הוצאו"מ מקורות ביצוע בע"מ שחבת החברה ל .2 מלש"ח 17 -כמו כן, סוכם שמתוך הסכום הנ"ל תוכר לחברה הוצאה בעתיד בסך של כ  .)וריבית . הושלמו, אשר טרם 2014-2015 לשנים שומה דיוני במסגרת נמצאת"מ בע וייזום פיתוח מקורות הבת חברת .4 .2013 שנת וכולל עד סופיות מס שומות הוצאוהבת מקורות פיתוח וייזום בע"מ  חברהל .3  .2016 סוכם כי המדינה תשפה את החברה עבור עלויות המיסוי  2007באוגוסט  28כן, בהסכם העלויות מיום  כמו    הכרוכות בביצוע השינוי המבני בחברה. המיסויותעדכנית בגין השלכות  מראש אישור בבקשתפנתה רשות החברות לרשות המיסים  2007האוצר ובהשתתפות החברה ומאוחר יותר בשנת משרד בגינם. עקב כך נעשו פניות בעבר לשלטונות המס (מס הכנסה ומע"מ) בבקשת אישור מראש, באמצעות נציגי חבויות אלה נוגעות להשלכות המס השונות הנובעות בעיקר מהעברת נכסים בין החברות, ואופן חישוב הפחת , עשויות להתעורר שאלות בדבר חבויות מס אפשרויות. 2318להחלטת ממשלה  בהתאם ,השינויים המבניים עקב   שינויים מבניים  .ו   החברה לתבוע שיעורי פחת מוגדלים והטבות נוספות כמפורט בחוק.כמשמעותה בחוק הנ"ל. מתוקף מעמד זה זכאית שח"מ מקורות ביצוע בע"מ הינה "חברה תעשייתית" בת ה תחבר   מפעל תעשייתי    .ה    .מס לצרכי קבוע כרכוש שפכים טיהור מתקן הצגת בגין מיסוי החלטת לקבלת בבקשה פנתה הייזום חברת  להחלטה זו, ההכרה בהכנסות תתבצע בהתאם להכרה החשבונאית מהפרויקט לאור סווגו כנכס פיננסי.התקבלה החלטת מיסוי בנוגע להכרה בהכנסות בגין פרויקט אשדוד לצרכי מס. בהתאם  2009, בדצמבר 10ביום     החלטת מיסוי בחברת הייזום     .ד    .2015 ועד 2013 השנים בגין, תפעול ואשדוד התפלה אשדוד לחברות שומה הסכמי, 2018 בינואר נחתמו כן כמו באוגוסט  26"ר בהתאם להחלטת הממשלה מיום המפאוצאה מיישום השינוי המבני ביחס לחברת שתגרמנה כת ת, הנובעות מקורות ייזום, תידון עלות זו בין הצדדים. עם זאת, לדעת הנהלת החברה השלכות המס האפשריו. בנוסף, הוסכם כי במידה ותהיינה עלויות מס משמעותיות כתוצאה מיישום השינוי המבני ביחס לחברת 2007 בהיעדר צפי לרווח בעתיד הנראה לעין, לא נרשמו מיסים  לפיכךמלש"ח.   73המועברים לשנים הבאות בסך  מצטבריםהבנות שלה, הפסדים לצרכי מס  ולחברותמקורות פיתוח וייזום  הבתלחברת  2018בדצמבר  31 ליום   :מס לצרכי מועברים הפסדים  .ז   כי היא אינה צפויה לשאת בנטל מס מהותי כתוצאה מהשינוי הארגוני הנ"ל.  ,לכך הנהלת החברה בדעה בהתאם  מהשינוי המבני ביחס לחברת הייזום וביחס לחברת הביצוע אינן מהותיות.   )627,590(  )648,332(  סה"כ )639,290( )663,416(  נדחיםהתחייבויות מסים  11,700 15,084  נכסי מסים נדחים    נכסים (התחייבויות) לא שוטפים: 26,360 5,457  סה"כ )3,296( )3,566(  התחייבויות מסים שוטפים 29,656 9,023  נכסי מסים שוטפים    נכסים (התחייבויות) שוטפים: אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום     יתרות מסים המוצגות בדוח על המצב הכספי:  .ח   .הייזום תחברב ההפסדיםנדחים כנכס בדוחות הכספיים בגין 
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מן לעובדים זבשל הטבות התחייבויות   לחופשההפרשה    :בגין לזמן ארוךמסים נדחים, הכלולים ברכוש     :הרכב נכסי מס נדחה מפורטים כדלהלן    יתרות מסים נדחים:    .ט    מסים על ההכנסה (המשך)  -  17ביאור                               11,700 )1,137( - - 7 )4,183( 15,715 1,298  2017בדצמבר  31יתרה ליום  771 - - - 771 - - -  הוכר ברווח כולל אחר 215 244 2,242 )2,242( - 846 )1,017( 142  הוכר ברווח או הפסד 102 )11( - - - 182 )58( )11(  השפעת שינוי שיעור המס          שינויים במשך השנה:           10,612 )1,370( )2,242( 2,242 )764( )5,211( 16,790 1,167  2017בינואר  1יתרה ליום            15,084 )1,148( - - )328( )465( 15,614 1,411  2018בדצמבר  31יתרה ליום  )335( - - - )335( - - -  הוכר ברווח כולל אחר 3,719 )11( - - - 3,718 )101( 113  הוכר ברווח או הפסד          שינויים במשך השנה:           11,700 )1,137( - - 7 )4,183( 15,715 1,298  2018בינואר  1יתרה ליום            ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי   ש"חאלפי  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   לזמן ארוךברכוש סה"כ   קבוערכוש   פיננסייםנכסים   משובציםנגזרים   קרנות הון  בהכנסההכרה בסיס  ארוך
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                 )639,290( )13,265( 2,961 91,005 )6,062( )756,903( 15,338 )11,037( 33,079 5,594  2017בדצמבר  31יתרה ליום  5,136 - 5,136 - - - - - - -  כולל אחרהוכר ברווח  )60,012( )3,524( - )2,463( )3,136( )29,457( 13,047 )5,392( )28,868( )219(  הוכר ברווח או הפסד            שינויים במשך השנה:             )584,414( )9,741( )2,175( 93,468 )2,926( )727,446( 2,291 )5,645( 61,947 5,813  2017בינואר  1יתרה ליום              )663,416( )2,012( )884( 84,334 )6,164( )794,738( 34,200 )22,656( 38,447 6,057  2018בדצמבר  31יתרה ליום  )3,845( - )3,845( - - - - - - -  הוכר ברווח כולל אחר )20,281( 11,253 - )6,671( )102( )37,835( 18,862 )11,619( 5,368 463  הוכר ברווח או הפסד            שינויים במשך השנה:             )639,290( )13,265( 2,961 91,005 )6,062( )756,903( 15,338 )11,037( 33,079 5,594  2018בינואר  1יתרה ליום  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  "חש אלפי    ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח ש"חאלפי   לזמן ארוךת ובהתחייבויסה"כ   אחר  קרנות הון  לזמן ארוךלעובדים בשל הטבות ת והתחייבוי   מוחשיים בלתי נכסים          קבוע רכוש  הפסדים  םירגולטורנדחים חשבונות   מסופקיםלחובות הפרשה  לחופשההפרשה    :בגין התחייבויות לזמן ארוךמסים נדחים, הכלולים ב    :מפורטים כדלהלןמס נדחה התחייבויות הרכב     :(המשך) יתרות מסים נדחים  .ט    מסים על ההכנסה (המשך)  -  17ביאור 
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                               13,630 82,917 )76,389(  מס(הכנסות) סה"כ הוצאות       )51,265( 54,301 4,943  סה"כ מסים נדחים )81,546( )102( -  התאמות מסים נדחים בגין שינוי שיעור המס  -  - )16,953(  מיסים נדחים בגין שנים קודמות 30,281 54,403 21,896  זמנייםהוצאות מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים      :נדחיםמסים        64,895  28,616  )81,332(  מסים שוטפיםסה"כ   1,290  )159(  18,181  קודמות שנים בגין שוטפים מסים  63,605  28,775  )99,513(  הוצאות מסים שוטפים    מסים שוטפים: אלפי ש"ח   2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום      :הכנסה שהוכרו ברווח או הפסדהוצאות (הכנסות) מסים על   .יא             )10,062( 5,907 )15,969(  סה"כ       9,270 - 9,270  ופעילויות תרגום קרן הון מגידור מטבע -אחר  )19,332( 5,907 )25,239( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת הפסד       :2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום       16,438 )4,180( 20,618  סה"כ       2,443 - 2,443  ופעילויות תרגום קרן הון מגידור מטבע -אחר  13,995 )4,180( 18,175 רווח אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת       :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי     בניכוי מס  סכומים  השפעת מס  מססכומים לפני       :כולל אחרמסים המתייחסים לרכיבי רווח     .י    (המשך) על ההכנסה מסים  -  17ביאור   
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מהגורמים  הנובעת ההכנסה על במסים )עלייה (ירידה )14,467( 74,919 )49,787(   25% 24% 23%  הסטוטורישיעור המס  )57,867( 312,161 )216,467(  לפני מסים על ההכנסה (הפסד) רווח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       :הפסד או ברווח שנזקף ההכנסה על מסים סכום לבין ,הסטטוטורי המס שיעור לפי במס מתחייבים היו הפסד או ברווח וההפסדים הרווחים ,וההוצאות ההכנסות כל אילו חל שהיה ,המס סכום בין התאמה מובאת להלן   מס תיאורטי:  .יב   (המשך) על ההכנסה מסים  -  17ביאור                     492,693 457,939       86,285 65,636  מוקדמתתוכניות פרישה     :הטבות בגין פיטורין     377,482 370,438   262,547 260,829  בעיקר: מענק פרישה ואי ניצול ימי מחלה - התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין 114,935 109,609  (שי לחג ומענק מים)הטבות לגמלאים     :הטבות לאחר סיום העסקה      28,926  21,865 חלויות שוטפות על פרישה מוקדמת          :קצר לטווח עובד הטבות אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       :הרכב התחייבות בגין הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי  א.    הטבות לעובדים  -  18ביאור              13,630  82,917  )76,389(  )(הטבות מס מסים על ההכנסה )535( )888( )1,017(  נטו, אחרים הפרשים 113,536 13,588 )2,699(  נדחים מסים נזקפו לא בגינםוהפסדים  זמניים הפרשים )7,556( )8,104( )7,090(  לצרכי מסהבדל בין בסיס המדידה החשבונאי לבין בסיס המדידה  )81,546( )102( -   בשיעורי המס שינויים בגין נדחים מסים יתרות עדכון 1,603 2,556 )69(  חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות 1,290 )159( 1,229  קודמות שנים בגין מסים 1,305 1,107 )16,956(  מס לצורכי בניכוי מותרות שאינן הוצאות     הבאים:
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הזכויות, החובות ותנאי העבודה וההעסקה . הסכם זה קובע את מכלול 1991הכללית של העובדים בשנת תנאי העבודה של מרבית עובדי החברה נקבעו בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין החברה לבין ההסתדרות    כללי:  )1(   תנאי הפרישה והפיטורין של העובדים בחברה:     :הטבות לאחר סיום העסקה  ב.    (המשך) הטבות לעובדים  -  18ביאור  ובכלל זה, גם את הליכי הפיטורין והפרישה של העובדים  ,של העובדים עליהם חל ההסכם הקיבוצי הבסיסי , כמפורט זכויות נוספות נקבעו בהסכמים מאוחרים יותר והתנאים להם זכאים העובדים בסיום העסקתם. ועד יום הפרישה  1.1.1981מספר חודשי העבודה החל מיום קיימות הפרשות כפול מהשכר ממנו מפרישים לקרן הפנסיה, כולל רכיבים עליהם  3%תשלום בגובה   - שכר אחרון מוכפל בשנות הוותק בחברה.   -    בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי, בעת פיטורין זכאי עובד החברה לפיצויי פיטורין כלהלן:  (א)    :פרישה בפיטורין  )1   הפרישה של עובדי החברה:תמצית תנאי   )2(    .להלן בסעיף ו כן חלה ההתחייבות על עובד הפורש לפנסיית -וק. כמובתשלום פיצויי פיטורין עפ"י החהתחייבות החברה לתשלום פיצויים חלה על  עובד שפוטר  או שהתפטר בנסיבות המזכות   (ב)    בניכוי סכומי הפקדות שהופקדו עבורו בקופות פיצויים.  -  .3.1990ועד  10.1985בניכוי תקופת הקפאה שבין  , מקדמה ע"ח שכר עידוד, תוספת ענפית, תוספת השוואה 8%תוספת אחוזית מיוחדת השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין כולל: שכר יסוד משולב, תוספת אחוזית אישית,   (ג)    מחלה/ נכות וכן על שאירי עובד שנפטר. ועד יום הפרישה בניכוי תקופת הקפאה  1.1.1981 -במספר חודשי העבודה בחברה החל ממשכרו האחרון של העובד ממנו מפרישים לקרן הפנסיה כשהוא מוכפל  3%תשלום בגובה   -  .2.33% - יתרת ההפקדות שנזקפו עבורו בקופת הפיצויים  -    פרישה הכולל את הסכומים הבאים:פנסיה רגילים, מקבל עובד החברה, בנוסף למלוא הכספים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה, מענק הפנסיה, רשומים על שם העובד ואינם בשליטתה של החברה. במקרה של פרישת עובד בתנאי  זכויות העובדים לפנסיה מכוסות בעיקר על ידי קרן הפנסיה מקפת. הסכומים הנצברים בקרנות    :פרישה בתנאי פנסיה  )2      מהותיים.  פיצויים. השלמת מחויבות החברה לתשלום פיצויים במקרה של פיטורין הינה בסכומים לא מהשכר החודשי של כל עובד לקופות  8.33%בהתאם להסכם הקיבוצי מפרישה החברה מדי חודש     מרבית עובדי החברה הקבועים פורשים בתנאי פנסיה ואינם נכללים בגדר סעיף זה.   (ד)    ות ות.מ.ס לדרוג מנהלים.ענפית, גמול השתלמ כולל את כל הרכיבים לתשלום פיצויים ותוספות  3%השכר הקובע לצורך חישוב  מענק   .3.1990ועד  10.1985שבין      יצויים.לצורך חישוב  המענק כולל את כל הרכיבים לתשלום פ השכר הקובע    המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי.  30.10.1990 -הקיבוצי ומכוח הסכם מיום הובהתאם לכללי הזכאות הקיימים בחברה בגין ימים צבורים אלו כפי שנקבעו בהסכם משולם לעובד הפורש לגמלאות, על בסיס שכרו האחרון  -  מענק בגין אי ניצול ימי מחלה  -  תוספת מלגזנים, תוספת מנוף, תשלום הבראה ושווי מפעילים.תוספת מיכון, תוספת ערבה, תוספת אילת, תוספת ביוב קבועה, תוספת שטחים קבועה, המהוות בסיס להפרשה לפנסיה: תוספת שדה, תוספת מחסן,  אחרות המשולמות לעובד
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, זכאים לתשלום חודשי השווה למכפלת שיעור 2012-2015ובשנים  2006-ו 2005בשנים עובדים שפרשו במסגרת תוכניות לפרישה בתנאי פנסיה מוקדמת, שיושמה על ידי החברה בעיקר     :פרישה בתנאי פנסיה מוקדמת  )3   (המשך) תמצית תנאי הפרישה של עובדי החברה:  )2(   (המשך) תנאי הפרישה והפיטורין של העובדים בחברה:    : (המשך)הטבות לאחר סיום העסקה  ב.    (המשך) הטבות לעובדים  -  18ביאור  מוכפל בשכרו בחודש העבודה האחרון של העובד  ,הפנסיה, לו זכאי העובד על פי קרן הפנסיה ספות שעיקרן שי לחג פרט לתשלומי הפנסיה, מקרנות הפנסיה, מקבלים גמלאי החברה, הטבות נו    :מענקים לאחר פרישה  )4      הפרישה. ראה גם סעיף ו להלן.המוקדמת ועד למועד הזכאות לפנסיה מהקרן, לשם הבטחת זכויות העובד לפנסיה מכסימלית בגיל החברה הפרשות שוטפות לקרן הפנסיה מיום שלאחר תאריך הפרישה בחברה. בנוסף, משלמת  ואת ההתחייבות בגין תוכניות לפרישה  הטבות בגין סיום העסקהההחברה מעריכה את התחייבויותיה בשל    הערכות אקטואריות:  ג.    ומענק מים. התחייבויות החברה בגין עלויות אלו נצברות בתקופת העבודה. השכר הקובעים לצורך חישוב ההתחייבות, הכלולים בשכר האחרון ההתחייבות מחושבת על מרכיבי   )1(    להלן ההנחות האקטואריות לפיהן מחושבת ההתחייבות האקטוארית:      : שינויים בהערכת תוחלת החיים, שינויים רגולטוריים, שינויים כלכליים וכו'.הלדוגמ ,ם מערכת ההנחות שעליהן מבוסס המאזן האקטוארי כפופה לשינויים שעשויים לחול בה בעתידהתחזיות. גאקטואריות. תזרימים אלו עלולים להיות שונים מהצפוי, עקב שוני אפשרי בין המציאות בעתיד בפועל, ובין הערכת ההתחייבות האקטוארית מבוססת על תחזית של תזרימי כספים עתידיים צפויים על פי מערכת הנחות     בהתבסס על חישובים אקטואריים שנערכו על ידי אקטואר חיצוני.  מוקדמת פעת הש לשכר הקיים בגין 3.65%ובתוספת של  לשנה לעובדים מבוגרים 0%לשנה לעובדים צעירים ועד  4.98%במונחים ריאלים בין פי נתוחי נתוני השכר בהתאם לגיל העובד ונע שיעור עליית השכר נקבע על   )4(   כלל העובדים הקבועים בחברה, נקבע על בסיס ניסיון העבר, ומוערך בשיעורים זניחים.שיעור העזיבה לההתחייבות האקטוארית אינה מביאה בחשבון פיצויי פיטורין, שהשפעתם על העתודה אינה מהותית.   )3(   ההתחייבות מבוססת על בסיס לוח החיים שפורסם על ידי קרן הפנסיה מבטחים.  )2(   לתאריך הדוחות הכספיים. נקבע בהתבסס על   2017בדצמבר  31וליום  2018בדצמבר  31ליום  ההתחייבות שיעור הרבית להיוון  )5(    .הסכם השכר למגזר הציבורי , ובהתאם להנחות אקטואריות לפרישה לפני הגילאים 67ההתחייבות מחושבת על פי גיל פרישה של   )6(     חוב קונצרניות של שערי ריבית בע"מ.תשואות לפדיון של אגרות        אלו.בהתאם לגיל הפרישה. ההנחה האקטוארית מניחה, על פי מדיניות החברה, כי אין גידול ריאלי בהטבות י חישוב אקטוארי, ואילו החישוב עבור העובדים הפעילים בחברה, כולל חישוב של העלויות ההעסקה על פהפעילים בחברה. החישוב עבור הגמלאים הקיימים, כולל את העלויות הצפויות בתקופה שלאחר תקופת התחייבויות החברה בגין הטבות לגמלאים הקיימים מחושבות עבור הגמלאים הקיימים ועבור העובדים   )8(   ההתחייבות נצברת באופן אחיד על פני תקופת עבודתם הצפויה של העובדים.  )7(    הבאות לא צפויה פרישה נוספת מעבר למפורט לעיל.לעניין פרישה מוקדמת של עובדים בתנאים מיוחדים, מבוסס החישוב האקטוארי על ההנחה כי בשנים    שלעיל כגון: נכות ומוות. 
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מים העומדים לזכות העובדים בקרנות הפנסיה בהתאם לחוק פיצויי פיטורין או הסכמים אחרים, זאת מעבר לסכוההתחייבות מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן, ומייצגת את מלוא התחייבות החברה   החברה כספים לקרנות הפנסיה, לקופות פיצויים ולבטוח מנהלים בגין חלק מהתחייבויותיה לתשלום פיצויים.ובגינם מעבירה לחברה מחויבות לתשלום פיצויים לעובדים שאינם כלולים במסגרת תוכנית הפנסיה של החברה    פיצויים לעובדים בהסכם מיוחד:  ד.   )5(*) ראה סעיף ג(       1.53-3.75% 2.40-4.37%  שיעורי ההיוון (*) 2017 2018   בדצמבר 31ליום       :האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווחההנחות   )9   (המשך) הערכות אקטואריות  ג.    (המשך) הטבות לעובדים  -  18ביאור  ידי סכומים שנצברו בקופות פנסיה וקופות -התחייבויות החברה מכוסות בחלקן על ידי הפקדות שוטפות ועל    :מוגדרת להפקדה תוכניות  .ה    החיצוניות. בעיקר בקרן הפנסיה מקפת, (מקפת הותיקה לעובדים שהצטרפו  -מהשכר הקובע לפנסיה  6%החברה מפקידה   פיצויים מרכזיות. בעיקר בקופת הפיצויים פסגות  -ידי החברה בקופות הפיצויים -נוספים, מופקדת על 2.33%ההשלמה בשיעור של   , ומקפת החדשה). 1995לחברה לפני שנת  תוכנית -פוטרות את החברה  מכל התחייבות נוספת כלפי העובדים, ביחס להתחייבות בגינה הופקדו סכומים אלה.דהיינו, הפקדות אלה הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה אינם בשליטת החברה. יה, במסלולי הפרישה בתנאי הפנס  (גדיש).  , הסכומים הנומינליים שבקרן הפיטורין)(מסלול פיצויי  במקרה של פרישה מוקדמת המזכה בתשלום פיצויי פיטורין  להפקדה מוגדרת. עובדים בהסכם מיוחד, המאפשר העסקה  120הוסכם כי בחברה יועסקו עד  -  עובדים בהסכם מיוחד  -  חודשים. 36-פרק הזמן הוארך ל -נקבעו קריטריונים חדשים למתן קביעות   -    בהסכם הקיבוצי הקיים בעיקר בצד הגמישות הניהולית.ההסכם משנה מספר סעיפים    :הסכם קיבוצי חדש    קיבוציים חדשים בנושאים הבאים:הארצית של ארגון עובדי מקורות והסתדרות העובדים הכללית החדשה (הסתדרות המעו"ף) שלושה הסכמים , נחתמו בין ההנהלה של החברה ושל חברת הבת שחם מקורות ביצוע בע"מ, המזכירות 2012ביוני,  18 בתאריך   הסכמים קיבוציים:  ו.    ,).ש"חאלפי    35,291 – 2016אלפי ש"ח,    28,683 – 2017 (ש"ח אלפי   29,419הינו סך של  2018בדצמבר  31ביום  הסכום הכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תוכניות להפקדה מוגדרת בשנה שהסתיימה  מיוחסים לסך הפיצויים שהחברה חייבת והיתרה משולמת על ידי החברה. שנים עם הארכה אוטומטית מדי שנה לתקופה של שנה נוספת אלא  7-תקופת תוקפו של ההסכם הינה ל  -  התווספה שופטת בדימוס כחברה חמישית. -שונה הרכב ועדת המשמעת   -  שונה הרכב ועדת המינויים/מכרזים במסגרתו נקבע גורם חמישי בלתי תלוי ומקצועי כחבר הועדה.  -  ים.בוצעה הסדרה של פעילות הועד  -  זמנית מחוץ להסכם הקיבוצי.  שנים  5עובדים בתקופה של עד  200מנגנון לפרישה מוקדמת של  מסדיר. הסכם זה 2012זה נחתם בשנת הסכם     :הסכם פרישה מוקדמת    ים על רצונו לבטל את ההסכם.אם יודיע אחד הצדד . עוד נקבע כי בגין כל האמורים בהסכם עובדיםה כלמיום חתימת ההסכם. למועד החתימה על הדוחות פרשו  שיפרשו יבוטל תקן אחד וייקלטו רק שלושה עובדים במקומם. לעובדים הפורשים לפנסיה מוקדמת  ארבעה עובדים   חודשי הודעה מוקדמת.  3חודשי הסתגלות ומענק  4מהשכר הפנסיוני לכל שנת עבודה, מענק   16%להסכם הקיבוצי, וכן מענק בגובה תשלומים חודשיים שוטפים עד למועד פרישתם הטבעית. בנוסף, ישולם לעובדים מענק הפרישה בהתאם ישולמו 
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  ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:    הדיווח.ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות האקטואריות לתום תקופת     :ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות  ז.    דים קיימים בהסכם החדש.כמו כן נקבעו כללים למעבר ולהתנהלות עובטבלת שכר חדשה ופרקי זמן חדשים למעבר בין דרגות. נקבעה סטנדרטיזציה בשיוך תפקידים לרמות השונות. שנים לעובדי החברה. ההסכם כולל  12הסכם המדרג קובע סולם רמות ודרגות חדש, הפותח אופק לקידום של עד    :הסכם המדרג   (המשך) קיבוצייםהסכמים   ו.    (המשך) הטבות לעובדים  -  18ביאור 
 אלפי ש"ח  39,910 -אם שיעור ההיוון היה גדל (קטן) באחוז, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב    אלפי ש"ח). 47,806- (גדלה ב
  אלפי ש"ח).  2,813-אלפי ש"ח (קטנה ב 2,876 - אחוז, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה גדלה ב עשרהיה גדל (קטן) ב החזוי השכראם שיעור העלאת   
  ה קטנ, המחויבות להטבה מוגדרת הייתה אחוז עשר) בים(קטנ יםגדל ותמותה לגברים ונשים הי שיעוראם (ההטבות לאחר סיום העסקה וההטבות  בגין תוכנית הטבה מוגדרת מחוייבותהתנועה בערך הנוכחי של ה  .ט       458,687 431,008  סה"כ התחייבות, נטו )5,080( )5,066(  שווי הוגן של נכסי התוכנית 463,767 436,074  סה"כ )28,926( )21,865(  בניכוי חלויות שוטפות 492,693 457,939  מוגדרתערך נוכחי של ההתחייבויות בגין הטבה  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       התחייבויות התוכנית, נטו:  ח.   אלפי ש"ח).  1,991 -ה בגדלאלפי ש"ח ( 1,739  -ב       453,884 458,687 431,008   )35,401( )28,926( )21,865(  חלויות שוטפות -בניכוי       489,285 487,613 452,873  בדצמבר 31יתרה ליום  )4,806( )742,3( )8,388(   עבר סיוןינעלות  7,127 33,384 )14,149(  בהנחות פיננסיות שינויים - )5,211( -  דמוגרפיות בהנחות שינויים  הפסדים (רווחים) בגין מדידות מחדש:       )66,435(  )55,646(  )45,856(  מנכסי התוכניתהטבות ששולמו שלא  17,212 16,930 15,808  עלות ריבית 19,791 11,245 17,845  עלות שירות שוטף 516,396 489,285 487,613  בינואר 1יתרה ליום       אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2017 2018   בדצמבר 31ליום        :לפרישה מוקדמת)
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תשולם  , לפיו החדשההעובדים  רותבין ממשלת ישראל לבין הסתד מסגרת הסכם נחתם 2016 באפריל 18 ביום    :החדשההעובדים  רותבין ממשלת ישראל לבין הסתד מסגרת הסכםי.           (המשך) הטבות לעובדים  -  18ביאור    שולם כתוספת ת) כאשר חציה מהשנים אחת לכל 1.5% -כ,( 2013-2017עבור השנים  7.9%תוספת שכר של  מענק  שולםשולם כתוספת אחוזית באמצעות הגדלת שכר היסוד. בנוסף, תבסכום שקלי זהה לכל העובדים וחציה  הנתונים הנ"ל נלקחו ש"ח לכל פעימה.  1,000, בסך 2017אר פברובו 2016ינואר ב פעימות 2 - חד פעמי ב יום רצופים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת  90הפסקת דירוג אגרות החוב לתקופה העולה על   )ה(  החוב במועדן; הרעה מהותית במצב החברה אשר כתוצאה ממנה קיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות   )ד(    ממשי לדעת הנאמן להפסקת פעילותה מטעמי חדלות פירעון; ת החברה על כוונתה לעשות זאת או אם קיים חשש הפסקת תשלומי החברה או הפסקת פעילותה או הודע  )ג(   וכאשר הנאמן רואה בכך סכנה לאפשרות פירעון סכומים על פי אגרות החוב; מינוי כונס נכסים ביחס לכל או לרוב נכסי החברה, אשר לא בוטלו או הוסרו בתוך פרקי הזמן שנקבעו לכך עיקול, צו הקפאת הליכים, ביצוע פעולת הוצאה לפועל או צו פירוק או החלטה בת תוקף לפירוק, הטלת   )ב(    ימים ממועד פירעונו;  30אי פירעון סכום על פי אגרות החוב בתוך   )א(    את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון במקרים הבאים: על פי תנאי אגרות החוב, הנאמן רשאי או מחויב על פי החלטה מיוחדת של אסיפת בעלי אגרות החוב, להעמיד     תנאי פירעון מוקדם של אגרות החוב:  ב.    לל).(כו 2048 ועד 2019 מהשנים אחת כל של ביולי 14 ביום שתשולם) 2.45% של בשיעור אפקטיבית ריבית(  4.1% של בשיעור נקובה שנתית רבית נושאות החוב אגרות(כולל).  2048  ועד 2019 מהשנים אחת כל של ביולי 14 תשלומי קרן שווים ביום 30 -ב לפרעוןמיליון ש"ח,  149 -"ח, בפרמיה של כשון מילי 900 -כ של בתמורה, נקוב ערך"ח ש מיליון 720 - כ של בסך) 8(סדרה  חוב לאגרות הרחבה באמצעות"ח אג גיוס החברה ביצעה,  2018 בספטמבר 4 ביום    מגייסת החברה, מעת לעת, חוב באמצעות הנפקות פרטיות של אגרות חוב בשוק המוסדי.  2003החל משנת   א.    אגרות חוב   -  19ביאור        .בחשבון במסגרת החישוב האקטוארי ה לתיקון ההפרה בסדרה החברה לא תיקנה את ההפרה בסדרה האחרת בתוך תקופת הריפוי שניתנ .1 המצטברים הבאים :(להלן "הסדרה האחרת") וזאת בכפוף להתקיימות התנאים  ש"ח מיליון 150 -ובתנאי שיתרת ההתחייבויות לא תפחת ממסך ההתחייבויות על פי כל סדרות אגרות החוב לאותו מועד,  5%העמדה לפירעון מידי של סדרת אגרות חוב של החברה אשר יתרת ההתחייבות על פיה הינה מעל   )ז(   החברה; הפרה של התחייבות החברה לשעבוד שלילי ביחס לנכס מהותי של   )ו(   החברה בלבד;    בפעולת החברה כרשות מים ארצית וספק שירות חיוני.הנאמן סבור כי כל דחייה מסכנת את זכויות המחזיקים) ועליה להיעשות באופן שלא יפגע (למעט אם יצוין, כי העמדת אגרות החוב לפירעון במקרים האמורים כפופה ככלל למתן התראה מראש ובכתב לחברה   הועמד לפירעון מידי בסדרה האחרת.החברה לא פרעה את החוב ש .2 האחרת
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 2.23% 2.99%    אפקטיביתה הריביתשיעור        6,811,411 7,340,873     )325,611( )446,607(    חלויות שוטפות - בניכוי 7,137,022 7,787,480     499,901  620,969    פרמיה על אגרות חוב 6,637,121 7,166,511           254,233 257,275 3.30   9מקורות  3,861,904 4,530,643 4.10   8מקורות  2,350,470 2,378,593 4.90   6מקורות  170,514 - 4.90   5מקורות                                     מדד המחירים לצרכן: -בסיס ההצמדה  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  %    2017 2018  הנקובה הריביתשיעור   נקוביתרת ערך    בדצמבר 31ליום          ההצמדה והריבית:תנאי   .ג    :(המשך) אגרות חוב  -  19ביאור  
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ראה  .שוטפות כהתחייבויות 2018-ו 2017בדצמבר  31 לימיםתאגידים בנקאיים  אותםמ האשראי  יתרתסווגה (*) לאור אי הודאות באשר לעמידה של חברת אשדוד התפלה בהתניות על פי הסכם המימון עם בנקים המממנים,      - -    )1,106,797(  )1,095,788(  (*) שוטפות להתחייבויות סווג 1,106,797 1,095,788  תאגידים בנקאיים     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום    רכב:הה  א.    בנקאייםמתאגידים אשראי   -  20ביאור       למועד הדוח החברה עומדת במגבלות החלות עליה מכוח מסמכי אגרות החוב.    שאפשר את רכישת הנכס או הנכסים.שעבודים ספציפיים על נכס בודד או על מספר נכסים לטובת צד שלישי כלשהוא שנעשו להבטחת אשראי   )3(  לטובת הנאמן לאותן אגרות החוב;  ובלבד שהחברה תשעבד במקביל את נכסיה בשעבוד צף מאותה דרגה ,שעבודים צפים על נכסי החברה  )2(   שעבוד לטובת המדינה;   )1(    הנאמן לאגרות החוב בכתב ומראש, למעט:  הסכמתללא קבלת החברה התחייבה שלא לשעבד ולא למשכן נכס מנכסי אספקת המים הקבועים שלה לטובת צד שלישי כלשהוא,     בטחונות:  ה.   7,787,480    6,033,629  שנה שישית ואילך 325,240  שנה חמישית 326,306  שנה רביעית 327,344  שנה שלישית 328,354  שנה שנייה 446,607  שנה ראשונה    אלפי ש"ח  2018   בדצמבר 31ליום     אגרות החוב עומדות לפירעון, כלהלן:   שנות פירעון:  ד.    (המשך) אגרות חוב   -  19ביאור        12(*) בנוגע לגידור רבית ראה ביאור   1,106,797  1,095,788        661,375  650,253  4.5   מדד  מתאגידים בנקאיים  445,422  445,535  (*)  3.2  אירו מתאגידים בנקאיים           אלפי ש"ח אלפי ש"ח  %    2017 2018  2018בדצמבר  31   הצמדה   בדצמבר 31ליום   ליום הריביתשיעור   בסיס     תנאי ההצמדה והרבית:  ב.    .7ביאור 
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. היחסים נבחנים אחת המממנים עם המימון הסכמי פי על ואחרות פיננסיות בהתניותמחויבת לעמידה  אשדוד התפלה  מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות:      (המשך) תנאי ההצמדה והרבית:  ב.    (המשך) מתאגידים בנקאייםאשראי   -  20ביאור  הליך צע בהתאם להסכמי המימון של מתקן ההתפלה באשדוד, לאור דרישת הגורמים המממנים, התבקשה החברה לב  ושר על ידי המדינה במסגרת אישורה להסכמי המימון. התניה זו אולעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנקים, אזי אירוע זה של העברת השליטה ידרוש את אישור הבנקים המממנים. נוסח שליטתה במקורות ייזום, כך שהעברת השליטה תשפיע על יכולתה של אשדוד התפלה להשלים את הקמת הפרויקט ניה של הבנקים המממנים לפיה במידה ומקורות מים תמכור את במסגרת הסכם המימון בפרויקט אשדוד קיימת הת   מסוג זה.בהסכמי הפרויקט, העמדת פוליסות ביטוח, עמידה בחוק ובתקנות איכות סביבה, דרישות דיווח וכיו"ב כמקובל בפרויקטים אשדוד התפלה מחויבת לעמידה בהיקפי הון עצמי או הלוואות בעלים בשיעור מינימאלי ביחס להשקעה, וכן לעמידה     .Fixed Price to Fixed Cost Cover Ratio (0.9יחס כיסוי מחיר קבוע לעלות קבועה (  ג)     .1.1של  (Loan Life Cover Ratio)יחס כיסוי חיי ההלוואה   ב)   .1.05של  (Historic Debt Service Cover Ratio) שירות החוב ההיסטורייחס כיסוי   א)      :כלהלן פיננסיות מידה אמות במספר לעמוד נדרשת אשדוד התפלה, המימון הסכמי פי על  לרבעון.  בחן אחת לשנה  פיננסי. הדירוג משקלל את כלל הסיכונים הקיימים בפרויקט בתחומים השונים. חברת מידרוג ת- המימוניבמסגרת הליך הדירוג, נבחנו כלל הפרמטרים הקשורים לפרויקט וביניהם המצב התפעולי שלו, המצב המשפטי והמצב באופק יציב.  A3, בו קבעה חברת הדירוג (מידרוג) את דירוג הפרויקט על  התקבל דוח דירוג 2016בנובמבר  3ביום   מיליון אירו.   120 - מיליון  ש"ח וכ 700 -של דירוג  להלוואה שגייסה בסך כולל של כ ) עם השלכות שליליות CREDIT REVIEW, הודיעה חברת מידרוג כי היא מציבה תחת בחינה (2017באפריל  24ביום   את הדירוג ותעדכן בהתאם. לקבלן ההקמה, אשר אושר ע"י הבוררים וקיבל תוקף של פסק  אשדוד התפלהנחתם הסכם פשרה בין  2019בחודש מרץ   תזרימי המזומנים הצפויים בפרויקט ואי ודאות בנוגע להיקף המחלוקות והתביעות אל מול המדינה וקבלן ההקמה.של אשדוד התפלה בשל העדר מידע בקשר עם  , הודיעה חברת מידרוג על הפסקת דירוג החוב הבכיר2017במאי  4ביום   בגין האשראי שגייסה אשדוד התפלה.  A3.ilאת דירוג החוב הבכיר  במרץ  31יום ל בדוחות הכספיים, מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפותבהמשך לכך, יסווג החוב הבכיר   עמדה לפירעון מידי של האשראי.ובין השאר הוא כולל ויתור של הנושה הבכיר על עילות ה 2019במרץ  12והמממנים למכירת מניות חברת אשדוד התפלה וחברת אשדוד התפלה תפעול. מתווה העקרונות נכנס לתוקף ביום אשדוד התפלה ואשדוד תפעול לבין המדינה  מקורות מים, נחתם מתווה עקרונות בין מקורות ייזום, 2019פברואר בחודש   בוררות. תפעול לא , אשדוד 2018בדצמבר  31. על פי התוצאות הכספיות של הדוחות הכספיים ליום 2016המממן עד לסוף שנת נוגעות בעיקר לעמידה בהיקף הון עצמי (כולל הלוואת בעלים) מינימלי. עמידה באמות מידה אלו נדרשה על ידי הבנק באמות מידה פיננסיות כלפי הבנק שהעמיד לרשותה מסגרות אשראי, והן התחייבות לעמידה  לחברת אשדוד תפעול  .באמות המידה הפיננסיות אשדוד התפלה עמדה נערכו,בהתאם לבדיקות ש 2018בדצמבר  31ליום   .2019   .ה 25 ראה באור   שעבודים  .ד 1,095,788   892,882  שנה שישית ואילך 45,076  שנה חמישית 42,788  שנה רביעית 40,471  שנה שלישית 38,332  שנה שנייה 36,239  חלויות שוטפות -שנה ראשונה אלפי ש"ח  2018   בדצמבר 31ליום      ועדי פירעון על פי הסכמי המימון ובהנחה של אי העמדת האשראי לפרעון מיידי:מ  .ג    .בפרויקטי לימסול ונבי מוסא החברה השקיעה הון עצמי על פי ההסכמים שנחתמו עם  הבנקים המלווים  .תפעול, הבנק המממן הסכים לא להעמיד את האשראי לפירעון מיידילאור קבלת ערבות מקורות מים על מסגרת האשראי של אשדוד , על אף האמור לעיל, ועמדה באמות המידה הנדרשות
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ות והריבית המשמעותית העשויה להיגזר, פנתה , משך התקופה בה הן עומדהיתרות של המהותי ההיקף נוכח    .הניהול ודמי הריבית בעניין הסכמית מערכת נקבעה לא, העלויות בהסכם נקבעו הצדדים בין היחסים את המסדירים הכלליים שהעקרונות הגםלציין כי לא נקבעו במקור תנאים ליתרות חוב אלו.  יש    הכספיים למדד המחירים לצרכן בלבד."ר הוצמדו על פני השנים בדוחות למפאחשבון הקשר בין מקורות  יתרות  )1(   469,219 503,095  זכות ויתרות זכאים"כ סה 187,145 214,194  )2( קרן שיקום 202,806 196,850  )1( חו"ז חברת המפא"ר 79,268 92,051  הוצאות ריבית לשלם     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       ההרכב:    זכאים ויתרות זכות  .ב          219,756  176,792  אחרות התחייבויות"כ סה 1,839 1,659  זכאים שונים ויתרות זכות  34,403  23,876  הכנסות מראש  41,353  26,703  הוצאות לשלם 28,924 21,863  מוקדמת פנסיה שוטפות חלויות 61,883 61,387  ומוסדות שכרעובדים  17,611 4,984  מס ערך מוסף  3,296  3,566  מס הכנסה 30,447 32,754  הפרשה לחופשה     אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2017 2018   בדצמבר 31ליום     ההרכב:     התחייבויות אחרות  .א    וזכאים ויתרות זכות התחייבויות אחרות  -  21ביאור    כי חוב זה אינו נושא ריבית, זאת, בין היתר, מכיוון שלא  בדעהעל חוות דעת יועציה המשפטיים, החברה  בהתבסס    בתשלום ריבית על יתרות החוב. מחוייבתהחברה לקבלת חוות דעת משפטית לגבי השאלה האם היא  כאמור הדעת המשפטית אי תשלום ריבית על יתרות החוב אינו מהווה הפרה של האיסור על "סבסוד צולב" שנקבע פי חוות  על. זו הו החוב יישא ריבית ולא קיים מקור משפטי אחר ליצירת חובנקבע בין הצדדים הסדר חוזי על פי "ר, המפא, שכן איסור זה אינו נוגע למערכת היחסים שבין מקורות לבין 2002מאוגוסט  בהסכם העלויות(ז) 2 בסעיף ם וניהולם תחזוקת, םפיתוח בגין לחברה המגיעים הניהול דמי כנגד הריבית לקיזוז זכות וכן ומניעות השתק טענת זאת ובכלל, שהייתה ככל, הריבית תשלום מחובת אותה הפוטרות נוספות טענות עומדות למקורות ,המשפטית הדעת חוות פי על, בנוסף. התחרותית לפעילות קשורה ואינה המונופוליסטית הפעילות תחומי בתוך כולה שהינה סכום דמי הניהול המגיע לה עולה החברה,  אומדןפי  על"ר את מקורות בדמי הניהול. המפאבמסגרתה תזכה , על פי חוות הדעת המשפטית, זיכוי הריבית (אם וככל שחלה) מן הדין שייעשה אגב התחשבנות כוללת, לפיכך    בניהולם. ותהכרוכ ובמורכבות בחשיפות, המנוהלים הנכסים של הגדול בהיקף בהתחשב, קשור בלתי' ג דצ בידי נדרש שהיה כשם), הוצאות החזר רקהניהול האמורים, צריכים לשקף את הרווח הקבלני/תפעולי (תשואה) המגיע לחברה בגין ניהול הנכסים (ולא  דמי    "ר. המפאנכסי  של  מקורות אינה חייבת לשלם  זכות הקיזוז כאמור, משמעה כי הפעלתככל שתהיה, ולכן  ,סכום הריבית על משמעותית   כלפי החברה. ר"המפא"ר מאומה, אלא קיימת יתרת חובה של למפא



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

83  

והעברתם לתאגידי מקורות משמשת כ"צינור" לגביית סכומי קרן השיקום מצרכנים מסויימים כהגדרתם בכללי המים   )2(    : (המשך)זכאים ויתרות זכות  .ב    וזכאים ויתרות זכות (המשך) התחייבויות אחרות  -  21ביאור      קרן השיקום  2013, בוצע שינוי, לפיו החל משנת 2012בדצמבר  25בכללי המים שפורסמו ביום  המים לכשיוקמו. ות אותה על הוצאות שונות ועל סיכוני הגביה שהושתו למקורות הוכרו בהקשר זה "הוצאות גביה" אשר נועדו לפצ ). 1.25%בהפחתה של ולהעבירם בהתאם להוראת הממונה על התאגידים לתאגיד שהוקם בצירוף ריבית (בשיעור ריבית חשב כללי     על פי הכללים מקורות מחויבת להפריש חלק מהסכומים שחייבה את הצרכן בגין צריכת המים, לרושמם בנפרד   אינה רכיב נפרד מתעריף המים, אלא חלק ממנו. וביחס לגביה החל  3%הוכרו הוצאות גביה בשיעור של  2012בדצמבר  31ביחס לחובות שנצברו עד ליום עליה:  בינואר  1-המסופקים מאת מקורות) קיימת אפשרות החל מהלכללי המים (תעריפי מים  8בעקבות תיקון לסעיף   .8%הוכרו למקורות הוצאות גביה בשיעור של  2013בינואר  1מיום  לעיל לאור אי הודאות באשר לעמידה של חברת אשדוד התפלה בהתניות על פי הסכם המימון עם בנקים המממנים, כמתואר *     1,226,812 1,210,222   1,226,812 1,210,222  *אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים         אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017   2018   בדצמבר 31ליום     ההרכב:    אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים  -  23ביאור       ההסכם עם הקבלן הם מעבר לשנה הקלנדרית.יתרת התשלום לקבלן ההקמה של מתקן ההתפלה באשדוד מוצגת כהתחייבות בלתי שוטפת היות ותנאי הפירעון על פי      84,162 84,162   84,162 84,162  חשבונות פתוחים     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017   2018   בדצמבר 31ליום     ההרכב:    ארוך לזמןנותני שירותים ו לספקים תהתחייבו  .ב     644,616 637,994   14,868 19,325  המחאות לפירעון 629,748 618,669  חשבונות פתוחים     אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017   2018   בדצמבר 31ליום     :ההרכב   קצר לזמן שירותים ונותני לספקים התחייבות  .א    שירותיםונותני  לספקיםהתחייבות   -  22ביאור     השיקום., בהתאם לאישור הממונה על התאגידים, להשיב בתנאים מסויימים לרשות מקומית כספים ששילמה לקרן 2016 תאגידים בנקאיים  אותםהאשראי מ יתרת 2017בדצמבר  31וליום  2018בדצמבר  31 ליום סווגה 20ובביאור  7בביאור    .שוטפות כהתחייבויות
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מעוגן בכללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח  ,מנגנון העלויות מוכרות לחברה במסגרת תעריפי המים    :חשבונות נדחים רגולטורים בגין הפרשי הצמדה  ב.            )623,696( - )86,171( )537,525(  סה"כ 1 )671,684( - )109,616( )562,068(  אחרים 35 47,988 - 23,445 24,543  הפרשי הצמדה       :רגולטוריםחשבונות נדחים  שנים  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     2017בדצמבר  31ליום   החזר/ ביטול  יצירה/ הכרה  2017בינואר  1ליום   להחזר/ ביטולתקופה נותרת   יתרה 2017בדצמבר  31ביום תנועה לשנה שהסתיימה   יתרה             )131,652( - 492,044 )623,696(  סה"כ 1 )230,157( - 441,527 )671,684(  אחרים 35 98,505 - 50,517 47,988  הפרשי הצמדה       :רגולטוריםחשבונות נדחים  שנים  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     2018בדצמבר  31ליום   החזר/ ביטול  יצירה/ הכרה  2018בינואר  1ליום   להחזר/ ביטולתקופה נותרת   יתרה 2018בדצמבר  31ביום תנועה לשנה שהסתיימה   יתרה     פירוט סכומים ותנועות בחשבונות נדחים רגולטוריים:  א.    רגולטורייםחשבונות נדחים   -  24ביאור      , נדרש היה להפסיק את התאמת הדוחות למדד מיום  IFRSבעקבות המעבר של החברה לדיווח לפי תקני    כמפורט לעיל, התבססו על סכומי ההשקעות המוכרות בנכסים כשהם מותאמים למדד.מדד, ואף העלויות המוכרות לחברה דוחותיה הכספיים של החברה היו מותאמים ל 2012בדצמבר  31עד ליום     מיתרת העלות המופחתת של מפעלי המים. 35%המחושבת על  5.5%של בשיעור  -תשואה על ההון     מיתרת העלות המופחתת של מפעלי מים. 65%על פי שיעורים שנקבעו, המחושבות על  -הוצאות ריבית     מקובלים ומדיניות החברה.לפי קריטריונים שנקבעו על בסיס כללי חשבונאות  -הוצאות פחת     בהתאם לכללים אלו מוכרות לחברה בין היתר, עלויות ההון הבאות:    "כללי המים"). - (להלן 2011-מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות), תשע"א מיתרת העלות המופחתת של מפעלי המים   65%יב הפרשי ההצמדה למדד על החוב, המחושב על רכ  )1(    אישרה מועצת רשות המים תיקון  לנוסח כללי המים, לפיו יחושבו: 2016במרץ  17 יוםב    בניסיון לתת מענה גם למרכיב זה.הכללים. יובהר כי פתרון זה אינו נותן מענה לשחיקת ההון, והחברה פועלת מול רשות החברות ורשות המים תזרים המזומנים הנובע מהתעריף כי אם רק בהגדרות על רכיב החוב. יודגש כי שינוי זה אינו מלווה בשינוי בלשנות את הגדרות כללי המים באופן שיאפשר לחברה לרשום חשבונות נדחים רגולטורים בגין הפרשי ההצמדה החברה, והיא פנתה לרשות החברות ורשות המים וביקשה לתת מענה להשפעות אלו. אחרי דין ודברים הוחלט ל דוחותיה הכספים של . להפסקת ההתאמה למדד יש השפעה מהותית ע2013בינואר  1המעבר, קרי מיום  בינואר  1-מיתרת העלות המופחתת החל מ 35%רכיב הפרשי ההצמדה למדד על ההון, המחושב על   )2(   .2013בינואר  1-החל מ    35בממוצע  -ההפחתה השנתית של רכיבים אלו (אשר תחושב לפי אורך החיים של אותו נכס בגינו הם נוצרו     .2013



      ביאורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ

85  

), הוצאות הריבית 2013בינואר  1מיום שנים), תצטרף אל הפחת בגין הנכסים (אשר הצמדתו למדד תופסק החל     : (המשך)חשבונות נדחים רגולטורים בגין הפרשי הצמדה  ב.    (המשך) חשבונות נדחים רגולטוריים  -  24ביאור  בנכס נדחה רגולטורי (או התחייבות נדחית  , מדי תקופה,מכירהו לעיל, החברה 2, ראה ביאור נדחים רגולטורייםבעקבות התיקון הנ"ל לכללי המים ובהתאם לכללי החשבונאות המיושמים על ידי החברה להכרה בחשבונות     והתשואה על ההון, וזאת לצרכי קביעת עלויות ההון המוכרות לחברה מידי שנה. ביחס  6% -ירד בכ בו מוכרת מקורות מים לספקים למטרת צריכה ביתיתלחישוב החברה, התעריף הממוצע  בהתאםופרסמה רשות המים קובץ תקנות המכיל שינויים בכללי המים. בהתאם לפרסום זה,   2018ינואר חודש ב  .ג    אלה, בהתאם לתיקון הנ"ל לכללי המים, תוכר בדוחות הכספיים על פני אורך החיים הממוצע של מפעלי המים.. ההפחתה של נכס או התחייבות מרכיב החוב ולא על מרכיב ההוןרגולטורית) בגין הפרשי ההצמדה למדד על  כן ום לחוק המי 27 תיקוןצפי להכנסות נוספות הנובעות מדמי מים עקב מ. ירידה זו נובעת בעיקר 2017לשנת  . התובעים לא נקבו בסכום 2000לשנת  נכון ח"שמיליון  14-ל כהתביעה של התובעים עמד על סך ש סכום   נדחתה. כיצוגית בתובענתםהצמדה וריבית. בקשת מחזיקי המניות להכיר ייצוגית בשם מבקשי המניות להשבת הכספים ששולמו בגין הקצאת המניות שלא הוקצו בצירוף הפרשי נתקבלה החלטה בבית המשפט המחוזי לפיה אושר לאחד הצרכנים להגיש תובענה  2004בינואר  28 ביום  .המניות עבור שולמו שלטענתם הכספים את להם להחזיר לחלופין או המניות למחזיקי שהוקצו כפי לערך 1982 לשנת עד עמם שנחתמו הסכמים פי על מניות להם להקצות רגילות מניות מבקשי ומצד מחזיקים שהם מקורות למניות רכש הצעת להם להציע' ג רגילות מניות מחזיקי מצד נתבקש בה ייצוגית כתובענה לאשרה ובקשה תביעה, הממשלתיות החברות ורשות המדינה, החברה כנגד צרכנים ארבעה הגישו 2000 בשנת    במקרה בו הצרכן צורך מים בכמות העולה על הכמות שבגינה שילם זכויות מים.תשלומים אותם גובה החברה במקרים בהם הצרכן לא שילם תשלומי זכויות מים או   -  מעבר לזכויות    המים בעת התחברותו לראשונה או בעת הגדלת מכסת המים של הצרכן.בהשקעות יסוד בסידור אספקת תמורה שנדרש הצרכן לשלם, בגין השתתפותו   -  זכויות מים   הגדרות:  )1(    :אחרות משמעותיות ותלויות תביעותו ותייצוגי כתביעות הכרה בגינן שנדרשת תביעות  .א    התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   -  25ביאור         .חשבונות נדחים רגולטוריים בגין שנים קודמות החזר ואינם כוללים ריבית. שני הצדדים  70-הכולל של התביעה הייצוגית. הסכומים הנ"ל שולמו בסוף שנות ה ע העירייה להקצאת מניות במקורות וסילוק כל טענות העירייה כלפי המדינה ומקורות, באופן דומה לקבוהמדינה, התביעה נדחתה והמדינה העבירה לעירייה כספים כקבוע ביניהם בתמורה לקבלת זכויותיה של תל אביב פרשה מן ההסדר, והגישה תביעה נפרדת, אך בהתאם להסדר הפשרה אליו הגיעה עם  עיריית   לרבות חלקיה שאינם אופרטיביים.  2004בינואר  28 מיום"ל הנ המחוזי המשפט בית החלטת את הצדדים לבקשת העליון המשפט בית ביטל, הפשרה מהסכם וכחלק זו במסגרת. 2012בנובמבר  26 ביום לתוקפו נכנס הדין ופסק המשפט בית ידי על אושר ההסכם. בהסכם כהגדרתם, העבר תשלומי לגבי הקבוצה חברי זכויות כל את וכן, להקצותן הנטענת ההתחייבות ולגבי החברה מניות לגבי הקבוצה חברי זכויות כל את, והחברה המדינה כלפי, וסופי מלא באופן מסלק ההסכם כאשר, ש"ח מיליון 98 של כולל לסך בתמורה וזאת, מההסכם או מהקבוצה לפרוש ברצונם כי שיודיעו מביניהם אלו למעט"), הקבוצה חברי(" בהסכם כהגדרתם והמוותרים מניות מבקשי, מניות מחזיקי מכל להן הנוגעת זכות וכל להקצאתן הזכות את וכן סוג מכל מקורות מניות כלל את דינההמ תרכוש לפיו פשרה הסכם הצדדים בין נחתם 2002ביולי  16 ביום ערערו על החלטה זו (מטעם מקורות הוגשה בקשה לערער).  בוצע והסתיים ונותר לבצע העברה פורמאלית של כתבי העברת המניות אצל רשם  הפשרה הסדר "ל.הנ והתשלומים למניות וביחס"ל הנ לתקופה ביחס"ל הנ הקבוצה חברי בגין חשיפה לחברה אין, זו לעת ונכון האמור לאור   בהסדר הפשרה שאושר בתיק התובענה הייצוגית.     .החברות
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ים החזר כספי בגין המים ותשתית המים וכי יש ליתן למשיב לניקויכי על המשיבים לתקן את הפגם ולפעול מים מנופחים. בית המשפט התבקש לקבוע כי זיהום המים ופעולות המשיבים בקשר לכך היו בניגוד לדין, מים לצריכה עצמית, בטענה שהמים מזוהמים וכן בטענה שחרף זיהום המים קיבלו המבקשים חשבונות כשו המשפט המחוזי, שתי הבקשות אוחדו והועברו לדיון בבית המשפט המחוזי. על פי הנטען, המבקשים ריישובים בצפון כנגד תאגידי המים הרלוונטיים, האחת בבית המשפט לעניינים מנהליים והאחת בבית הוגשו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית על ידי צרכנים המתגוררים במספר  2017במהלך שנת   )2(       (המשך) אחרות משמעותיות ותלויות תביעותו ותייצוגי כתביעות הכרה בגינן שנדרשת תביעות  .א    (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   -  25ביאור  התיר בית המשפט המחוזי לבקשת המבקשים לתקן את הבקשות ולהוסיף  2017בנובמבר  11ביום   מליון ש"ח. 64.5רכישת המים המזוהמים בסכום כולל של  , הגישה מקורות את תגובתה 2018במרץ  1ביום מקורות והרשות הממשלתית למים וביוב.  –נתבעים  הגישו המבקשים בקשה למחוק את מקורות מן ההליך ללא צו  2018במאי  24 ביוםבדרישות הדין. את הנחיות התפעול של רשות המים וכי המים המסופקים על ידי מקורות ראויים לכל שימוש וכן עומדים יעת תמהיל המים מוטלת על רשות המים, בעוד שמקורות בסה"כ מוציאה לפועל לפיה נטען כי אחריות לקב בנובמבר  6הורה בית המשפט על פרסום הודעה על הבקשה לאישור ההסכם וקבע דיון נוסף לצדדים ליום הצדדים בנוגע לתאגיד מי הגליל לאישור הסכם פשרה בגדרה  תבבקש החלטה ניתנה 2018 ביולי 11 ביום  הגישו המבקשים ותאגיד מי הגליל בקשה לאישור הסכם פשרה.  2018ביוני  10להוצאות. ביום  מיליון ש"ח (נכון למועד הגשת התביעה) בגין אי תשלום החזר ההשקעה, בגין  56מהאיגוד סכום כולל של התנהלה בוררות בין החברה לבין איגוד ערים לביוב "כרמיאל", על פיה תבעה החברה  2005משנת  החל     )1(     :אחרות תביעות  ב.    ד להליך זה ואינה מחויבת בתשלום כלשהו במסגרתו.להוצאות. משכך, מקורות אינה עוד צ. בו ביום ניתנה גם החלטה כמבוקש בבקשת המבקשים למחוק את מקורות מן ההליך ללא צו 2018 נחתם הסכם בין הצדדים,  2016ביוני  26 ביוםעול המתקן ובגין ריבית פיגורים שיש לשלם לחברה. תפ ") החוב פריסתשנה (להלן: "הסכם  30במסגרתו נקבע כי החברה תפרוס את חוב האיגוד כאמור על פני  ישנות במסגרת הסכם פריסת החוב, וכי הרשויות החברות באיגוד יחתמו על כתב ויתור על טענות התי המים, אך  רשות להודעת בהמשך החוב לסילוק להסדר להגיע במטרה הפנים במשרד פגישה התקיימה  אישרה גילום חובות אלו בתעריפי המים.בתואנה שהחתימה על ההסכם אינה מקובלת עליה מכיוון שהרשות לא  החוב פריסת הסכם פי על הכספים את לשלם שלא לאיגוד והורתהלאחר חתימת הסכם פריסת החוב פנתה רשות המים לאיגוד הערים   לאורך תקופת הסכם פריסת החוב.  תמו על כתב ח שלא באיגוד החברות הרשויות נגד תביעה הוגשה, במקבילטרם הושג סיכום סופי בנושא.  ללת את הסכם התפעול עם השותפות לחברת הייזום. כל זאת תוך הבהרה שהסבה כאמור, אינה כו, המחתה החברה את כלל חובותיה וזכויותיה מכוח הסכם 2017בינואר  1- במסגרת ההסכם, החל מיום ההסכם בין החברה לבין חברת הייזום להסבת הסכם תפעול מט"ש כרמיאל מהחברה לחברת הייזום. נחתם  2017בנובמבר  27ובהתאם להוראות הסכם פריסת החוב, ביום  2318להחלטת ממשלה  בהתאם  . המים תמורת סכום כולל שיפרע באופן מיידי, ובכך ייתר את הסכם פריסת החוב שלא אושר על ידי רשות, מתקיימים דין ודברים, באשר לאפשרות של סגירת החוב לעיל הכספיים הדוחות על החתימהלמועד  נכון  .מהרשויות נוספת כספית הכנסה תהיה לא במלואו יכובד החוב שהסדר וככל החוב בהסדר עומד שהאיגוד אימת כל כספים מהרשויות לקבל כוונה אין כי, יודגש. מקורות כלפי האיגוד של בחוב הרשויות את המחייבת שיפוטית להחלטה לגרום שמטרתה"ח, ש מיליון 100 ךס עלהויתור         .מהמדינה על חלק הארי של הסכוםולמעמדה בכלל של התוכנית כפוגעת. כמו כן, לאור הסדרי מקורות עם המדינה, החברה תוכל לקבל שיפוי מוגשת תוכנית מתוקנת אשר יהיה בה כדי להשפיע באופן מהותי על מידת הפגיעה הנטענת במקרקעין ל החברה בין היתר מאחר שלמיטב ידיעת יועציה המשפטיים ש .50%-מ נמוכיםהתביעה  סיכויי החברה חוות דעת יועציה המשפטיים שללפי תוכנית שיזמה מקורות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה. מיליון ש"ח בגין ירידת ערך ופגיעה במקרקעין בגין אישור  12-הוגשה תביעה על סך כ 2011במהלך שנת   )2(        .בשותפות על פי הסכם השותפות החברהפריסת החוב ואינה כוללת את חלקה של 
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את  2015 הגישה התובעת בחודש מאי ך"ח כולל מע"מ. בהמשך לכשמיליון  5 של בסך" מופרך"שאינו  לסכום התביעה סכום את לתקן לתובעת המליץ המשפט ביתבתקנים וגורמים לנזקים מתמשכים ונצברים. נזקים נטענים שנגרמו כביכול, בשל כך שמי ההשקיה המסופקים למשתלה ולחקלאים אינם עומדים ח, בגין "מיליון ש 11.4 -תביעה כנגד החברה על ידי משתלה בסך של כ הוגשה, 2014 ביולי 15ביום   )3(   (המשך) :אחרות תביעות  ב.    (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   -  25ביאור  מקורות הגישה "ח. שמיליון  8כתב התביעה המתוקן מטעמה, במסגרתו הועמד סכום התביעה על סך של   שלוש חוות  מקורותהגישה שהתובעת הגישה חוות דעת,  לאחר ודעה לצדדים שלישיים.והכתב הגנה  על ידי  והאגרוטכניקהבתחום ההשקיה \דעת שמאית מטעם מדינת ישראל וכן חוות דעת סביבתיות, חוות דעת חשבונאית וחוות דעת שמאית.  כמו כן, הוגשה חוות והאגרוטכניקהדעת, בתחום ההשקיה  -התביעה סולקה בפשרה, כאשר חלקה של מקורות בסכום הפשרה עמד על סך של כ. הצדדים השלישיים חקלאים נוספים. לטענתם, החל ואגודת חקלאים מ, התקבל מכתב דרישה 2014 אוקטוברחודש  במהלך  )4(    .אלפי ש"ח 250 דונם וצפויות עקירות  15מטע אגסים בשטח של  2013הנזקים, נטען כי החקלאים נאלצו לעקור בקיץ סימני התנוונות ותמותה מוקדמים במטעי אגסים ואפרסמון. בשל בהחלו להבחין  2012מסוף שנת  כתב הגנה והודעה לצדדים שלישיים  הגישההוגש כתב תביעה. החברה  2015ביוני  1"ח. בתאריך ש מיליון 11.1חריגה. שמאי מטעם החקלאים העריך את הנזקים בסך של  תענבר, וכן רמת מוליכות חשמלישל מי ההשקיה, אשר הכילו ריכוזים של כלורידים ונתרן, הסוטים באופן ניכר מהתקנים אשר קבעה ועדת וספות. מומחים שבחנו את הנזקים מטעם החקלאים סבורים כי הסיבה לנזקים הינה איכות ירודה מטעים נ , אשר מתמחים בגידול הארץ בדרום, התקבל מכתב דרישה מחקלאים 2014 ספטמברחודש  במהלך  )5(     .הפרשה נאותה בגין התביעה ההביטוח. בספרי החברה נכלל חברת"ח. במידה והחברה תידרש לשלם את הסכום הנ"ל, הוא יכוסה ע"י שמיליון  2.8 -על סך של כ ועומד 50% -לדעת הנהלת החברה ובהסתמך על יועציה המשפטיים של החברה סכום החשיפה הינו גבוה מ .2019יולי  לחודש ראיות שמיעתהמשך ל קבוע התיק. 2019התקיימו שני דיוני הוכחות בחודש ינואר שמאיות משלימות מטעם מקורות. לאחר הגשת חוות הדעת, התיק נקבע להגשת ראיות ולאחר מכן  דעת חוות ולאחר מכן הוגשו, התביעה לכתב שנוספו השקדים למטעי המתייחסות מטעם התובעים משלימות דעת חוות כמו כן, הוגשו. ש"חמיליון  5 –בחלקות אחרות, שלא נכללו בכתב התביעה המקורי, בסך של כ לכתב התביעה נזק נטען כתוצאה מתמותה נטענת של עצי שקדים  פווהוסיהתובעים כתב תביעה מתוקן,  הגישו, המשפט בית מטעם השמאי דעת חוות הגשת לאחר. ש"חמיליון  5.5 –לתובעים בגובה של כ מטעמם בשאלת הנזק, מינה בית המשפט שמאי מטעמו (בשאלת הנזק בלבד), אשר העריך את הנזק שהצדדים הגישו חוות דעת  לאחר"ש. למטורשויות מקומיות שהזרימו שפכים  , ביניהם תאגידי מיםרביעיים צדדים 25 –"ש הגיש הודעה ל המט מפעיל"ש'). מט' –וביניהם מפעיל מתקן טיהור השפכים (להלן  , או בסמוך לכך, החליטה מקורות על הקמת מאגר מים 2009לטענתם, בשנת פלפלים מסוגים שונים.  . נטען, כי בשל כשלים בתכנון וביצוע 2009-2011. עבודות הקמת המאגר בוצעו בשנים םבסמוך למושב , בשיאה של עונת ההשקיה 2012למערכת המים, בוצעו עבודות החיבור בתחילת קיץ  המושבחיבור מאגר  קידוח ה השבתת כי חוות הדעת במסגרת המומחה קבע, כן כמו. מיליון ש"ח 3.4 של בסך התובעים לכלל הנזק סכום את המומחה העריך הדעת חוות במסגרת .מטעמו מומחה מינה המשפט בית, הנזק בשאלת משלימות דעת חוות הגשת לאחר התקיים דיון קדם משפט. 2017במאי  14ביום . הפלפלים תא החקלאים מגדלים בו המושב כנגד ג צד הודעת וכןכתב הגנה  הגישה החברה"ח. ש מליון 10.8 -בסכום כולל של  כהוגש כתב תביעה בצירוף חוות דעת של שמאי, אשר העריך את הנזקים שנגרמו למטעים  2015במאי  25 ביוםים, נפגעו הגידולים ונצפו סימני פגיעה שונים הנובעים ממחסור במים. בהתאם לטענות החקלאהמקדים, דבר שגרם לסתימות מרובות במערכות ההשקיה, ולפגיעה באיכות המים שסופקה למגדלים. , הושבת מתקן הקירור והסינון הסמוךהדרושה לגידול הפלפלים. כמו כן, לטענתם, עקב תקלה בקידוח לגידולי פלפלים. הדבר גרם לתקלות שהביאו לירידה משמעותית בכמות המים ובתקופה הקריטית  שניתנה  לאחרגרם לפגיעה ביבולים. שדבר  -וסתימות בצנרת ומניעת אפשרות השקיה תקינה בחלקותהשבתת מתקן הקירור והסינון של הקידוח הוזרמו מים באיכות ירודה למערכת תוך גרימת שיבושים באספקת המים למגדלים החקלאיים, כאשר בתקופה שלאחר מכן בשל  15% -לירידה של כ ההוביל . 2019במרץ  6 ליום קבועה ראשונה גישור ישיבת. ראיות להגשת יקבע התיק בטרםבדימוס הילה גרסטל, של מומחה ביהמ"ש, ובהתאם להמלצת ביהמ"ש, הוחלט לקיים הליך גישור בפני כב' השופטת  חוות הדעת להגשת תגובה לתביעה. החברה  ערךית כי וביקשה לחברת הועדה פנתה, לכך בהתאם. המקומית הועדה בידי ושיפוי התחייבות כתב הפקידהמטעם הקיבוץ. החברה  שמאישל , בהסתמך על חוות דעת במקרקעין פגיעה בגיןע"י קיבוץ  ש"חמליון  24-בסך של כ פיצויים תביעתבקשה ל הוגשה, 2017 מאיחודש  במהלך  )6(     .. בספרי החברה נכללה הפרשה נאותה בגין התביעההביטוח חברת ידי על יכוסה הוא"ל, הנ הסכום את לשלם החברה ותידרש במידה, כן כמו"ח. ש מיליון 4 -ועומד על סך של כ 50% -החברה, סכום החשיפה הינו גבוה מ יועציה המשפטיים של על ובהסתמך החברה הנהלת לדעת יועציה המשפטיים של החברה,  על ובהסתמך החברה הנהלת לדעת .בתיק דיון נקבע טרם. החברה מטעם תשובה כתב הוגש 2017 ביולי 26 ביום. נגדית איתשמ דעת חוות הכנת לצורך מטעמה לשמאי פנתה   .50% -מ נמוךסכום החשיפה הינו 
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מליון ש"ח במסגרתה נטען  34 - תביעה כספית נגד החברה על סך של כ הוגשה, 2019 מרץחודש  במהלך  )7(    (המשך) :אחרות תביעות  ב.    (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   -  25ביאור  על ידי  ,לירושלים החמישי המוביל פרויקט במסגרת ופיתוח תשתית עפר עבודות לביצוע ההסכם הפרתעל  פינוי פסולת ,כשלטענת התובעת מקורות מסרבת לשלם לה את התמורה המוסכמת, כביכול, עבור מקורות כנגד החברה עומדות מספר דרישות מצד רשויות לתשלומי ארנונה,  – )חארנונה, היטלים ואגרות (פיתו  )9(   .50% -מ גבוהים שכנגד התביעה סיכוי ואילו 50% -מ נמוכים התביעה סיכוי  "ד יועציה המשפטיים של החברה,חו"פ ע הצדדים הגישו סיכומיהם וההליך ממתין להכרעת בית המשפטהמקדמיים הסתיים והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים. הליך ההוכחות הגיע לסיומו.  שלב ההליכים .ש"ח מיליון 8.1 -תביעה שכנגד על סך של כ הגישהברת שח"מ ח. ח"ש מיליון 9.4 - התביעה, הינו הוצאות נוספות אשר נגרמו לה עקב היתקלות בקרקע מסוג בלתי צפוי לטענתה, בסך של כשח"מ מקורות וביצוע, הוגשה תביעה ע"י חברה קבלנית אשר ביצעה עבודה עבור החברה. נשוא  כנגד  )8(       .להתקבל סיכוייה את להעריך בתיק המטפלים הדין עורכי בידי אין התביעה מצויה בו המקדמי השלב נוכח  וקרקע מזוהמת מהאתר. טרם חלף המועד להגשת כתב הגנה מטעמה של מקורות. נכון לתאריך הדוחות  .לטענת התובעים לא שולמו ולא משולמים כנדרשאשר היטלים ואגרות בגין נכסים  מיליון ש"ח מתייחס  86-. מתוך סכום זה כש"חמיליון  227 -של כסך כל הדרישות מסתכם לסך הכספיים  מיליון  29 -החברה תלויות ועומדות מספר נוסף של תביעות בסך של כ נגדכ הכספיים הדוחות לתאריך נכון  )10(   מהותי. החברה רשמה הפרשה מתאימה בספריה, אשר לדעתה משקפת את חשיפתה בתביעות אלו.ל התביעות הנ"ל אינו המשפטיים של החברה, הסכום שהחברה תידרש בסופו של דבר לשלם בגין כבשלבי בירור שונים, חלק בהליך של השגה, חלק בהליך של ערר וחלק בבתי המשפט. להערכת היועצים . הדרישות נמצאות מועצה אזורית נוספתמתייחס לדרישת מליון ש"ח  82- וכ לדרישת מועצה אזורית אחת ). הסכום צמוד, על פי כתב התביעה, לריבית 2012מועד הגשת כתב התביעה (דצמבר "ח נכון לש מליון 49: הכולל התביעות סכום). טלזסטון( יערים קריית מקומית מועצה, חריש קציר מקומית מועצה, שדרות עיריית, יעקב באר מקומיתזרקה, מועצה -'סר אגמקומית מיתר, עיריית גבעת שמואל, מועצה מקומית כנגד רשויות מקומיות אלה: עיריית אור עקיבא, מועצה  2012בדצמבר  ע"י מקורות התביעות הוגשוהמשפט המחוזי מרכז מתנהלות חמש תביעות, שהדיון בהן אוחד, בגין חוב דמי קרן שיקום.  בבית  )11(    .המשפטיים יועציה דעת חוותל בהתאם בספריה מתאימה הפרשה רשמה החברה. "חש "ע") הברלהכרעת בית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור (להלן: " עד מעוכבבתביעות הנ"ל  הדיון  "ל. חשכפיגורים  , סביר איננו השיקום קרן דמי תעריף לפיה, המחוזי המשפט בית של ביניים החלטת על הצדדים שהגישו הוגש כתב תביעה כנגד מועצה מקומית מבשרת ציון ועיריית ערד בגין  2017במאי  29מליון ש"ח. ביום  4 -, הוגש כתב תביעה נוסף כנגד עיריית נתיבות בגין חוב קרן שיקום בסך של כ2017בפברואר  7ביום    .יתקבלו"ל הנ התביעות כי טוב סיכוי וקיים, העליון המשפט בית"י ע תבוטל זו ביניים החלטת כי גבוה סיכוי קייםעורכי הדין המטפלים בתיק,  להערכת. 70%-בכ להפחיתו ויש ת בית המשפט מעוכב עד להכרע אלו ותתביע שלושתהדיון ב"ח. ש מליון 5 -כ של בסךחוב קרן שיקום  בעבור תשלומים שונים ₪ מליון  28-הוגשה תובענה כנגד עיריית נהריה בסך של כ 2017בספטמבר  14ביום  .תתקבלנה התביעות כי טוב סיכוי קייםעורכי הדין המטפלים בתיקים,  להערכת"ע. בברהעליון  (ביניהן נשר, בית שאן עוספיא  רשויות שבעתביעות בגין קרן שיקום החדשה כנגד  הגישה החברה, בנוסף עורכי הדין המטפלים בתיק, קים סיכוי טוב כי התביעה תתקבל. להערכת. משפט קדם בשלבי התיק. ש"חמליון  7על פי כתב תביעה מתוקן נתבע סכום מופחת של  "חש מליון 9-כ של בסך שיקום קרן חוב בגין כרכור חנה פרדס מקומית מועצה נגד תביעה כתב הוגש 2018 בפברואר 18 ביום  ובעיקרם דמי קרן שיקום. על פי מליון ש"ח.  58.6-של כ בסך (מתוכן נותרו שלוש פעילות) אגודות נוספות וארבע ודלית אל כרמל) ") אשר נכנס לתוקף 27(להלן: "תיקון  1959-לחוק המים, התשי"ט 27ניינה של העתירה הוא בתיקון מס' ע  ומקורות.תנאי לבית המשפט העליון נגד כנסת ישראל, שר התשתיות הלאומיות, הרשות הממשלתית למים וביוב שיון להפקה והספקה של מים עתירה למתן צו על יגופים פרטיים בעלי ר 12הגישו  2017באפריל  6ביום   )12(    .הגביה סיכויי את להעריך ניתן לאיועציה המשפטיים של החברה,    הנטען כמונופול במשק המים ומשום היותה מתחרה של מפיקי וספקי המים הכספים, משום מעמדה של ועדה מוועדות הכנסת. כמו כן טוענים העותרים כי חברת מקורות אינה הגורם המתאים והראוי לגביית יסוד: משק המדינה. בהתאם, לטענת העותרים עליהם להשתלם לאוצר המדינה וקביעתם מחויבת בפיקוח ה "דמי מים" אינם "תעריפים", כי אם תשלומי חובה כמשמעם בחוק תמצית טענת העותרים היא כי למעש  דרישות התשלום בגין "דמי מים" ולגבות את התשלום בעבורן.ההספקה שלהם. לצורך כך הוסמכה רשות המים הארצית (חברת מקורות) לשמש כ"סולקת" להוציא את הארצית (חברת מקורות) "דמי מים" בשיעור ההפרש שבין תעריף ההפקה וההולכה של מים לתעריף המים המים הפרטיים לשלם לרשות  מפיקיא(ב) מנגנון על פיו על 33, נקבע בסעיף 27במסגרת תיקון   והסעדים המתבקשים בה נועדו למנוע, הלכה למעשה, את יישומו. 2017באפריל  30ביום 
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הוגשה ע"י העותרים בקשה למתן צו ביניים, המורה למשיבים "שלא לקבוע  2017במאי  22ביום הפרטיים.  (המשך) :אחרות תביעות  ב.   (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   - 25ביאור  מיליון  10שהעמידה חברת הייזום לטובת המדינה בקשר עם פרויקט ההתפלה באשדוד. בשל חילוט בסך מיליון ש"ח, כנגד ערבות בנקאית  100לסכום זה, החברה חתמה על כתב ערבות ושיפוי בסך של  בנוסף בקשר עם פרויקט אשדוד.אשדוד תפעול), בהתאמה (יודגש כי הסכומים הנקובים כוללים הצמדה). הערבויות כאמור ניתנו בעיקר מיליוני ש"ח, לטובת בנק מזרחי עבור  35(הכולל ערבות בסך של  ש"ח מיליוני 39-וכ"ח ש מיליוני 46-כ על עומד החברה ידי על שניתנו הבנקאיות הערבויות סך 2018-ו 2017 השנים של בדצמבר 31 ליום נכון  :ערבויות  .ג      .להוצאות צו ללא נמחקה והעתירה זו המלצה קיבלו העותרים. העתירה את למחוק לעותרים המליץ ההרכב המשיבותידי - על במסגרתו שהועלו הטענות ובעקבות דיון של בסופו  .הדרום לחקלאי התעריפים הפחתת תתאפשר מכך וכתוצאה, המים עלויות לכיסוי כמקור לשמש היא הללו המים דמי מטרת וכי"מס"  או" חובה"תשלום כ ולא"מחיר" כ מוגדר המים שירותי בגין התשלום, העותרים לגישת בניגוד כי טענה עוד  .בישראל המים צרכני כלל בין תחולק המים משק עלויות שכלל כדי, בארץ המים משק ענף כל של כמסלקה אך משמשת היא" הארצית המים"רשות כ בכובעה כי, היתר בין, טענה מקורות, הדיון במהלך  .שופטים שלושה של הרכב בפני 2018ביוני  7 ביום התקיים בעתירה הדיון   .הכנסת מטעם תגובה הוגשה 2017בדצמבר  31 וביום מקורות מטעם תגובה ההוגש 2017בדצמבר  4 ביום.נדחית ביניים לצו הבקשה צו לפיה החלטה ניתנה 2017 ביוני 25 וםביוהרשות הממשלתית למים ולביוב, בו צוין כי דין העתירה להידחות וכך אף דין צו הביניים שהתבקש. בהליך, שר התשתיות הלאומיות  2-3הוגשה תגובה מקדמית מטעם המשיבים  2017ביוני  19ביום   לעתירה.בקבעה כי בשלב זה של ההליך אין מקום להיעתר, וכי היא תישקל שוב לאחר הגשת תגובות המשיבים בטרם נדונה העתירה". עוד באותו היום, ניתנה החלטת בימ"ש אשר דחתה את הבקשה לצו ביניים לחוק המים למי שלא היו צרכנים של מקורות ו/או שלא ליישמם וזאת  112- ו 111כללים מכח סעיפים  מיליון ש"ח. במקרה של חילוט  90-ש"ח של ערבות חברת הייזום, עומדת ערבות מקורות מים על סך של כ מיליון  40להגדיל את הערבות האמורה בסכום של עד  הערבות לצורך גביית פיצויים מוסכמים, ניתן יהיה עבור חברת אשדוד התפלה, ולטובת מדינת  הייזום חברת, העמידה 2018בדצמבר  31 ליום  .ב להלן.  במליון ש"ח כולל האמור בסעיף  299 -בסך של כ משותפות עסקאותת ושל ומאוחד ותחברוביצוע מכרזים ופרויקטים כולל ערבויות לטובת הבנקים המממנים להבטחת התחייבויותיהן של לצורך הגשת  מאזניות וחוץ בנקאיותהעמידה ערבויות  הייזום חברת, 2018 בדצמבר 31 ליום  .א  :הייזום חברת   . הייזום חברת שהעמידה הערבות לתוקף בהתאם מוארך החברה עליו שחתמה והשיפוי הערבות כתבי תוקף. ש"ח מיליון  10-חברת מקורות מים (החברה האם).היתרה הנ"ל הינה לאחר מימוש ערבות בסך כבין אשדוד התפלה לבין מדינת ישראל, הוארך תוקף הערבות הנ"ל. ערבות זו מגובה על ידי מליון ש"ח. במסגרת הסכם  90אל ערבות ביצוע למשך תקופת ההקמה של הפרויקט, בסך ישר הוחזרו  ההקמה קבלן עם שרההפ הסכם . במסגרת2019 במרץ 31ח שהינן בתוקף עד ליום "ש מיליון 228 -כ בסך ההקמה מקבלן ערבויות התפלה אשדוד חברת בידי 2018 בדצמבר 31 ליום  .ג  כבטוחה לאשראי שהתקבל כאמור הועמד פיקדון בסכום זהה של חברת מקורות מים.לטובת מדינת ישראל, באמצעות אשראי שהתקבל מתאגיד בנקאי.  2017ש"ח במהלך שנת                                הערבויות הנ"ל.
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, במסגרתם BOTהסכמי  בחמישהבשנים האחרונות מדינת ישראל התקשרה עם מפיקים פרטיים  )2(   לעיל. 7 -ו 5ים לעניין התקשרויות מהותיות של חברת הייזום ראה ביאור )1(    :התקשרויות  .ד     (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויותהפרשות,   - 25ביאור    . יודגש כי ואשדוד שורק, רוכשת המדינה מים מותפלים ממתקני ההתפלה: אשקלון, חדרה, פלמחים , אך בהתאם להוראות רשות המים היא נדרשת לשלם את החשבונות BOT-החברה אינה צד להסכם ה , החברה קיבלה צווי רכישה חתומים על ידי גורמי המדינה המוסמכים בגין רכישה מהמתקנים באשקלון    כחלק מהעלות המוכרת החזויה למקורות.ל ידי רשות המים בתחילת כל שנה במסגרת קביעת תעריפי המים המים המותפלים נלקחים בחשבון עהוראה שקיבלה מרשות המים כאמור לעיל. כמויות וסכומים הצפויים להיות משולמים במהלך השנה בגין ) מוכרת למקורות עלות רכישת המים ממפיקים פרטיים לפי 45במקביל, במסגרת כללי הרגולציה (סעיף   ם על ידי המתפילים לאחר בדיקה ואישור של רשות המים.השוטפים המוגשי פלסטינית העין, מעלה אדומים, הרשות יולסביבותיה, לרבות מערכת אספקת מים לבית שמש, מודלאפשר למקורות להגדיל את קיבולת המים המסופקת לירושלים  זהבחלק המזרחי. מטרת פרויקט  - מנהרת קו המים החמישי לירושלים  פרויקט לביצוע בקשר מכרז החברהפרסמה  2013נובמבר  בחודש )3(      ).מליון ש"ח 1,394 - 2016ש"ח ובשנת מיליון  1,504 - 2017 (בשנת "חמיליון ש 1,653 -הסתכם לסך של כ 2018בשנת היקף רכישות המים המותפלים     . והן של מקורות, איכות המים המסופקים, אופן ניטור המים וכו'ההתפלה, אחוזי הזמינות שמערכת קליטת המים תצטרך לעמוד בהם, גבולות האחריות הן של המתפיל בין השאר, בנושאים הבאים: כמויות המים השנתיות שייקלטו ממתקני  הצווים עוסקים, .ובחדרה פלמחיםב . הפרויקט מהווה חלק מרכזי בתכניות האב 2065לאזורי ההר, החל מהעשור הבא ועד שנת היעד ו המערבי,  הקטעמורכב מקטע מזרחי ומקטע מערבי.  פרויקטהלפיתוח משק המים בירושלים וסביבותיה.  "מ. בע חקלאית שיתופית מים אגודת" דן אזור"מי  לבין החברה בין הסכם נחתם 2018 במאי 3 ביום )4(   .בביצוענכון למועד הדוח  מצוי והפרויקט 2016נחתם במהלך חודש אפריל  החוזה. במכרז זכתה יגר- זובליןקבוצת  2015מקום החיבור למערכת העירונית של ירושלים. בשנת . הקטע המזרחי כולל מנהרה ויתחיל בחיבור לקטע המערבי ויסתיים בעמק מוצא, 2014הושלם בשנת  , 2008 בפברואר 27 ביום שנחתם הסכם של המשך הינו ההסכם .אחת כל נוספות שנים חמש בנות עוקבות תקופות שתי של להארכה לשני הצדדים אופציה עם שנים חמש של לתקופה נחתם ההסכם לטובת הבנק המממן את הפרויקט. כל נכסי  MN LIMASSOLחברת הייזום שעבדה את מניות חברת הבת     נכסי חברת אשדוד התפלה משועבדים בשעבוד קבוע וצף לטובת הבנקים המממנים.הבת אשדוד התפלה לטובת הבנקים המממנים של פרויקט אשדוד. כל חברת הייזום שעבדה את מניות חברת    :שעבודים  .ה      .הרלוונטיות הממשלה רשויות ושל בקבוצה מהחברות אחת כל של המוסמכים האורגנים, הפרויקט של המממנים הגופים הסכמת תידרש ההסכם לקיום כי יצוין  .ההסכם על חתימה טרם, השירותים ביצוע על ומתן משא לקיים הצדדים על, שהתקבלה ההודעה פי על  .שנים 20 למשך, מנרה בצוק שאובה אגירה פרויקט של ותפעול תחזוקה כקבלני בחירתן על(להלן: "הקבוצה")  זרות חברות שתי עם ביחד למקורות המודיעה, שאובה אגירה אלומיי מחברת במקורות בכתב הודעה התקבלה, 2018 בדצמבר 23 ה ביום )5(    סיים את הזרמת הבוצה לים., ואשר 2017שבבעלות "מי אזור דן", כולל מערך הטיפול בבוצה ע"י מערך המעכלים האנאירוביים, שהחל לפעול משנת "ן שפדלהסכם, החברה תמשיך לתחזק ולתפעל את הציוד המותקן במכון הטיפול בשפכים  בהתאם  .2018 בינואר 1-ה ליום עד לעת מעת שהוארך       חברת הייזום שעבדה את כל זכויותיה בשותפות נבי מוסא לטובת הבנק המממן את הפרויקט.     חברת הבת שועבדו לטובת הבנק המממן.
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    3,893,971 4,050,648 4,255,831   364,934 364,398 431,028   9,820 12,226 9,389  הוצאות אחרות 4,266 4,093 4,040  פחת בגין רכוש קבוע אחר 283,820 284,497 352,463  חומרים וקבלני משנה 66,200 62,675 64,378  משכורות, שכר עבודה והוצאות נלוות 828 907  758  אנרגיה לשאיבה     עלות העבודות:      3,529,037 3,686,250 3,824,803   74,852 77,684 85,681  הוצאות אחרות 57,401 60,282 63,740  דמי שימוש למפא"ר  33,203 28,799 27,178  פחת בגין רכוש קבוע אחר 561,374 509,037 502,635  פחת בגין מפעלי מים 1,448,949 1,580,246 1,731,655  קניית מים מאחרים  99,148  99,220  112,167  מסים עירוניים 257,186 243,204 261,775  חומרים וקבלני משנה  352,061  359,300  371,155  משכורות, שכר עבודה והוצאות נלוות  644,863  728,478  668,817  אנרגיה לשאיבה    עלות המכירות:     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       עלות המכירות והעבודות:  ב.                  .ב.5.ב.1לחוק המים. ראה ביאור  27*בהתאם לתיקון    4,410,039 4,641,479 4,290,784   395,358 417,909 514,005  הכנסות מביצוע עבודות  - 477,359 312,248  *מים דמי 4,014,681 3,746,211 3,464,531 מכירות מים     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       הכנסות:  א.   פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -  26ביאור   
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        )328,395( 20,510 93,030   )7,621( )9,178( )8,938(  הוצאות אחרות  )5,939(  )5,887(  )5,422(  לפנסיונריםשי לחג ומענק מים  3,945 10,711 1,036  הכנסות אחרות   5,268  5,270  5,108  הפחתת הכנסות נדחות  20,138  21,439  18,003  הכנסות משכירות  )6,694(  )1,777(  )171(  עלויות ייזום פרוייקטים 5,318 3,540 4,081  רווח הון ממימוש רכוש קבוע  -  -  )17,291(  אחריםת ערך ומיריד יםהפסד  )365,998(  -  91,500  לירידת ערך מתקן התפלה אשדוד עדכון הפרשה 23,188 )3,608( 5,124  , נטוהפרשה לתביעות והתחייבויות תלויות         אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     (הוצאות) אחרות, נטו:הכנסות   .ה      שער הפרשי בגין*  )144,967( )178,923( )248,689(   )184,677( )254,304( )322,101(    21,576  )11,037(  )15,954(  הפרשי שער, נטו  )53,863(  )55,271(  )60,947(  דים בנקאייםיריבית ועמלות לתאג          )152,390(  )187,996(  )245,200(    83,881  96,577  110,615   בית שנזקפה לעלות רכוש קבוע בתקופת ההקמהירבניכוי  )236,271( )284,573( )355,815(  בגין אגרות חוב לזמן ארוך        :מימון הוצאות  39,710  75,381  73,412   )3,601( )1,297( )6,267(  אחרים 26,158 58,641 72,510  מחייבים בגין הסדרי זיכיון* 12,643 6,770 8,385  הכנסות ריבית פיגורים מצרכני מים וחייבים לזמן ארוך  3,320  10,078  )2,428(  רווח  מניירות ערך  1,190  1,189  1,212  הכנסות ריבית מבנקים     :מימון הכנסות ₪אלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       הכנסות (הוצאות) מימון, נטו:   .ד        95,592 111,106 95,761   9,535 34,176 18,131  הוצאות אחרות 23,793 12,040 11,693  הפרשה לחובות מסופקים ואבודים  6,737 5,700 5,642    פחת בגין רכוש קבוע 55,527 59,190 60,295 משכורות, שכר עבודה והוצאות נלוות     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     :וכלליות הנהלה הוצאות  .ג    (המשך) פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -  26ביאור   
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      וללת החדרה בשדות ההחדרה ואספקת מים לצרכנים.במפעל השפד"ן העלות כ  )4(  מפעל השפד"ן מתוגבר בכמות משמעותית של מים שפירים. לפיכך התווספה לעלותו עלות העברת המים השפירים.   )3(  הוצאות המימון שויכו לסוגי המים לפי סך הוצאות הפחת השנתיות בכל סוג מים.  )2(  עלות המכירות אינה כוללות עלויות בגין עבודות לגורמי חוץ.   )1(           4,150,776 6,967 95,693 173,495 323,323 3,551,298  סה"כ עלות אספקת מים         - - - - 129,850 )129,850(  )3תגבור מים שפירים (         4,150,776 6,967 95,693 173,495 193,473 3,681,148  סה"כ עלות מקומית         246,598 1,398 11,633 22,236 20,561 190,770  )2הוצאות מימון ( 79,375 5,569 2,940 4,096 5,091 61,679  הוצאות הנהלה וכלליות 3,824,803 - 81,120 147,163 167,821 3,428,699 )1עלות המכירות (        אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  סך הכל שויכואחרים שלא   קולחים  מליחים  )4שפד"ן ( שפירים     : 2018לפי סוגי מים לשנת על ידי החברה להלן פירוט עלות אספקת מים      עלות אספקת מים לפי סוגי מים:  .ז        664,436 676,382 696,549   190,648 195,217 200,721  השקעות במפעלי מים ומזמיני עבודות 473,788 481,165 495,828   55,527 59,190 60,295  הוצאות כלליות 66,200 62,675 64,378  עלות העבודות 352,061 359,300 371,155 עלות המכירות     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31שנסתיימה ביום לשנה       פירוט משכורות, שכר עבודה והוצאות נלוות, לפי סעיפי הדוחות הכספיים:  ו.    (המשך) פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -  26ביאור     
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מכירת מים  ותכוללצד קשור ובעל עניין בחברה. העסקאות שמבצעת החברה עם בעלי עניין במהלך עסקיה הרגילים מדינת ישראל, רשות המים, חברות ותאגידים ומוסדות שבשליטתה (לרבות חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה) מהוות       יןיובעלי ענ צדדים קשורים  -  27ביאור                                 ג.25ראה ביאור  -בנושא ערבות שניתנה לחברת הייזום**     )24,077( )29,534(חשבון שוטף חברת הייזום**                                                                  )303,077(  )310,232(    )17,621(  )17,621(התחייבות לזמן ארוך שח"מ                                                       )149,216(  )158,079(חשבון שוטף שח"מ                                                                  )136,240(  )134,532(הוצאות לשלם שח"מ                                                                          :בנות חברות    ) 5(                                                                                        (38,400) )12,000(  הוצאות לשלם                    –חברת החשמל  (10,344) )24,882(  החשמל תרחב )27,634( 294  נתיבי ישראל           (943) )12(  רכבת ישראל                    :חברות ממשלתיות  )4(     )202,806( )196,850(  חו"ז המפא"ר -התחייבות שוטפת               :מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ (המפא"ר)  )3( )10,289( )9,337(   13,419 14,540  ועבודות שבוצעוחובות בגין צריכת מים  )23,708( )23,877(  ממשלת ישראל   - התחייבויות שוטפות     :ממשלת ישראל  )2(         )623,696( )131,652(  חשבונות נדחים רגולטוריים   :רשות המים  )1( אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018  בדצמבר 31 ליום      :יתרות מאזניות בגין צדדים קשורים  א.      וביצוע עבודות תשתית, אחזקה וקבלת שירותים במשק המים.
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              )328,082(  )328,442(  )319,128(  הוצאות –חברת החשמל  29,595 28,615 31,021  הכנסות –חברת החשמל                     )26,206( )9,605(  )2,417(  הוצאות -נתיבי ישראל  35,023 82,828 207,492  הכנסות -נתיבי ישראל        - )908( )251(  הוצאות  -רכבת ישראל  2,275  2,245  10,738  הכנסות -רכבת ישראל          :חברות ממשלתיות אחרות      )4(        )57,401( )60,282( )63,740(  הוצאות דמי שימוש     ר):מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ (המפא"  )3(           139,998 141,240 143,156  ממשלתייםהכנסות ממכירות מים לגופים           :ממשלת ישראל  )2(      )155,792( )69,574(  372,874  השפעת מסיםתנועה בחשבונות נדחים רגולטורים, נטו לאחר     :רשות המים  )1(      אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום        קשורים:הכנסות (הוצאות) בדוח רווח והפסד בגין צדדים   ב.    (המשך) צדדים קשורים  -  27ביאור 
  של החברה  משמעותי חברה ממשלתית המהווה ספק האנרגיה  -חברת החשמל לישראל  
  חברה ממשלתית שמקורות מבצעת בעבורה עבודות תשתית באתרים שבהם  - רכבת ישראל   ת מסילות ברזל  באזורי קווי מים. נמצאו
  (.מ.ע.צ) רות חברה ממשלתית, שמקו -נתיבי ישראל, החברה הלאומית תשתיות תחבורה בע"מ     -  -  469  הכנסות מימון - )3,042(  -  הוצאות אחרות 1,100 439 439  הכנסות כלליות מחברת הבת )4,488( )5,641( )927(העבודות בגין עבודות שבוצעו ע"י חברת הייזום           עלות 2,452 3,294 5,788בגין עבודות ייזום                                                הכנסות       651  660  652  ריבית בגין יתרות הדדיות שח"מ 311 281 262שח"מ                                  –דמי שימוש  ברכוש החברה            20,252 19,760 22,715הוצאות הנהלה וכלליות השתתפות שח"מ                          )127,568( )112,216( )144,300(עלות המכירות והעבודות שבוצעו על ידי שח"מ                    )331,813( )339,506( )335,313(עבודות של חברת שח"מ בפיתוח ומזמיני עבודות                        :חברות בנות     ) 5( אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2016 2017 2018   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       .ם בהם מוקמים מחלפים המשולבים עם קווי מיםמבצעת עבורה עבודות תשתית באתרי
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בתקופה זו, וכן מתום  שכיהנו בחברה יםלנושאי המשרה הבכיר 2018בגין שנת לא ניתנו תגמולים  )4(  .)1994 -"דתשנ, )ממשלתיות בחברות הציבור מקרב לדירקטור והוצאות גמול בדבר(כללים  הממשלתיות החברות לתקנותא 3 -ו 3, 2 תקנות לפי המירבי הסכום על עולה אינו(קרי,  מהמקובל חורג אינו אליו הנלוות וההוצאות הדירקטורים גמול, אינם מועסקים בחברה אשר, בחברה הדירקטורים לעניין )3(  .2017עבור שנת  2018מענק מצוינות שולם בשנת נוספים). גובה התגמול הוא חד פעמי, משתלם אחת לשנה ולא כולל הפרשות סוציאליות כלשהן. רים המועסקים על פי הסכמים אישיים (מנכ"ל ובכירים על פי מבחן של מצוינות לעובדים בכי: חוזר של רשות החברות הממשלתיות קבע, כי דירקטוריון חברה רשאי לאשר תגמול אישי מענק  )ג( מס.  שכר שוטף במונחי עלות עובד מעביד הכולל את השכר ברוטו, נלוות לשכר וזקיפות לצורך  :שכר  )ב( מועד תשלום השכר.  -מתן התגמול: משולם כל ראשון לחודש מועד  )א(                            ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה (הסכומים בש"ח):עבור חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד, אשר  2018 בשנת החברה ששילמה התגמולים    :בכירה משרה נושאיתגמולים   )2(         6  6  7  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה  269  305  207  דמי ניהול לבעלי עניין שאינם מועסקים בחברה       4  6  4  מתייחסת ההטבהמספר האנשים אליהם   2,518  3,493  3,127  שכר ונלוות לבעלי עניין המועסקים בחברה      אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     תגמולים לבעלי עניין: )1(   גילוי לעניין תגמולים:  .ג    (המשך) צדדים קשורים  -  27ביאור   "ל ארגון ומנהל, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל הנדסה, סמנכ"ל לפיתוח ותפקידים מיוחדים , סמנכהמנכ"ל,   ההעסקה שלהם מוגדר כגיל הפרישה לגמלאות.עובדים חודשיים קבועים. העובדים מועסקים בהסכם קיבוצי וסיום דירקטורים מטעם העובדים הינם  לעיל: 2 -ו 1בסעיפים תנאים לסיום התקשרות של בעלי התגמולים הגבוהים ביותר ונושאי המשרה הבכירים, אשר שכרם מפורט  )5(      ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח. ,מועד הגשת הדוחל  התקופה ועד מיוחד. תוקפו של הינם עובדים בהסכם  החברה ומזכירת החברה דוברת, משפטית יועצתמבקר פנימי,       חוק החברות הממשלתיות.ההסכם יהיה עד ליום פקיעת הכהונה בחברה, בהתאם להוראות 
  947,246  -  947,246  12  100%  ת השכרמנהל יחיד  956,451  -  956,451  12  100%  מנהל מרחב דרום  978,101  85,998  892,103  12  100%  סמנכ"ל לפיתוח ותפקידים מיוחדים  967,489  129,072  838,417  12  100%  לכספים סמנכ"ל  944,443  -  944,443  12  100%  יו"ר מועצת מנהלים  סה"כ    מענק (ג) שכר (א)(ב)  העסקה חודשי מספר  משרה היקף  תפקיד
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תבססת על בסיס קווי מוצר ושירות והינה: אספקת מים, חברת הייזום ושירותים ביצועי המגזרים התפעוליים ממערכת הדיווחים המועברת למקבל ההחלטות התפעולי הראשי של הקבוצה, לצורך הקצאת משאבים והערכת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים. ידי -אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על מיםמגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפני    :כללי  א.    דיווח מגזרי  -  28ביאור       מפורט לעיל.להחברה לא נתנה התחייבות כלשהיא לתגמול מעבר  )7(     . מודל זה אושר על ידי החברה ורשות החברות הממשלתיות.אישיים וביצועים החברה ביצועי מבוסס םבכיריעובדים  ותמרוץהחברה  מיישמת מודל  תגמול  2015משנת  החל )6(      (המשך) גילוי לעניין תגמולים:  ג.    (המשך) צדדים קשורים  -  27ביאור  (תעריף מים  מפקחתשירותים וסביבה , מוצרים, לקוחות סוגי, (רווח גולמי) כלכליים מאפיינים להם אשר), ודרום מרכז(צפון,  בארץקובצו נתונים של מספר מגזרים גאוגרפיים  מגזר אספקת המים במסגרת נוספים בתחום המים. הקמה וחידוש של ו, הולכה ואספקת מים או רכישה מפיק את הכנסותיו בעיקר מהפקה -אספקת מים  -מגזר א'     :IFRS 8-מפורטים להלן מגזרי הפעילות של החברה בהתאם ל    .דומים אחיד) רווח לפני תוצאות מגזר זה מייצגות את ה של מערכות מים וביוב עירוניות וכן פעילויות ייזום בתחום המים בחו"ל.מפיק את הכנסותיו מהקמה והפעלה של מתקני התפלת מים, מט"שים, הקמה ותפעול  -חברת הייזום  - מגזר ב'     ולמעט השינוי בנכסים אלו בגין הפרשי הצמדה. בנכסים הנדחים הרגולטורייםמוצגות לרבות השינוי מייצגות את הרווח הגולמי ותוצאות מגזר זה  מפעלי מים. , תשתיות העתקת, רשתותעבודות (אחזקת  מביצועמפיק את הכנסותיו  -שירותים נוספים בתחום המים  -מגזר ג'     מס. יתרות מזומנים, בטוחות סחירות, ועתודות למסים  :כוללים בעיקר ,הנכסים וההתחייבויות שלא הוקצו למגזרים    .בצירוף רווח לפני מס מפעילויות שמבצעת חברת הבת שח"מתוצאות מגזר זה מייצגות את הרווח הגולמי מפעילויות שמבצעת החברה  .אחרים בעבור') וכד ביובים הפעלת                                            נדחים.
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                                                                                                                            (המשך) דיווח מגזרי  -  28ביאור 

            86,693 - 86,693 -  ביישויות בשליטה משותפתהשקעות       מידע נוסף בגין נכסי מגזר:       )11,218,559( )515,893( )1,389,038( )9,313,628(  התחייבויות מגזר 14,133,366 126,874 1,379,828 12,626,664  נכסי מגזר      :2017בדצמבר  31יום ל                   92,271 - 92,271 -  ביישויות בשליטה משותפתהשקעות       מידע נוסף בגין נכסי מגזר:       )11,488,936( )619,914( )1,400,940( )9,468,082(  התחייבויות מגזר 14,689,362 131,160 1,465,858 13,092,344  נכסי מגזר      :2018בדצמבר  31יום ל אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  סך הכל המיםבתחום נוספים שירותים  חברת הייזום  אספקת מים                     נכסי והתחייבויות מגזר:  .ג       )24,631( 30,821 )409,210( 353,758  תוצאות מגזר       4,263,278 227,448 153,037 3,882,793  סה"כ הכנסות מגזר            :2016 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום              474,894 40,321 )43,640( 478,213  תוצאות מגזר       4,569,026 246,620 157,944 4,164,462  סה"כ הכנסות מגזר            :2017 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום              581,272 53,130 68,896 459,246  תוצאות מגזר       4,781,293 285,131 212,114 4,284,048  סה"כ הכנסות מגזר            :2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  "חש אלפי   סך הכל בתחום המיםנוספים שירותים  הייזוםחברת   אספקת מים                    :הכנסות ותוצאות מגזר  ב.
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                     )11,888,145( )12,113,545(  התחייבויות בדוח על המצב הכספי )669,586( )624,609(  סכומים אחרים שאינם מיוחסים )11,218,559( )11,488,936(  סך התחייבויות מגזרים בני דיווח    :התחייבויות     15,463,081 15,936,272  הכספינכסים בדוח על המצב  1,329,715 1,246,910  סכומים אחרים שאינם מיוחסים 86,693 92,271  ביישויות בשליטה משותפתהשקעות  14,046,673 14,597,091  סך נכסי מגזרים בני דיווח    :נכסים אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום       :וההתחייבויות בדוחות הכספייםבין סך נכסי והתחייבויות המגזרים לבין הנכסים  התאמה  .ה          )57,867( 312,161 )216,467(  רווח (הפסד) לפני מס )144,715( )177,358( )246,657(  הוצאות מימון )80,990( )78,569( )79,375(  עלויות הנהלה וכלליות ואחרות שאינן מיוחסות למגזרים  1,430  1,500  )298(  חלק חברת האם ברווחי עסקאות משותפות 44,278 19,241 19,100  הכנסות אחרות 146,761 72,453 )490,509(  תנועות בחשבונות רגולטורים )24,631( 474,894 581,272  סך תוצאות מגזרים בני הדיווח     :רווח או הפסד      4,410,039 4,641,479 4,290,784  ברווח או הפסדהכנסות  146,761 72,453 )490,509(  תנועות בחשבונות רגולטורים     :בנוסף 4,263,278 4,569,026 4,781,293  סך הכנסות מגזרים בני דיווח     :הכנסות אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       :ההכנסות והתוצאות בדוחות הכספייםהתאמה בין סך הכנסות ותוצאות המגזרים לבין   .ד    (המשך) דיווח מגזרי  -  28ביאור 
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מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה שכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,   ב.    חברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת האת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר:חרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו אני וא  .5      במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט וחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בדאני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש   .4     ולתקופות המוצגים בדוחות.מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים באופן נאות, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים   .3      בדוחות.עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה מהותית ולא חסר בהם מצג של בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה   .2     הדוחות). - (שניהם יחד להלן  2018שנת להחברה)  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      אני, מרדכי מרדכי, מצהיר כי:    1הצהרת מנהלים           .2005-הדירקטוריון), התשס"ובהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח ההצהרות הינן    1                                                                יו"ר דירקטוריון -מרדכי מרדכי    תאריך    2019 במאי  26            אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.        הפנימית על דיווח כספי של החברה. 
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שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה  עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגיםבהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   .2     הדוחות). - (שניהם יחד להלן  2018שנת להחברה)  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      , מצהיר כי:אלי כהןאני,       2הצהרת מנהלים         השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות,בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות,   .3      בדוחות. החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של   .5      במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש   .4     ולתקופות המוצגים בדוחות. מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה שמהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית, בין   ב.    באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר: ודוח ההצהרות הינן בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים    2                                                                 מנהל כללי -אלי כהן    תאריך    2019 במאי  26            אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.        הפנימית על דיווח כספי של החברה.    .2005-הדירקטוריון), התשס"ו
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מעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה שכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,   ב.    שפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; באופן סביר, להאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר:אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו   .5      הדוחות. במהלך תקופת ההכנה שלשמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח לצורך גילוי הנדרש לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  תאני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי  .4     ולתקופות המוצגים בדוחות.מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים הדירקטוריון משקפים באופן נאות, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח   .3      בדוחות.עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של   .2     הדוחות). - (שניהם יחד להלן  2018שנת להחברה)  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      כי: ה, מצהירמלאך -רונית זלמןאני,         3הצהרת מנהלים           .2005-הדירקטוריון), התשס"וההצהרות הינן בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח    3                                                           "ל כספיםסמנכ -מלאך -רונית זלמן     תאריך    2019 במאי  26            אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.        הפנימית על דיווח כספי של החברה. 
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של  1970ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה       1970-), התש"לידייםיומג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  ey.com  03-5633443פקס    04-8654000טל.      33095 חיפה   , 2ים -שד' פל  קוסט פורר גבאי את קסירר , ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה 2017 -ו 2018בדצמבר,  31החברה) לימים  -מקורות חברת מים בע"מ (להלן  הנכסים בניכוי ההתחייבויות שר לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות א    דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 2017בדצמבר,  31ביום  ואשר חלקה של   2017 -ו ,2018בדצמבר  31, לימים ש"חמיליוני  211, ש"חמיליוני   315המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של  לשנים  ) מיליוני ש"ח418.5(-ש"ח ו ונימילי )47(, ש"חמיליוני   69החברות הנ"ל הסתכם לסך של  )הפסדירווחי (החברה ב ב לחוק 33בהתאם להוראות סעיף ו, 1970ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 9בהתאם להוראות תקנה לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך מכל הבחינות המהותיות,      שבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.החהדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי שבדוחות הכספיים. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי יקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בד. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 1973- של רואה חשבון), התשל"גו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו ערכנו את ביקורתנ     החשבון האחרים.אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי , בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון 2016 -ו 2017 ,2018בדצמבר  31ימים שהסתיימו ב , בהתבסס על קריטריונים 2017בדצמבר,  31רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי  של החברה ליום בארה"ב, בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי , כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB - ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה      חברות הממשלתיות.ולחוזרי רשות ה 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה , כלל חוות דעת שלילית על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  2018 במאי 26והדוח שלנו, מיום  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-ה פנימית שפורסמה על ידי השנקבעו במסגרת המשולבת של בקר   2019, במאי 26  חיפה,  רואי חשבון                                                       קוסט פורר גבאי את קסירר                                             .מהותיות בחברה שאוחדה השל חולש ההחברה בשל קיומ
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          המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד                                14,202,097  14,678,059    סה"כ נכסים וחשבונות נדחים רגולטוריים                          -  -    חשבונות נדחים רגולטוריים                          14,202,097  14,678,059    סה"כ נכסים          1,859,417  1,736,969    סה"כ רכוש שוטף        755,596  708,366    מזומנים ושווי מזומנים  226,512  224,085    ניירות ערך סחירים  451,730  495,344    צרכני מים  325,525  203,159    חייבים ויתרות חובה  100,054  106,015    מלאי        רכוש שוטף                  12,342,680  12,941,090    סה"כ רכוש לא שוטף          363,744  460,603    סה"כ השקעות וחייבים לזמן ארוך          31,020  26,304    יתרות חובה לזמן ארוך  121,511  118,351    נכסים בלתי מוחשיים  211,213  315,948  )1ד(  בחברות מוחזקותהשקעות         השקעות וחייבים לזמן ארוך                  11,978,936  12,480,487    רכוש קבוע, נטו     אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף  2017 2018 מידע   בדצמבר 31ליום            דוחות כספיים נפרדים על המצב הכספי  מקורות חברת מים בע"מ
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מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד           14,202,097 14,678,059   התחייבויות וחשבונות נדחים רגולטוריים ,סה"כ הון                623,696 131,652   חשבונות נדחים רגולטוריים                13,578,401 14,546,407   סה"כ הון והתחייבויות      2,128,010 2,322,613   סה"כ התחייבויות שוטפות       325,611 446,607   אגרות חוב -חלויות שוטפות  540,839 507,420   ונותני שירותים התחייבויות לספקים 64,620 51,634   הפרשות 469,219 503,095   זכאים ויתרות זכות  232,073  348,057   מקדמות בגין עבודות בביצוע 495,648 465,800   התחייבויות אחרות     התחייבויות שוטפות       7,873,868 8,399,714   סה"כ התחייבויות לא שוטפות      17,621 17,621   התחייבות לחברת בת 6,811,411 7,340,873   אגרות חוב  371,710 345,288   התחייבויות בשל הטבות לעובדים 626,901 654,815   מסים נדחים 32,171 27,063   הכנסות מראש  14,054 14,054   התחייבויות להקצאת מניות לממשלת ישראל     התחייבויות לא שוטפות           3,576,523 3,824,080  הוןסה"כ      אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2017 2018     בדצמבר 31ליום            דוחות כספיים נפרדים על המצב הכספי  מים בע"ממקורות חברת          יו"ר דירקטוריון מנהל כללי  סמנכ"ל כספים  מרדכי מרדכי אלי כהן מלאך -רונית זלמן               בשם הדירקטוריון:  2019 ,במאי 26תאריך אישור הדוחות הכספיים:            
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נדחים חשבונות של ת וביתר לשנה לאחר שינוי  (הפסד) רווח            )155,792(  )69,574(  372,874    מסיםשינויים נטו ביתרות של חשבונות נדחים רגולטוריים, נטו לאחר השפעת             )70,150(  229,458  )140,312(    רגולטוריים(הפסד) לשנה לפני שינויים ביתרות של חשבונות נדחים  רווח            )1,558(  )76,900(  77,710    מסים על ההכנסה            )68,592(  306,358  )218,022(    לפני מסים על ההכנסה (הפסד) רווח            )144,716(  )177,286(  )246,598(    הוצאות מימון, נטו  )153,619(  )188,048(  )245,201(    הוצאות מימון  8,903  10,762  )1,397(   הכנסות מימון          76,124  483,644  28,576   מפעילויות נמשכות (הפסד)רווח            )418,532(  )47,191(  68,823  )2ד(  חברות מוחזקות )הפסדירווחי (חלק החברה ב  1,430  1,500  )298(    חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות  44,278  19,243  19,100    הכנסות אחרות, נטו  )80,990(  )78,569(  )79,375(    הוצאות הנהלה וכלליות            529,938  588,661  20,326    גולמי (הפסד)רווח            )3,701,270(  )3,863,890(  )4,033,948(    עלות המכירות והעבודות  4,231,208  4,452,551  4,054,274    הכנסות      אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסף  2016 2017 2018 מידע  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום             הפסד ורווח כולל אחרדוחות כספיים נפרדים על הרווח או   מקורות חברת מים בע"מ חשבונות נדחים יתרות של (לפני שינוי ב לשנה (הפסד) רווח                      )225,942(  159,884  232,562    יםירגולטור חשבונות יתרות של לפני שינוי ב המיוחס לחברהכולל  (הפסד) רווח            )26,314(  )10,062(  16,438    המיוחס לחברה כולל אחר )הפסדרווח (  )2,080(  )19,332(  13,995    להטבה מוגדרת תוכניות(הפסד) ממדידה מחדש בגין  רווח           לרווח או הפסד  מחדשלא יסווגו שסכומים   )19,713(  6,778  )2,122(    מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין(הפסד)  חרוו  )4,521(  2,492  4,565    דוחות מתרגום הנובעות התאמות          בהתקיים תנאים ספציפייםלרווח או הפסד  מחדשיסווגו שסכומים           :המיוחס לחברה (לאחר השפעת מס) רווח (הפסד) כולל אחר            )70,150(  229,458  )140,312(    רגולטוריים) חשבונות יתרות של לאחר שינוי ב המיוחס לחברהכולל  (הפסד) רווח            )96,464(  219,396  )123,874(    נדחים רגולטוריים               ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים       )252,256(  149,822  249,000    נדחים רגולטוריים
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    הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע            851,285  755,596  708,366  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתום יתרת           467,669  851,285  755,596  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת           383,616  )95,689(  )47,230(  ) במזומנים ושווי מזומניםירידה( עלייה         310,259 )63,530( 308,520  של החברה מזומנים נטו, שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון       )275,450(  )286,941(  )293,230(  תשלומי ריבית  )100,000(  -  -  מתאגידים בנקאים ואחרים, נטולזמן קצר אשראי   -  )8,711(  -  יםאיבנקתאגידים רעון הלוואות לזמן ארוך מיפ  )314,291(  )282,278(  )298,250(  רעון אגרות חוביפ  1,000,000  514,400  900,000  הנפקת אגרות חוב        של החברה תזרימי מזומנים מפעילות מימון                  )958,877(  )1,015,770(  )1,046,738(  של החברה מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה       499  339  172  ריבית שנתקבלה  3,042  3,079  3,071   רעון הלוואות לזמן ארוךיפ  5,451  3,593  10,124  תמורה ממימוש רכוש קבוע  )9,500(  )28,063(  )9,040(  השקעה בחברות בנות  )16,922(  )7,487(  )14,069(  השקעה בנכס בלתי מוחשי  )941,447(  )987,231(  )1,036,996(  רכוש קבוערכישות         של החברה תזרימי מזומנים מפעילות השקעה                  1,032,234  983,611  690,988  החברה שלמזומנים נטו, שנבעו מפעילות  שוטפת           1,258,176  823,727  458,426  הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפתהתאמות   )225,942(  159,884  232,562  ותנועה ביתרות חשבונות נדחים רגולטוריים לתקופה(הפסד) רווח         של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום           נפרדים על תזרימי המזומניםדוחות כספיים   מקורות חברת מים בע"מ  
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    המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד            1,258,176 823,727 458,426        350,977 208,056 )78,033(   205,393 86,171 )492,044(  תנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים, נטו 12,608 139,811 92,559  עלייה בהתחייבויות שוטפות אחרות )8,235( 28,128 )50,604(  ונותני שירותים בהתחייבויות לספקים עלייה(ירידה)  )120,853( )124,803( -  בהתחייבויות שוטפות לממשלת ישראל ירידה 27,494 6,608 880  עלייה בחלק המיוחס לממשלה בגין חוב צרכנים בשל ריבית על צריכה מעל לזכויות )28,629( )5,649( )12,986(  בהפרשות ירידה 303,249 329,151 322,834  עליה בזכאים ויתרות זכות )44,219( )250,449( 67,289  חייבים ויתרות חובהעלייה בצרכני מים,  4,169 )912( )5,961(  ירידה במלאי(עלייה)      :של החברה והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי       907,199 615,671 536,459   418,532 47,191 )68,823(  הפסדי חברות מוחזקות(רווחי) החברה בחלק   )1,430(  )1,500(  298  , נטותומשותפ עסקאות )רווחיהפסדי (חלק החברה ב )23,941( )22,999( )16,127(  , נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים )5,269( )5,270( )5,108(  הכנסות מהשתתפות צרכני מים )70,767( 54,571 24,069  שינוים במסים נדחים  34,424  14,237  11,757  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים, נטו  )5,318(  )3,540(  )4,080(  מימוש רכוש קבוע, נטובגין  רווח )3,286( )10,059( 2,428  משערוך ניירות ערך )רווחהפסד ( )19,331( 19,927 80,512  אגרות חוב שחיקת  )21,391( )23,772( )27,540(  הפחתת פרמיה על אגרות חוב 17,487 12,249 11,320  הפחתת נכס בלתי מוחשי 587,489 534,636 527,753  פחת בגין רכוש קבוע     :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה     אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום         התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:        דוחות כספיים נפרדים על תזרימי המזומנים  מקורות חברת מים בע"מ
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ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ערוך בהתאם להוראות תקנה המידע הכספי הנפרד של החברה   :כללי  .א    המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט השקעות הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות   )1(  החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן:לדוחות הכספיים המאוחדים של  2המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור    :מדיניות חשבונאית  .ב    .1970-ומיידיים), התש"ל גים בדוחות המאוחדים של יהמצ ,השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות  )2(  בחברות מוחזקות. אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות ומוצגות  ,יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות  )7(  הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.  )6(  סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט   )5(  הפסד לבין רווח כולל אחר.המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה בפילוח בין רווח או מציגים בדוחות חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ה  )4(   כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות. שקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה סכומי ההכנסות וההוצאות מ  )3(  החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות מוניטין. ) מסעיפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוכרות בדוחות המאוחדים של החברה, שנדחו מוצגים בניכוי (כתוספתומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים. רווחים (הפסדים) בגין עסקאות אלו, עד למידה שאינן הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח או הפסד או הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות  במסגרת הסעיפים כך שהרווח (הפסד) הנפרד של החברה זהה לרווח (הפסד) המאוחד של החברה  ,מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות            המיוחס לבעלים של החברה האם.
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באמצעים  חברההסיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועדי פרעונן. סיכון זה מנוהל על ידי     :המיוחס לחברה ניהול סיכון נזילות  .ג             אשר אינם מוצגים בדוח על המצב הכספי למעט החובות הפתוחים הקיימים בגינם לתאריך החתך. העיקריים לפירעון התחייבויותיה של חברת מקורות מים הינם התקבולים העתידיים הצפויים להתקבל מצרכני המים,  המקורות                                           10,961,932 8,034,804  529,424  542,122  554,798  684,950 615,834  2.2%  אגרות חוב                 :2017בדצמבר  31ליום            11,840,704 8,669,880  582,213  596,326  610,411  624,470 757,404  3.0%  אגרות חוב                 :2018בדצמבר  31ליום   אלפי ש"ח  %   סה"כ  ואילךשישית שנה     חמישיתשנה   רביעיתשנה   שלישית השנ  יהישנשנה   ראשונהשנה   ממוצעאפקטיבית ריבית שיעור      התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים:        עשויה להידרש לפרוע אותן. חברההבו הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר     .אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר) ריבית בגין תשלומים(כולל  מהוונים לא בסכומים, החוזיים התנאים פי על חברהשל ה הפיננסיות ההתחייבויות שלמועדי הפירעון הטבלאות להלן מפרטות את     שונים כמתואר להלן.
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מהון החברה  1.7%ש"ח בתמורה להנפקת מניות, המהווים  מיליון 9 -הזרימה החברה סך של כ הדוח בשנת   השקעות:  )א(    התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות:  )3(              )418,532( )47,191( 68,823   975 1,748 1,133  שח"מ )419,507( )48,939( 67,690  מקורות פיתוח וייזום    שם החברה: אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2016 2017 2018   בדצמבר 31יום ב שנסתיימה שנהל          :מוחזקותפרטים בדבר רווחים (הפסדים) מחברות   )2(                     211,213 315,948     867 867    אחר 193,893 220,893    שח"מ 16,453 94,188   מקורות פיתוח וייזום    :שם החברה אלפי ש"ח אלפי ש"ח    2017 2018     בדצמבר 31ליום      סכום ההשקעה               מוחזקות:חברות יתרות עם   )1(    :והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות השקעות בחברות מוחזקות  .ד   לטובת בנק מזרחי עבור אשדוד ₪, מיליון  35-ערבות בנקאית בסך של כמיליוני ש"ח, (הכולל  39 -מיליוני ש"ח וכ 46 -סך הערבויות הבנקאיות שניתנו על ידי החברה עומד על כ 2018-ו 2017בדצמבר של השנים  31נכון ליום    ערבויות:  )ב(  המוחזקת. בויות כאמור ניתנו בעיקר בקשר עם פרויקט תפעול), בהתאמה (יודגש כי הסכומים הנקובים כוללים הצמדה). הער מיליון  10חילוט בסך של  בשל שהעמידה חברת הייזום לטובת המדינה בקשר עם פרויקט ההתפלה באשדוד.מיליון ש"ח, כנגד ערבות בנקאית  100שיפוי בסך של ערבות ובנוסף לסכום זה, החברה חתמה על כתב   אשדוד.          תוקף כתבי הערבות והשיפוי שחתמה עליו החברה מוארך בהתאם לתוקף הערבות שהעמידה חברת הייזום.מיליון ש"ח.  40הערבות לצורך גביית פיצויים מוסכמים, ניתן יהיה להגדיל את הערבות האמורה בסכום של עד מיליון ש"ח. במקרה של חילוט  90-ערבות מקורות מים על סך של כ ש"ח של ערבות חברת הייזום, עומדת
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                           )654,815( )3,845( )24,069( )626,901( סה"כ 6,670 - 6,670 - אחר 83,421 )3,845( )6,671( 93,937 הטבות עובדים  34,200  - 19,657  14,543  הפסדים 38,446 - 5,367 33,079 מסופקיםחובות   6,006 -  464  5,542  חופשה )22,656( - )11,619( )11,037( חשבונות נדחים רגולטורים  )6,164(  -  )102(  )6,062(  רכוש לא מוחשי )794,738( - )37,835( )756,903( רכוש קבוע     :הפרשים זמניים אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018בדצמבר  31  יתרה ליום כולל אחרהוכר ברווח  או הפסדהוכר ברווח  2018  בינואר 1  יתרה ליום           הרכב נכסי (התחייבויות)  מיסים נדחים מפורטים כדלהלן:         )2(                        )626,901(  )654,815(  לא שוטפיםהתחייבויות מסים נדחים          27,334 8,932  שוטפים  מסים נכסי    אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017 2018   בדצמבר 31ליום        :המיוחסים לחברה יתרות מסים נדחים ושוטפים  )1(    :המיוחסים לחברה מסים על ההכנסה  .ו        .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  27ה ביאור אצדדים קשורים ובעלי עניין, רבדבר לפירוט       צדדים קשורים ובעלי עניין:  .ה



    2018בדצמבר  31ליום   נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד  מקורות חברת מים בע"מ

12    

               )3,264( 975 )4,239( רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת    :2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום      )17,194( 5,136 )22,330( רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת    :2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום          12,872 )3,845( 16,717 רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת    :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  בניכוי מס  סכומים השפעת מס לפני מס  סכומים     :רווח כולל אחר לסעיפיהמתייחסים על ההכנסה המיוחסים לחברה מסים   )3(                                                         : (המשך):המיוחסים לחברה מסים על ההכנסה  .ו  

             )626,901( 5,136 )54,571( )577,466( סה"כ - - 390 )390( אחר 93,937 5,136 )2,465( 91,266 הטבות עובדים  14,543  -  14,543  -  הפסדים 33,079 - )28,868( 61,947 חובות מסופקים  5,542 -  )186(  5,728  חופשה )11,037( - )5,392( )5,645( חשבונות נדחים רגולטורים )6,062( -  )3,136(  )2,926(  רכוש לא מוחשי )756,903( - )29,457( )727,446( רכוש קבוע          :הפרשים זמניים אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2017בדצמבר  31  יתרה ליום כולל אחרהוכר ברווח  או הפסדהוכר ברווח  2017  בינואר 1  יתרה ליום 
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               1,558 76,900 )77,710(  ההכנסה על מסים )1,565( )1,029( )911(  אחרים )3,161( )2,370( )2,350(  פחת שנזקף לפיתוח )1,839( )3,490( )4,978(  לצרכי המסהבדל בין בסיס המדידה החשבונאי לבין בסיס המדידה  )82,254( )2,208( -  בשיעורי המס שינויים בגין נדחים מסים יתרות עדכון  104,633  11,326  )15,829(  חברות מוחזקות )הפסדירווחי (חלק החברה ב 1,855 49 241  קודמות שנים בגיןשוטפים ונדחים  מסים  -  -  )2,076(  הפסדים משנים קודמות בגינם לא נוצרו מיסים נדחים בעבר - - )3,415(  נדחים מסים נזקפו לא בגינם זמניים הפרשים 1,037 1,096 1,753   מס לצורכי בניכוי מותרות שאינן הוצאות     הבאים: מהגורמים הנובעת ההכנסה על מסיםב )דה(ירי עלייה )17,148( 73,526 )50,145(        25% 24% 23%  המס הסטאטוטורי שיעור )68,592( 306,358 )218,022(  רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       :הפסד או ברווח שנזקף ההכנסה על מסים סכום לבין , הסטטוטורי המס שיעור לפי במס מתחייבים היו הפסד או ברווח וההפסדים הרווחים ת, וההוצאו ההכנסות כל אילו חל שהיה , המס סכום בין התאמה מובאת להלן    :תיאורטי מס  )5(            1,558 76,900 )77,710(  הוצאות מס (הכנסות) סה"כ           )66,448( 49,179 12,450  סה"כ מסים נדחים )82,254( - -  התאמות מסים נדחים בגין שינוי שיעור המס  -  -  )9,358(  מיסים נדחים בגין שנים קודמות 15,806 49,179 21,808  הוצאות מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים זמניים          :מסים נדחים      68,006 27,721 )90,160(  מסים שוטפיםסה"כ   1,855  49  9,598  קודמות שנים בגין שוטפים מסים  66,151  27,672  )99,758(  הוצאות מסים שוטפים     מסים שוטפים: אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8   בדצמבר 31יום לשנה שנסתיימה ב      :ברווח או הפסדכלולים הלחברה  המיוחסיםמסים על הכנסה   )4(     : (המשך)לחברההמיוחסים  מסים על ההכנסה  .ו 
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הקבוצה), הכולל את הדוחות התמציתיים  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של מקורות חברת מים בע"מ וחברות בנות (להלן     מבוא    "מבע מים חברת מקורות של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח                     ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד, רווח כולל, השינויים בהון  2019במרץ  31המאוחדים על המצב הכספי ליום  "דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על  - IAS 34כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי שים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חוד מכלל הנכסים  10% -המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את     מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים  7.2% -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2019במרץ  31המאוחדים ליום  . כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים IAS 34אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקיר    מסקנה     להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת  הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפהרואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים "סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים הנערכת על ידי  -בון בישראל של לשכת רואי חש 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה     היקף הסקירה    האחרים.שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי                    .1970-קופתיים ומיידיים), התש"לתלסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו     רי רשות החברות הממשלתיות.ולחוז 1975-ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33בהתאם להוראות סעיף 

, 2ים - שד' פל קוסט פורר גבאי את קסירר  ey.com  03-5633443פקס   04-8654000טל.     33095 חיפה

 רואי חשבון  2019,  במאי 26 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,חיפה
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     אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב                              15,936,272  15,378,076  15,989,147    סה"כ נכסים וחשבונות נדחים רגולטוריים                                -  -  245,345  8  חשבונות נדחים רגולטוריים                                15,936,272  15,378,076  15,743,802    סה"כ נכסים            2,015,949  1,843,988  1,781,023    סה"כ רכוש שוטף         730,675  498,572  515,625    מזומנים ושווי מזומנים  224,085  225,662  230,581    ערך סחיריםניירות   46,491  19,332  54,247    פיקדונות בליווי בנקאי  495,344  400,516  480,296    צרכני מים  311,111  576,835  361,602    חייבים ויתרות חובה  134,921  123,071  138,672    מלאי          רכוש שוטף            73,322  -  -    למכירה המוחזקים נכסים      13,920,323  13,534,088  13,962,779    סה"כ רכוש לא שוטף            1,400,996  1,419,821  1,272,919    סה"כ השקעות וחייבים לזמן ארוך                      27,172  40,804  25,449   יתרות חובה  15,084  11,540  15,360    נדחים מסים  84,162  84,162  181,500    פיקדונות בליווי בנקאי  92,271  92,956  88,045    משותפתהשקעות בישויות בשליטה   118,351  132,347  114,467    נכסים בלתי מוחשיים  1,063,956  1,058,012  848,098    זיכיון למתן שירותים יבגין הסדרנכסי חוזה           השקעות וחייבים לזמן ארוך:                      12,519,327  12,114,267  12,689,860    רכוש קבוע      מבוקר מבוקרבלתי    אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2018 2018 2019 ביאור   בדצמבר 31ליום   במרץ 31ליום           דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי  מקורות חברת מים בע"מ    
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  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב יו"ר דירקטוריון מנהל כללי   סמנכ"ל כספים מרדכי מרדכי אלי כהן  מלאך- רונית זלמן        בשם הדירקטוריון:   2019 יבמא 26: תאריך אישור הדוחות הכספיים               15,936,272  15,378,076  15,989,147   סה"כ הון והתחייבויות וחשבונות נדחים רגולטוריים                    131,652  300,014  - 8  חשבונות נדחים רגולטוריים                   15,804,620  15,078,062  15,989,147   סה"כ הון והתחייבויות           3,379,019  3,386,157  2,509,771   סה"כ התחייבויות שוטפות            1,210,222  1,234,412  109,112   אחרים ואשראים מתאגידים בנקאיים   446,607  324,353  445,071   אגרות חוב -חלויות שוטפות   -  65,495  -   ממשלת ישראל   637,994  737,907  695,796   ונותני שירותים התחייבויות לספקים  56,252  68,465  65,294   הפרשות  503,095  507,176  599,406   זכאים ויתרות זכות  348,057  240,554  382,032   מקדמות בגין עבודות בביצוע  176,792  207,795  213,060   התחייבויות אחרות         התחייבויות שוטפות                    8,602,874  8,049,375  9,582,853   סה"כ התחייבויות לא שוטפות           -  -  1,025,890   , נטותאגידים בנקאיים -הלוואות   7,340,873  6,783,715  7,309,980   אגרות חוב   27,878  25,046  46,354   התחייבויות אחרות   14,420  10,267  26,312   מכשירים פיננסיים נגזרים  84,162  84,162  -    שירותיםספקים ונותני   431,008  444,298  451,023   התחייבויות בשל הטבות לעובדים  663,416  656,979  683,414   מסים נדחים  27,063  30,854  25,826   הכנסות מראש   14,054  14,054  14,054   התחייבויות להקצאת מניות לממשלת ישראל         התחייבויות לא שוטפות                    3,822,727  3,642,530  3,896,523   סה"כ הון           )1,353(  )1,569(  )1,409(   זכויות שאינן מקנות שליטה 3,824,080 3,644,099 3,897,932  הון המיוחס לבעלים של החברה      מבוקר בלתי מבוקר   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2018 2018 2019 ביאור   בדצמבר 31ליום   במרץ 31ליום     דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי  מקורות חברת מים בע"מ
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  ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ביאורה                249,234  67,594  73,796    רגולטוריים נדחים חשבונותיתרות סך הרווח הכולל לאחר שינוי ב  234  18  )56(    זכויות שאינן מקנות שליטה  249,000  67,576  73,852    בעלים של החברה          מיוחס ל:                      249,234  67,594  73,796    חשבונות נדחים רגולטורייםיתרות שינוי ברווח כולל לתקופה לאחר                       )123,640(  )179,758(  )214,471(    חשבונות נדחים רגולטורייםיתרות כולל לתקופה לפני שינוי בהפסד             16,438  15,230  )30,533(    כולל אחר )הפסדרווח (  13,995  7,782  )13,627(    (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרתרווח           שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:סכומים   )2,122(  2,026  )11,870(    בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים(הפסד) רווח     4,565  5,422  )5,036(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ          שיסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: סכומים           :לאחר השפעת המס רווח (הפסד) כולל אחר            )140,078(  )194,988(  )183,938(    חשבונות נדחים רגולטורים)יתרות לתקופה (לפני שינוי ב הפסד            232,796  52,364  104,329      234  18  )56(    זכויות שאינן מקנות שליטה  232,562  52,346  104,385    בעלים של החברה          מיוחס ל:            232,796  52,364  104,329    רגולטורים  נדחים ביתרת חשבונות לאחר שינוי רווח   372,874  247,352  288,267    מסיםשינויים נטו ביתרות של חשבונות נדחים רגולטורים, נטו לאחר השפעת             )140,078(  )194,988(  )183,938(    רגולטורייםהפסד לפני שינויים ביתרות של חשבונות נדחים   76,389  55,769  57,465    הטבת מס            )216,467(  )250,757(  )241,403(    לפני מסים על ההכנסההפסד             )248,689(  )21,710(  )2,389(    מימון, נטו הוצאות   )322,101(  )54,349(  )17,661(    הוצאות מימון  73,412  32,639  15,272   הכנסות מימון           32,222  )229,047(  )239,014(   תפעולי (הפסד) רווח  -  294  312    משותפת עסקאות הפסדיבחלק החברה   93,030  ,3456  )5,909(    הכנסות אחרות, נטו  )95,761(  )25,552(  )10,009(    הוצאות הנהלה וכלליות           34,953  )210,134(  )223,408(    גולמי (הפסד) רווח  )4,255,831(  )942,585(  )988,797(    עלות המכירות והעבודות  4,290,784  732,451  765,389    הכנסות מבוקר בלתי מבוקר   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2018 2018 2019   בדצמבר 31ביום לשנה שנסתיימה   במרץ 31ביום  השנסתיימלתקופה של שלושה חודשים       הרווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות תמציתיים מאוחדים על   מקורות חברת מים בע"מ  
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               3,642,530  )1,569(  3,644,099  )442,944(  )10,037(  )6,439(  449,534  661,545  130,160  2,862,280  (בלתי מבוקר) 2018 במרץ 31יתרה ליום   15,230  -  15,230  7,782  2,026  5,422  -  -  -  -  רווח כולל אחר  52,364  18  52,346  52,346  -  -  -  -  -  -  נקי  רווח            רווח כולל:              3,574,936  )1,587(  3,576,523  )503,072(  )12,063(  )11,861(  449,534  661,545  130,160  2,862,280  (מבוקר) 2018בינואר  1יתרה ליום   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   ההוןסך כל   שליטהמקנות שאינן זכויות  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות קרן הון בגין            פעילויות חוץכספיים של מתרגום דוחות הנובעות התאמות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון הון המניות       המיוחס לבעלי המניות של החברה                                           השינויים בהוןדוחות תמציתיים מאוחדים על   מקורות חברת מים בע"מ

  3,896,523  )1,409(  3,897,932  )167,200(  )26,055(  )12,332(  449,534  661,545  130,160  2,862,280  (בלתי מבוקר) 2019במרץ  31יתרה ליום                         )30,533(  -  )30,533(  )13,627(  )11,870(  )5,036(  -  -  -  -  כולל אחרהפסד   104,329  )56(  104,385  104,385  -  -  -  -  -  -  נקי רווח             רווח כולל:              3,822,727  )1,353(  3,824,080  )257,958(  )14,185(  )7,296(  449,534  661,545  130,160  2,862,280  (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   סך כל ההון  שליטהמקנות שאינן זכויות  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות קרן הון בגין          פעילויות חוץכספיים של מתרגום דוחות הנובעות התאמות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון הון המניות       המיוחס לבעלי המניות של החברה 
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    ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ביאורה                                   3,822,727  )1,353(  3,824,080  )257,958(  )14,185(  )7,296(  449,534  661,545  130,160  2,862,280     (מבוקר) 2018 דצמברב 31יתרה ליום                         16,438  -  16,438  13,995 )2,122(  4,565  -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר  232,796  234  232,562  232,562  -  -  -  -  -  -  נקי לשנה רווח             רווח כולל:                         )1,443( - )1,443( IFRS9  - - - - -  (1,443)לראשונה של השפעה מצטברת של יישום   3,574,936  )1,587(  3,576,523  )503,072(  )12,063(  )11,861(  449,534  661,545  130,160  2,862,280  (מבוקר) 2018בינואר  1יתרה ליום   אלפי ש"ח  ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   סך כל ההון  שליטהמקנות שאינן זכויות  סך הכל יתרת הפסד  גידורעסקאות בגין קרן הון  פעילויות חוץכספיים של מתרגום דוחות התאמות הנובעות  מניותמבקשי  צמיתותהלוואות  שטרי הון המניותהון        החברה של מניות לבעלי המיוחס      השינויים בהוןדוחות תמציתיים מאוחדים על   מקורות חברת מים בע"מ          
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                    הכספיים ביניים מאוחדים.ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות ביאורה            730,675  498,572  515,625  תקופהה סוףמזומנים ושווי מזומנים ליתרת        773,129 773,129 730,675  תקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת היתרת       )42,454( )274,557( )215,050(  במזומנים ושווי מזומנים ירידה      223,850 )21,866( )62,068(  מימון  )שימשו לפעילותנבעו מפעילות (שמזומנים נטו,       )337,981( )11,125( )10,737(  ריבית ששולמה )5,576( )625( )40,823(  אשראי מתאגידים בנקאים ואחרים, נטו )34,343( )10,116( )10,508(  בנקאייםתאגידים רעון הלוואות לזמן ארוך מיפ )298,250( - -  רעון אגרות חוביפ 900,000 - -  הנפקת אגרות חוב     תזרימי מזומנים מפעילות מימון           )1,028,296( )231,991( )196,552(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה      172  57  17  ריבית שנתקבלה  3,081  769  770  רעון הלוואות לזמן ארוךיפ  -  -  114,436  תמורה מהסדר פשרה   -  -  79,556  תמורה מביטול הסכם זיכיון )11,299( 15,783 )105,029(  , נטומוגבלים בשימוש -בנקאי  ליוויבפקדונות ב גבייה (השקעה) 10,124 3,164 898  תמורה ממימוש רכוש קבוע )14,069( )3,647( )460(  מוחשי בלתי בנכס השקעה )1,016,305( )248,117( )286,740(  רכוש קבוע רכישות     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה           761,992 )20,700( 43,570  שוטפת(ששימשו לפעילות) מזומנים נטו, שנבעו מפעילות        529,196 )73,064( )60,759(  נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות להצגת תזרימי   232,796  52,364  104,329  ותנועה ביתרות חשבונות נדחים רגולטוריים  רווח      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת      מבוקר  מבוקרבלתי   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018 2018 2019  בדצמבר 31ביום שנסתיימה לשנה   במרץ 31ביום שנסתיימה לתקופה של שלושה חודשים     דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  מקורות חברת מים בע"מ  
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.         -   -  )84,162(  פשרה מהסדר תמורה כנגד ארוך לזמן ספקים באשראי קיטון        מבוקר מבוקר בלתי  "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 9  בדצמבר 31 ביום במרץ 31 ביום    סתיימהנש  סתיימהנש חודשים    ה נ ש ל  שלושה של לתקופה    במזומן שלא פעילות - בנספח         529,196 )73,064( )60,759(           )59,908( )215,821( )154,135(   )492,044( )323,682( )376,997(  תנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים, נטו 80,071 )2,255( 42,696  בהתחייבויות שוטפות אחרות(ירידה)  עלייה )18,350( 115,007 62,546  ונותני שירותים בהתחייבויות לספקים(ירידה)  עלייה - 65,495 -  בהתחייבויות שוטפות לממשלת ישראל עלייה 880 274 278  לממשלה בגין חוב צרכנים בשל ריבית על צריכה מעל לזכויותעלייה בחלק המיוחס  )15,615( )3,402( 9,042  בהפרשות )ירידהעליה ( 322,837 37,957 96,331  עליה בזכאים ויתרות זכות  10,951  )10,535(  36,259  בחייבים בגין הסדרי זיכיון למתן שרותיםירידה (עלייה)  63,919 )93,973( )20,538(  בצרכני מים, חייבים שונים ויתרות חובה ירידה (עלייה) )12,557( )707( )3,752(  במלאיעלייה      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:      589,104 142,757 93,376    -  )294(  )312(  , נטועסקאות משותפות רווחיחלק החברה ב  )80(  )3(  )10(  פקדון בליווי בנקאיב שחיקה )16,565( )5,415( 1,042  , נטולעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל הטבות  )5,108( )1,317( )1,237(  הכנסות מהשתתפות צרכני מים 16,562 16,548 23,792  שינוים במסים נדחים 11,757 2,213 )12,690(  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים, נטו  -  -  1,831  ממימוש נכסים  הפסד )4,080( )1,715( )674(  מימוש רכוש קבוע, נטובגין  רווח 2,428 850 )6,496(  סחירים משיערוך ניירות ערך(רווח) ד הפס  )2,156( )541( )514(  בגין הלוואות לחברות מוחזקות, נטו הריבית שנצבר  )74,212(  - -  עליית ערך נטו 68,091 29,467 )13,176(  אשראי מתאגידים בנקאים(שחיקת) שיערוך  80,512 )19,852( )21,044(  אגרות חוב) שחיקת(ערוך יש )27,540( )9,102( )11,385(  הפחתת פרמיה על אגרות חוב 11,320 3,093 2,612  הפחתת נכס בלתי מוחשי 528,175 128,825 131,637 פחת בגין רכוש קבוע     :התאמות לסעיפי רווח והפסד     מבוקר מבוקרבלתי   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018 2018 2019   בדצמבר 31ביום שנסתיימה לשנה   במרץ 31שנסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:  -נספח א'         דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  מקורות חברת מים בע"מ
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"דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות  - הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן   בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  א.    החשבונאיתעיקרי המדיניות   -  3 ביאור    .אליהם נלוו אשר ולביאורים, תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלו מאוחדים תמציתיים בדוחות לעיין יש    כללי  -  2ביאור     פעילות המיוחסת לחברת מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"מ. -" ר"המפא חברת" פעילות"   .(להלן: "חברת הייזום") "מבע וייזום פיתוח מקורות חברת -   "מ.בע ביצוע מקורות"מ שח -   "חברות מאוחדות":   מקורות חברת מים בע"מ, לרבות כל החברות המאוחדות שלה, למעט אם נאמר במפורש אחרת. -"הקבוצה"   "מ.בע מים חברת מקורות -"החברה"     הגדרות  -  1ביאור  וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות , ")IAS 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן IAS 34בינלאומי  "התקן"). התקן מחליף את  -(להלן  חכירות - 16דיווח כספי בינלאומי  תקן  IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש     ": חכירות" 16S FRI  .ב     ., ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2018 בדצמבר 31בעריכת דוחותיה הכספיים ליום בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו   .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום  של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, 15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4"התקן הישן"), את פרשנות מספר  -(להלן  17תקן חשבונאות בינלאומי      :התקן השפעות עיקר להלן    את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
 שבוטל לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי לטיפול דומה באופן, שימוש זכות בנכס יכירו ומנגד החכירה תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים). להלן ראה, מסוימים לחריגים(פרט  הכספי המצב על בדוח החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש התקן-IAS 17  .חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד 
  מחכירים במועד היווצרותם.ה מצדהחוכרים או כהכנסה  מצדביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה  על םמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית 
 השימוש. זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה בגין ההתחייבות את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה  
 שנה עד של לתקופה חכירות של במקרה או נמוך כספי ערך בעלי נכסים חכירות של במקרה וזאת, תפעוליות לחכירות בהתייחס הקיים החשבונאי לטיפול בהתאם בחכירות לטפל רשאים החוכרים שבהם חריגים שני כולל התקן.  
 לראשונה התקן יישום למועד ההתחייבות יתרת. ההשוואה מספרי של מחדש הצגה נדרשת לא זו הגישל בהתאם    נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה.  יתרת כאשר חלקי למפרע יישוםאת התקן לפי גישת  לאמץ החברה בחרה התקן פי על כמתאפשר. אלה כספיים בדוחות לראשונה מיושם התקן      .תפעולית כחכירה או מימונית כחכירה סיווג, קרי, הישן התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול ,            .לראשונה התקן יישום במועד הקיימת החברה של התוספתי הריבית בשיעור שימוש תוך מחושבת
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. על פי התקן, חוכר מהווה החברה בהן קיימים חכירה לחוזיעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס     : (המשך) "חכירות" IFRS 16  .ב    עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  3ביאור  קבוע , רישום התחייבות ש"ח בסעיף רכוש מיליון  34 -השפעת התקן על הדוחות הכספיים הינה רישום נכס בסך של כ  . החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה החכירה תשלומי הוכרו, החכור הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן הועברו לא בהן חכירה בחוזי ולפי הישן התקןיתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות כל חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד  בגין חברהחריגים, מכירה ה למעטב' לעיל, 3כאמור בבאור  סעיף ב ש"חמליון  17 -של כ ורישום סךבסעיף התחייבויות לזמן קצר  ש"חמיליון  17 - בגין חכירה מימונית בסך של כ הפרשנות).  -ודאות הקשורה למסים על ההכנסה (להלן -טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017יוני  בחודש     " :ההכנסה על למסים הקשורהודאות -באי טיפול"  IFRIC 23       .ג    תחייבויות לזמן ארוך.ה מסים על ההכנסה  IAS 12הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות  ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים -במצבים בהם קיימת אי הודאות הקשורה -ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי-ישל א בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  השקעות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017 באוקטובר    ":משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות" IAS 28 -ל תיקון  ד.      .החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא לראשונה הפרשנות ליישום    מיושמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו.  הפרשנות    הודאות.-בעובדות ובנסיבות של אי ,למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים באופן מלא (הן לעניין  IFRS 9מההשקעה נטו בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות התיקון). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה) אשר מהוות חלק  -(להלן  של  הכספיים הדוחות על מהותית השפעהאין  יישומוהחברה למסקנה כי ל הגיעה, התיקון יישום השלכות בחינת לאחר    . IFRS9 שיישמה את הוראות  כפי  השוואה מספרי של מחדש הצגה ללא למפרע התיקון הוראות את מיישמת החברה. אלו כספיים בדוחות לראשונה מיושם התיקון    .עוד רלוונטית איננה, ערך ניירות רשות של 11-2 חשבונאית אכיפה בהחלטת ביטוי שקיבלה כפי" השכבות"שיטת  יישום כאמור התיקון הוראות לאור. IAS 28ת ערך) ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות המדידה והן לעניין יריד מיליון ש"ח) (לא כולל יתרת  1,363: 12.2018מליון ש"ח ( 729לחברה גרעון בהון החוזר בסך של  2019במרץ  31ליום     הון חוזר  .ה     החברה. יות המוכרות להכנסות המוכרות). כמו כן, בחישוב ההון החוזר וחשבונות נדחים רגולטורים הנובעים מהפער בין העל מליון ש"ח) אשר, להערכת החברה, בסבירות  374: 12.2018מליון ש"ח ( 402 -בתקופת הדוח, נלקח גם סכום של כ               ויתרת חו"ז  מול המפא"ר.נכללו הפרשות כלליות, התחייבות לקרן שיקום (מעל החלק שלהערכת החברה עתיד להיות משולם בשנה השוטפת) והה, אינו עומד לפירעון בשנה השוטפת, אולם, בהתאם לכללי החשבונאות מוצג בהתחייבויות השוטפות. בסכום זה גב
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היתרות (פרופורמה, אילו פירוט  להלן ,2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  3בהמשך לאמור בביאור     המפא"ר חברת  -  5ביאור    מנרמל השפעה זו על ריווחיות החברה.יחד עם זאת, מבנה כיסוי עלויות החברה, לפיו מוכרות לחברה עלויות תקניות בגין ההוצאות המשתנות, הקבועות וההון,   הביקוש למים במדינת ישראל הוא עונתי. הביקושים גבוהים יותר בעונת האביב והקיץ מעונות החורף והסתיו.     עונתיות  -  4ביאור  בהם ניתן ביטוי לפעילות המיוחסת  המפא"ר הייתה מציגה דוחות, אלו היתרות אשר היו מופיעות בדוחותיה) המהותיות , 1996באוקטובר  24לעניין זה, העברת הנכסים כדלעיל, נרשמה בדוחות שלהלן בהתאם להחלטת הממשלה מיום (מועד הסדרת הסכם העלויות הראשון).  1993בינואר  1הנכסים והפעילות היו מועברים לחברת המפא"ר מיום   .ב  .הייתה פעילה חברת המפא"ר   .א   תחת הנחות הפרופורמה הבאות: למפא"ר, כנגד הלוואה  65% -מערך הנכסים ו 35%הייתה צפויה להתבצע בתמורה להנפקת מניות בשיעור של על פיה היא            .לא חלו שינויים מהותיים מעבר למתואר בדוחות הכספיים השנתיים           התחייבויות תלויות והתקשרויות   -    6ביאור       63,740 15,442 16,565  דמי שימוש  מבוקר  בלתי מבוקר    אלפי ש"ח    2018  2018  2019    בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  במרץ 31 ביום  שנסתיימה  לתקופה          784,721 794,257  הון עצמי         196,850 210,197  חשבון מקורות         587,871 584,060  רכוש קבוע  )555,873(  )551,976(  ערך ירידתל הפרשה   1,143,744 1,136,036 עלות מופחתת     קבוע רכוש  מבוקר  בלתי מבוקר  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018 2019   בדצמבר 31ליום   במרץ 31ליום      יתרות מהותיות:    .2018צמבר בד 31בדוח הכספי ליום  ,ב)2(ב1 בביאור כמפורטהמים  והחלטות מועצת רשות"ר מתבססים על הסכם העלויות שנחתם עם הממשלה, על החלטות הממשלה ועל כללי הרגולציה מפאהנכסי  יתרות  .ג  לזמן ארוך.
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שהשאיר אחריו קבלן ההקמה. התכנית, בהיקף של  תכנית חירום שנועדה לאפשר לה לצמצם את הסיכונים הרגולטורים אשדוד התפלהתפעול. לאור זאת, גיבשה  התפלה ואשדוד חברות הבנות אשדוד התפלהשעלולים להשפיע על תוצאות לדוחות הכספיים השנתיים, קיימים סיכונים בתפעול המתקן ועמידתו בדרישות ובתקנות שונות  5בהמשך לאמור בביאור   העבודות והשלמת לתיקון והתכניות המתקן מצב 7.1   חברת הייזום  -  7ביאור  גיבשה תכנית נוספת לשימור הייצור בהיקף הנאמד בסכום  אשדוד התפלהיוכל להמשיך בייצור עד להשלמת המכירה. מלש"ח,  אושרה על ידי המממנים והמדינה, ומתמקדת גם בשימור מצב המתקן על מנת שמצבו לא יתדרדר והוא  14 -כ המדינה  אשדוד התפלה, אשדוד התפלה תפעול, ,חברת הייזוםאשר עוגן במסגרת מתווה העקרונות בין  ש"חמיליון  40לעיל בהיקף כולל של התקבל אישור לביצוע התוכניות המפורטות  2019מלש"ח. בחודש פברואר  17בהיקף של החדש. בנוסף, לצורך פתרון בעיות ומפגעי בטיחות העלולים לסכן חיי אדם, גובשה תוכנית נוספת לנושא הבטיחות, מלש"ח, על מנת לנסות לצמצם את סיכוני התפעול במפעל עד להשלמת המכירה והעברתו לרוכש  20 -של למעלה מ ים ואת ההפסד לפעול למכירת המתקן מתוך מטרה לצמצם את הסיכונ חברת הייזוםבשיקול כולל החליט דירקטוריון   ממשיכה בביצוע התכנית. אשדוד התפלהוהבנקים המממנים.  וקבלן ההקמה על הסכם  אשדוד התפלהחתמו  2018שנתיים, בחודש יוני לדוחות הכספיים ה 5בהמשך לאמור בביאור  הסכם פשרה עם קבלן ההקמה 7.2    ממנו, ובמקביל ממשיכה ביישום תכנית החירום לשימור אפשרות הייצור עד למכירת המתקן.פועלת להמשך ייצור מים במתקן למרות ההפסד הכבד הנובע  אשדוד התפלהולמנוע נזק כלכלי כבד נוסף. לפיכך הנהלת  לקבלן ההקמה, אשר אושר ע"י  אשדוד התפלהנחתם הסכם פשרה בין  2019עקרונות להסכם פשרה. בחודש מרץ    להלן עיקרי ההסכם:  הבוררים וקיבל תוקף של פסק בוררות.
  כלפי השני, והכל בכפוף לתנאים ולחריגים שנקבעו בהסכם הצדדים הסכימו על וויתור הדדי של תביעות האחד  הפשרה;
  הביטוח כמפורט בהסכם.הצדדים ישתפו פעולה במימוש תביעות ביטוח הקשורות לפוליסות שהוצאו בקשר לפרויקט ויחלקו בתקבולי 
 י המכרז וזאת הזוכה במכרז יתחייב לשפץ את המתקן ולהעמידו במצב כשירות בסטנדרטים שייקבעו במסמכאשדוד התפלה תפעול והלוואות הבעלים שהועמדו לגופים אלה. , פומבי למכירת כל מניות אשדוד התפלהבמסגרת הליך המכירה של המתקן. בהתאם למתווה העקרונות כמפורט לעיל, החברה התחייבה לפרסם מכרז  תשלום פיצוי כספי על ידי קבלן ההקמה כמפורט בהסכם אשר ישמש כ"קופת משאבים" של אשדוד התפלה שמפורט במתווה העקרונות בחשבונות אשדוד התפלה וממסגרת אשראי נוספת שיועמדו על ידי המממנים, כפי הפיצויים שהתקבלו מקבלן ההקמה, מיתרות שייצברו  ישתיצבר באשדוד התפלה, שתורכב בעיקר מכספיחודשים ממועד השלמת המכירה. לצורך שיפוץ זה יוכל הזוכה לעשות שימוש ב"קופת משאבים"  24בתוך  תפעול לבין  התפלהואשדוד  התפלה אשדוד, מים מקורות, הייזום חברתנחתם מתווה עקרונות בין  2019בחודש פברואר  והבנקים המממניםמתווה עקרונות עם המדינה  7.3    .זיכיון הסדרי בגין בחייבים קיטון כנגדבפיקדונות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך   מיליוני ש"ח כספי עיכבון) ונכלל בדוח על המצב הכספי  84 -מיליוני ש"ח (מתוכו כ 182 -הדוח התקבל סך של כ בתקופת  ("קופת המשאבים").   להלן עיקרי ההסכם:  . 2019במרץ  12תפעול. מתווה העקרונות נכנס לתוקף ביום  התפלהואשדוד  התפלה אשדודהמדינה והמממנים, לצורך הסדרת תפעול המתקן עד להשלמת הליך מכירת מניות 

 ;הליך מכרז למכירת מניות אשדוד התפלה ואשדוד התפלה תפעול 
 דוד התפלה לבין המדינה;סיום הליכי הבוררות בין אש  
 ;מימון הפעלת המתקן עד להשלמת המכירה  
 ;ויתור של הנושה הבכיר על עילות העמדה לפרעון מיידי של האשראי שניתן ע"י הבנקים המממנים 
 ;מנגנון לכיסוי הגרעון של חברת אשדוד תפעול עד להשלמת הליך המכירה 
  לבין המדינה. חברת הייזוםתפעול, בין        מנגנון לחלוקת תמורה עתידית לכשתתקבל ממכירת מניות אשדוד התפלה ומניות חברת אשדוד     
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, ובהתאם לדוח 2020 -ו 2019ערכה דוח תזרים מזומנים חזוי לשנים  הייזום חברתבהמשך לאמור בדוח השנתי, הנהלת   .בוצע לאחר תאריך המאזן) הפרעון( יםהאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים אחרשימשה לפירעון ההתחייבויות של השותפות לתאגיד בנקאי שמימן את הקמת הפרויקט, וכן לפרעון החלק העיקרי של נחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון של מט"ש נבי מוסא במסגרתו התמורה שהתקבלה מהמזמין  2019לפברואר  12ביום   מיליוני ש"ח. 54ל בסך מיליוני ש"ח וערבויות שניתנו לאשדוד התפלה תפעו 129 -כ של מיליוני ש"ח, כולל ערבויות שניתנו לחברת אשדוד התפלה בסך 299 -כ של התחייבויות חוץ מאזניות בסך הייזום לחברתמיליוני ש"ח. כמו כן  8 -, ללא חברות מאוחדות גרעון בהון החוזר בסך כהייזום לחברת 2019במרץ  31ליום   סולו -מצבה הכספי של חברת הייזום 7.4.1 גרעון בהון החוזר וספקות משמעותיים לקיום הנחת ה"עסק החי" 7.4  (המשך) חברת הייזום  -  7ביאור  הבנקים המממנים  2018, בשל העובדה כי נכון למועד הדוחות הכספיים לשנת השנתיים לאמור בדוחות הכספיים המשךב  התפלהאשדוד  7.4.2.1  אשדוד התפלה ואשדוד תפעול -מצבן הכספי של חברות מאוחדות 7.4.2    התחייבויותיה ובצרכי המזומנים הצפויים שלה. מעריכה כי החברה תוכל לעמוד בפרעון הייזום חברתזה הנהלת  את סיווג האשראי  התפלה אשדודהותירה  2018בדצמבר  31 ליוםלא חזרו מטענתם בנוגע להפרה של הסכמי המימון,  בישיבתו כאסיפה כללית של  החברה, דירקטוריון 2019לתחזית תזרים מזומנים שערכה אשדוד התפלה לשנת  בהתאם      מיליוני ש"ח. 71 -וצג עודף בהון החוזר בסך של כמ 2019במרץ  31. בשל כך, בדוחות הכספיים התמציתיים של אשדוד התפלה ליום 2019במרץ  31שוטפות בדוחות הכספיים ליום מיידי שמקורה לפני חתימת מתווה העקרונות. לפיכך בוצע סיווג של ההלוואות מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי מוותרים על כל הפרה ו/או עילת העמדה לפירעון במסגרת מתווה העקרונות כמפורט לעיל, הוסכם כי הבנקים המממנים   יבויות שוטפות. ילזמן ארוך כהתח תעמוד  התפלה אשדודבדעה, כי ככל שתמומש ותימשך תמיכת מקורות מים,  התפלה אשדודאשדוד התפלה והנהלת  ועל ידי  (בערבות של מקורות מים)  הייזוםבמתווה העקרונות לכיסוי הגרעון התפעולי של אשדוד תפעול על ידי חברת בהתבסס על המשך תמיכה של מקורות מים , בין היתר, בדרך של הקדמת תשלומים, וכן בהתבסס על המתווה שנקבע  2019, הנהלת אשדוד תפעול בחנה את תזרים המזומנים החזוי לשנת נתייםחות הכספיים השבהמשך לאמור בדו ש"ח. יליוןמ 20  -כ ש"ח, וגרעון בהון החוזר בסך של ליוןמ 48 -לאשדוד תפעול גרעון בהון בסך של כ 2019במרץ  31ליום     אשדוד תפעול 7.4.2.2  .בפירעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן המשך פעילות לקיום ספקות משמעותיים  בדבר גילוינכלל  2019 במרץ 31דוחות הכספיים התמציתיים ליום ל ביאוריםב  MN LARNACA DESALINATION CO LIMITED -הכספי של מיזם בשליטה משותפת  מצבו 7.4.2.3      הצפויים שלה.בהתאם לתחזית הנ"ל, הנהלת אשדוד תפעול מעריכה כי החברה תוכל לעמוד בפרעון התחייבויותיה ובצרכי המזומנים   ם). ייהשנת ות הכספייםלדוח  5באור גם חברת אשדוד התפלה, עד לסיום הליך המכירה (ראה  מליון ש"ח הנובעת  226 -, הינה סך של כ2019  במרץ 31לאור האמור לעיל ההשפעה האפשרית על מקורות סולו ליום  השפעה על מקורות מים סולו 7.4.3      לפירעון כל זמן שאין למיזם זה אמצעיים כספיים מספיקים שיאפשרו את המשך פעילותו כ"עסק חי".), שלגביו אישרו בעלי המניות כי לא יועמד 50% –אירו (חלקה של החברה  אלפי 33,242 - מסתכמת בכ 2019 במרץ 31ל אשראי של בעלי המניות שיתרתו ליום עעל בסיס הנחת ה"עסק החי", בהתבסס הדוחות הכספיים של המיזם נערכו   אלפי אירו. 30,036 -אירו וכן גירעון בהון החוזר בסך של כ אלפי 11,135 - בסך כ בהון גירעוןאלפי אירו ובהתחשב בכך שלמיזם  83 -, בסך כ 2019במרץ  31חודשים שהסתיימה ביום  3המיזם כ"עסק חי", הואיל ולמיזם נצבר הפסד בתקופה של   מליון ש"ח) ומהאפשרות למימוש  13מיליון ש"ח), מיתרת חו"ז מול מקורות ייזום ( 78מיתרת ההשקעה במקורות ייזום ( מליון ש"ח). לדעת הנהלת החברה והדירקטוריון של  135ערבויות שניתנו לחברות הייזום והחברות המאוחדות שלה (     פגיעה בפעילות העסקית של חברת מקורות סולו.ם, אין בסכום הנ"ל משום פגיעה ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן וכן אין מקורות מי
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מיליוני ש"ח בגין  40 -שהוסכמה בין הצדדים כוללת פרעון של כל החובות הפיננסיים של השותפות לבנק לאומי בסך של כושותפות נבי מוסא) על הפסקת העבודות לצמיתות וביטול הסכם הזיכיון שיתבצעו במועד הקובע. התמורה  הייזום חברתנבי מוסא, לפיו, מבט"י (המזמין) מורה לזכיין ( נחתם הסכם לביטול הסכם הזיכיון במט"ש 2019בפברואר  12ביום   מט"ש נבי מוסא 7.5    (המשך) חברת הייזום  -  7ביאור  במרץ  31 -). המועד הקובע להשלמת העסקה הינו הבהסכם שמפורט כפי, הקובע במועד בנקאי בתאגיד המזומנים ליתרת בהתאם להתאמות כפוף זה"ח (סכום שמיליון  32 -מון הפרויקט והסרת השיעבודים, וכן תשלום לזכיין בסך כמי ת המים בקפריסין להפעיל את המתקן בתפוקה של קיבל מיזם משותף בלימסול הנחיה מרשו ,2019 באפריל 5 ביום 7.6 .2019 )341,762( - 329,922  )671,684( אחרים      רגולטורים חשבונות נדחים  "חש באלפי    שנים  בלתי מבוקר  2018 במרץ 31ליום   ביטולהחזר/   יצירה/ הכרה  מבוקר   2018בינואר  1ליום     ביטול להחזר/תקופה נותרת   יתרה  2018במרץ  31   שנסתיימו ביוםהחודשים  לשלושתתנועה   יתרה                   245,345 - 376,997 )131,652(  סה"כ  35 131,159 - 32,654 98,505 הפרשי הצמדה  1 114,186 - 344,343 )230,157(  אחרים      רגולטורים חשבונות נדחים  "חש באלפי    שנים  בלתי מבוקר   2019במרץ  31ליום   ביטולהחזר/   יצירה/ הכרה  מבוקר  2019בינואר  1ליום     ביטול להחזר/תקופה נותרת   יתרה  2019במרץ  31   שנסתיימו ביוםהחודשים  לשלושתתנועה   יתרה      :רגולטוריים פירוט סכומים ותנועות בחשבונות נדחים  א.    רגולטוריםנדחים חשבונות   -  8ביאור    מיליון ש"ח. 24.8 -אשראי לתאגידים בנקאיים בסך של כ חברת הייזוםפרעה  2019אפריל  בחודש 7.7 .50% )6,240( 47,988  הפרשי הצמדה  1  )300,014( - 323,682 )623,696(  סה"כ  35 41,748 -             )131,652( - 492,044 )623,696(  סה"כ 35 98,505 - 50,517  47,988  הפרשי הצמדה 1 )230,157( - 441,527 )671,684( אחרים      רגולטוריים חשבונות נדחים  "חבמיליוני ש   שנים  מבוקר  2018 בדצמבר 31ליום   ביטולהחזר/   יצירה/ הכרה  מבוקר  2018  בינואר  1ליום     ביטול להחזר/תקופה נותרת   יתרה  2018 בדצמבר 31ביום  לשנה שנסתיימה תנועה   יתרה                 
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: 2018 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום        123,464 11,628 )626( 112,462  תוצאות מגזר       1,069,326 63,286 44,258 961,782  סה"כ הכנסות מגזר      (בלתי מבוקר) :2018במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום              121,175 6,486 )6,722( 121,411  תוצאות מגזר       1,120,966 69,525 47,361 1,004,080  סה"כ הכנסות מגזר      : (בלתי מבוקר)2019במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  "חש אלפי   סך הכל בתחום המיםנוספים שירותים  הייזוםחברת   אספקת מים       :הכנסות ותוצאות מגזר  ב.       שירותים נוספים בתחום המים חברת הייזום אספקת מים    כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בקבוצה  מגזרי פעילות כדלקמן:    :כללי  א.   דיווח מגזרי  -  9יאור ב                                     581,272 53,130 68,896 459,246  תוצאות מגזר       4,781,293 285,131 212,114 4,284,048  סה"כ הכנסות מגזר      (מבוקר)
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שחל בהם שינוי מהותי  2018במרץ  31וליום  2019במרץ  31דיווח ליום -נכסים והתחייבויות של מגזרים בני אין  .ד                                                              :התאמה בין סך הכנסות ותוצאות המגזרים לבין ההכנסות והתוצאות בדוחות הכספיים  .ג    מגזרי (המשך)דיווח   -  9יאור ב של החברה  ותקנון התאגדות תזכיר החלפת אישור בנושא 4567 מספר ממשלה החלטת אושרה, 2019 במאי 19 ביום    אירועים לאחר מועד הדיווח  -  10יאור ב       .2017בדצמבר  31, וליום  2018 בדצמבר 31 ליום יתרתם לעומת א) לחוק החברות הממשלתיות להכללה בשטר הנאמנות של תניה המאפשרת העמדת אגרות 9(א)(11ואישור לפי סעיף  , במסגרת כאמור הממשלה החלטת פי עלחברה. באם המדינה חדלה להיות בעלת השליטה  מיידי לפירעוןהחוב  מיליארד ש"ח (מתוך  7לגייס אגרות חוב בסכום של עד  2019-2022בשנים ההנפקות לציבור תהיה רשאית החברה  תגייס החברה, במסגרת ההנפקה לציבור, בגיוס אחד  2019, כי בשנת כאמור הממשלה חלטתה פי עלסכום זה מתוכנן,  שיקול דעת , אשר יכול שיגויס אף כולו על פי מסמכי ההנפקה בעתיד, לפי )מיליארד ש"ח 1.5או במספר גיוסים, עד       .החברה

שנסתיימה לשנה   במרץ 31 שנסתיימה ביוםלתקופה של שלושה חודשים          )216,467( )250,757( )241,043(  לפני מס הפסד )246,657( )23,798( 2,154  הוצאות מימון )79,375( )19,911( )4,722(  למגזריםהנהלה וכלליות ואחרות שאינן מיוחסות עלויות   )298(  -    חלק חברת האם ברווחי עסקאות משותפות 19,100 6,363 )4,073(  אחרות(הוצאות) הכנסות  )490,509( )336,875( )355,577(  תנועות בחשבונות רגולטורים 581,272 123,464 121,175  סך תוצאות מגזרים בני הדיווח     :רווח או הפסד      4,290,784 732,451 765,389  הכנסות ברווח או הפסד )490,509(  )336,875(  )355,577(  תנועות בחשבונות רגולטורים     :בנוסף 4,781,293 1,069,326 1,120,966  סך הכנסות מגזרים בני דיווח     :הכנסות  מבוקר  מבוקר בלתי    "חש אלפי   2018  2018  2019      בדצמבר 31 ביום
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נחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה עובדה מהותית הבהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   .2     הדוחות). -(שניהם יחד להלן  2019של שנת  הראשוןהחברה) לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      אני, מרדכי מרדכי, מצהיר כי:            1הצהרת מנהלים תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות,   .3      בדוחות. ון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשב  .5      במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט ו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנאני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש   .4     ולתקופות המוצגים בדוחות. עלי תפקיד משמעותי בבקרה כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים ב  ב.    באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר:   .2005-הדירקטוריון), התשס"וההצהרות הינן בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח    1                                                          תאריך  יו"ר הדירקטוריון  מרדכי מרדכי  2019 במאי 26              אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.        הפנימית על דיווח כספי של החברה. 
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בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח ההצהרות הינן בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף    2                                                          תאריך   מנהל כללי  אלי כהן  2019 במאי 26              דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל         הפנימית על דיווח כספי של החברה. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה   ב.    כולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; באופן סביר, להשפיע לרעה על יאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר:אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו   .5      במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח דרש אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנ  .4     ולתקופות המוצגים בדוחות.מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים שקפים באופן נאות, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון מ  .3      בדוחות.עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא   .2     הדוחות). -(שניהם יחד להלן  2019של שנת  הראשוןהחברה) לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      , מצהיר כי:אלי כהןאני,             2הצהרת מנהלים       .2005-הדירקטוריון), התשס"ו
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ב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים מכל הבחינות המהותיות, את המצבהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות,   .3      בדוחות.מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה עובדה בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   .2     הדוחות). -(שניהם יחד להלן  2019של שנת  הראשוןהחברה) לרבעון  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של מקורות חברת מים בע"מ (להלן   .1      כי: ה , מצהירמלאך -רונית זלמןאני,             3הצהרת מנהלים     לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש  תאני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי  .4     ולתקופות המוצגים בדוחות. גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,   .5      במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה   .2005-הדירקטוריון), התשס"וההצהרות הינן בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח    3                                                            תאריך   סמנכ"ל כספים  מלאך  -רונית זלמן  2019 במאי 26              אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.        הפנימית על דיווח כספי של החברה. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה   ב.    ידע כספי; באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,   א.   העדכנית ביותר:
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                              בלתי מבוקרים    2019במרץ  31ליום        המיוחסים לחברה  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים    מקורות חברת מים בע"מ  
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ורווח כולל אחר המיוחסים  הפסד או רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים    4-5  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים   3 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה      עמוד         תוכן העניינים        בלתי מבוקרים        2019במרץ  31ליום     המיוחסים לחברה  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים      מים בע"ממקורות חברת    _____________  ______________________  ___________________________            9-10  מידע נוסף     7-8  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים    6    לחברה
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של  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה   מבוא      1970-"להתש(דוחות תקופתיים ומיידיים),   ערך ניירות לתקנותד' 38מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  דוח: הנדון           ואשר חלקה של החברה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך  2019במרץ  31מלש"ח ליום  303 - המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כהמידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות את  רנוסקלא     לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי  2019במרץ  31החברה), ליום  -(להלן בע"מ  מיםמקורות חברת  של אותן חברות נסקרו  ים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרדמלש"ח לתקופה של שלושה חודש 6 - של כ אותן חברות מבוססת על דוחות  בגיןלמידע הכספי  מתייחסת על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את     היקף הסקירה    הסקירה של רואי החשבון האחרים. בעיקר עם אנשים האחראים מורכבת מבירורים, . סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים "רואה החשבון המבקר של הישות ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים     מסקנה    קורת.יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביהנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת . סקירה אנליטיים ואחריםלעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי       רואי חשבון  2019,  במאי 26 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,חיפה                    .1970-התש"ל

,2ים - שד' פל קוסט פורר גבאי את קסירר  ey.com  03-5633443פקס    04-8654000טל.    33095 חיפה
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   המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד                                14,678,059  14,133,407  14,850,921  רגולטורייםסה"כ נכסים וחשבונות נדחים                        -  -  245,345  חשבונות נדחים רגולטוריים         14,678,059  14,133,407  14,605,576  סה"כ נכסים          1,736,969  1,677,022  1,514,219         סה"כ רכוש שוטף          708,366  479,868  448,627  מזומנים ושווי מזומנים  224,085  225,662  230,581  ניירות ערך סחירים  495,344  400,516  480,296  צרכני מים  203,159  472,291  252,014  חייבים ויתרות חובה   106,015  98,685  102,701  מלאי        רכוש שוטף          12,941,090  12,456,385  13,091,357  סה"כ רכוש לא שוטף          460,603  376,692  441,605  ארוךסה"כ השקעות וחייבים לזמן           26,304  29,948  24,579  יתרות חובה   118,351  120,691  114,467  נכסים בלתי מוחשיים  315,948  226,053  302,559  השקעות בחברות מוחזקות        :השקעות וחייבים לזמן ארוך                  12,480,487  12,079,693  12,649,752  רכוש קבוע     מבוקר בלתי מבוקר  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018 2018 2019  בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום           נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחס לחברה   מקורות חברת מים בע"מ  
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        יו"ר דירקטוריון מנהל כללי  ורגולציה סמנכ"ל כספים מרדכי מרדכי אלי כהן מלאך -רונית זלמן             הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע    בשם הדירקטוריון:  2019 במאי 62 :תאריך אישור הדוחות הכספיים           14,678,059  14,133,407  14,850,921  סה"כ הון והתחייבויות וחשבונות נדחים רגולטוריים               131,652  300,014  -  חשבונות נדחים רגולטוריים                      14,546,407  13,833,393  14,870,921  סה"כ הון והתחייבויות        2,322,613  2,339,660  2,526,787  סה"כ התחייבויות שוטפות         446,607  324,353  445,071  אגרות חוב -חלויות שוטפות -  65,495  -  ממשלת ישראל  507,420  635,644  582,873  ונותני שירותיםהתחייבויות לספקים  51,634  61,447  60,802  תהפרשו 503,095  507,176  599,406   זכאים ויתרות זכות  348,057  240,554  382,032  מקדמות בגין עבודות בביצוע 465,800  504,991  456,603  התחייבויות אחרות       התחייבויות שוטפות         8,399,714  7,849,634  8,426,202  א שוטפותסה"כ התחייבויות ל         -  -  17,148  ספקים לזמן ארוך 17,621  17,621  17,621  התחייבות לחברת בת 7,340,873  6,783,715  7,309,980  אגרות חוב  345,288  357,116  361,497  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 654,815  646,274  680,076  מיסים נדחים 27,063  30,854  25,826  הכנסות מראש  14,054  14,054  14,054  ממשלת ישראללהתחייבויות להקצאת מניות         לא שוטפותהתחייבויות         3,824,080  3,644,099  3,897,932  סה"כ הון     מבוקר בלתי מבוקר   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   2018 2018 2019   בדצמבר 31ליום  ץרמב 31ליום         נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחס לחברה   מקורות חברת מים בע"מ
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חשבונות נדחים יתרות של (לפני שינוי בהמיוחס לחברה  הפסד                  232,562  52,346  104,385  יםירגולטורנדחים   חשבונותשל ת וביתרלאחר שינוי  רווח  372,874 247,352 288,267  ים סיהשפעת משינויים נטו ביתרות של חשבונות נדחים רגולטוריים, נטו לאחר           )140,312( )195,006( )183,882(  רגולטוריים נדחים שבונותחשל  ביתרות שינויים לפני הפסד  77,710  56,931  57,511  הטבת מס         )218,022( )251,937( )241,393(  לפני מסים על ההכנסה הפסד  )246,598( )23,820( 1,844  הוצאות מימון, נטו  )245,201( )23,290( )6,561(  הוצאות מימון  )1,397( )530( 8,405 מימון(הוצאות) הכנסות        28,576  )228,117(  )243,237(  תפעולי (הפסד) רווח  68,823  )787(  )6,397(  הפסדי חברות כלולותבחלק החברה   )298(  -  -  חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות  19,100  6,363  )4,074(  הכנסות אחרות, נטו  )79,375( )19,911( )4,723(  הוצאות הנהלה וכלליות          20,326 )213,782( )228,043(  גולמי (הפסד) רווח        )4,033,948(  )896,589(  )939,839(  עלות המכירות והעבודות  4,054,274 682,807 711,796  הכנסות      מבוקר בלתי מבוקר  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2018 2018 2019  בדצמבר 31יום ב במרץ 31יום ב    שנסתיימה  חודשים שנסתיימה    הל ש נ  לתקופה של שלושה       לחברה יםהמיוחסרווח או הפסד ורווח כולל אחר נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על   מקורות חברת מים בע"מ       חשבונות יתרות של לפני שינוי באחר המיוחס לחברה כולל  הפסד          16,438  15,230  )30,533(  המיוחס לחברה כולל אחר )הפסדרווח (  13,995  7,782  )13,627(  (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרתרווח         :מחדש לרווח או הפסדסכומים שלא יסווגו   )2,122(  2,026  )11,870(  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים  4,565  5,422  )5,036(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ        שיסווגו מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים סכומים         :המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס) כולל אחר )הפסדרווח (          )140,312( )195,006( )183,882(  רגולטוריים) חשבונות נדחים יתרות של לאחר שינוי בהמיוחס לחברה רווח כולל         )123,874( )179,776( )214,415(  נדחים רגולטוריים   המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד          249,000  67,576  73,852  רגולטוריים
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  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד            708,366  479,868  448,627  התקופה סוףמזומנים ושווי מזומנים ליתרת           755,596  755,596  708,366  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת           )47,230(  )275,728(  )259,739(  במזומנים ושווי מזומנים ירידה         308,520 - -  של החברה פעילות מימוןששימשו למזומנים נטו,        )293,230(  -  -  ריבית ששולמה  )298,250(  -  -  רעון אגרות חוביפ  900,000  -  -  הנפקת אגרות חוב        של החברה תזרימי מזומנים מפעילות מימון                  )1,046,738(  )256,825(  )296,528(  של החברה מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה       172  57  17  ריבית שנתקבלה  3,071  761  770   רעון הלוואות לזמן ארוךיפ  10,124  3,164  898  ממימוש רכוש קבועתמורה   )9,040(  )1,397(  )7,500(  השקעה בחברת בת  )14,069(  )3,647(  )460(  השקעה בנכס בלתי מוחשי  )1,036,996(  )255,763(  )290,253(  רכוש קבוע רכישות        של החברה תזרימי מזומנים מפעילות השקעה                  690,988  )18,903(  36,789  של החברה שוטפת(ששימשו לפעילות) מזומנים נטו, שנבעו מפעילות            458,426  )71,249(  )67,596(  נספח א' - של החברה התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת  232,562  52,346  104,385  המיוחס לחברה ותנועה ביתרות חשבונות נדחים רגולטוריים  רווח       של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת מבוקר בלתי מבוקר  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2 0 1 8 2018 2019   בדצמבר 31ביום שנסתיימה לשנה   במרץ 31שנסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים          נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה  מקורות חברת מים בע"מ 
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                                    המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד       458,426 )71,249( )67,596(        )78,033( )186,827( )184,196(   )492,044( )323,682( )376,997(  תנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים, נטו 92,559 18,818 8,213  עלייה בהתחייבויות שוטפות אחרות )50,604( 113,902 95,953  ונותני שירותים בהתחייבויות לספקים(ירידה)  עלייה - 65,495 -  בהתחייבויות שוטפות לממשלת ישראל עלייה 880 274 278  עלייה בחלק המיוחס לממשלה בגין חוב צרכנים בשל ריבית על צריכה מעל לזכויות )12,986( )3,173( 9,168  בהפרשות )הירידעלייה ( 322,834 37,957 96,331  יה בזכאים ויתרות זכותיעל 67,289 )97,787( )20,455(  ויתרות חובה שונים בצרכני מים, חייבים) עלייה( ירידה )5,961( 1,369 3,313  במלאי(עלייה) ירידה      :של החברה והתחייבויות רכוששינויים בסעיפי       536,459 115,578 116,600   )68,823( 787 6,397  חברות כלולות (רווחי) החברה בהפסדיחלק   298  -  -  , נטותומשותפ עסקאות הפסדיחלק החברה ב )16,127( )5,063( 987  , נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים )5,108( )1,317( )1,237(  הכנסות מהשתתפות צרכני מים 24,069 16,953 28,594  שינוים במסים נדחים  11,757  2,213  )12,690(  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים, נטו  )4,080(  )1,715(  )674(  מימוש רכוש קבוע, נטובגין רווח  2,428 850 )6,496(  סחירים משיערוך ניירות ערך) רווח(הפסד  80,512 )19,852( )21,044(  אגרות חוב )שחיקת( ערוךיש )27,540( )9,102( )11,385(  הפחתת פרמיה על אגרות חוב 11,320 3,093 2,612  הפחתת נכס בלתי מוחשי 527,753 128,731 131,536  פחת בגין רכוש קבוע     :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה     מבוקר בלתי מבוקר  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2 0 1 8 2018 2019  בדצמבר 31ביום שנסתיימה לשנה   במרץ 31שנסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים     התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:  - נספח א'    נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה  מקורות חברת מים בע"מ
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- ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  כללי .1      באורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ   , ככל שהנתונים הנכללים בהם אינם עומדים בסתירה לדוחות אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2018 בדצמבר 31 ליום החברה למידע הכספי הנפרד של בהקשר במידע כספי ביניים נפרד זה לעיין יש .1970 ליום  המאוחדים הכספיים לדוחות 2 בביאור המפורטת החשבונאית למדיניות בהתאם ערוך החברה של הנפרד הכספי המידע .2.1  חשבונאית מדיניותעיקרי  .IFRS.   2הכספיים שהיו נערכים בהתאם לתקני  הרווח הכולל, באותו אופן  אוומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח או הפסד , הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות יתרות  )ז( .אם כחברה עצמה לחברה המיוחס הסכום בגובה מוצגות מוחזקות מחברות נתקבלואו /ו שניתנו הלוואות  )ו( .מוחזקות חברות בגין המזומנים תזרימי סכומי למעט, אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים הסכומים את משקפים המזומנים תזרימי סכומי  )ה( .אחר כולל רווח לבין הפסד או רווח בין בפילוח, מוחזקות חברות בגין פעילות תוצאות ,החברה של המאוחדים בדוחות המוצגים ההוצאות סך בניכוי ההכנסות סך של נטו כסכום מוצג מוחזקות חברות בתוצאות החברה חלק  )ד( .מוחזקות חברות בגין והוצאות הכנסות סכומי למעט, אחר כולל רווח לבין הפסד או רווח בין בפילוח, אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולות וההוצאות ההכנסות את משקפים וההוצאות ההכנסות סכומי  )ג( .המוחזקות החברות בגין כספי מידע החברה של המאוחדים בדוחות המציגים ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים סך של נטו כסכום מוצגות מוחזקות בחברות השקעות  )ב(  .מוחזקות בחברות השקעות למעט, אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות ערכם בגובה מוצגים וההתחייבויות הנכסים  )א( :להלן כמפורט, מוחזקות חברות בגין המזומנים ותזרימי ההוצאות, ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים לסכומי פרט 2018בדצמבר  31           ברה המיוחס לבעלים של החברה האם.(הפסד) המאוחד של החברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות כך שהרווח (הפסד) הנפרד של החברה זהה לרווח עד למידה שאינן מוכרות בדוחות המאוחדים של החברה, שנדחו מוצגים בניכוי (כתוספת) מסעיפי חלק החברה צדדים שלישיים. רווחים (הפסדים) בגין עסקאות אלו,  בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול
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            אחזקות בע"מ. מקורותע"מ, טללים הדר בע"מ, מקורות מים שחרורים והובלות בע"מ, ב )  החברה מחזיקה בחברות שאינן פעילות: מקורות בינוי ופיתוח בע"מ, ירקון חברה להשקאה בע"מ, חברת מים שומרון 4(   חברה מאוחדת בשליטה מלאה, לא פעילה.  )  3(   ).99.71%)    חברה מאוחדת (שיעור אחזקה של 2(   מלאה.)    חברה מאוחדת בשליטה 1(         223,578  78,115  866  302,559  226,053  315,948         שטרי הון          -   מוגדרת להטבה התחייבות של מחדש ממדידותהון  קרן  )1,364(  -  -  )1,364(  )342( 1,102  תרגום מהפרשי הון קרן  -  )12,333(  -  )12,333(  )6,439( )7,296(  מעסקת גידורקרן הון   -  )26,056(  -  )26,056(  )10,038( )14,185(  שנצברו (הפסדים) רווחים   194,938  )417,495(  -  )222,557(  )306,854( )221,042(  על חשבון מניות  תשלומים  כולל המניות עלות  30,004  533,999  866  564,869  549,726 557,369           )1בע"מ (  )2בע"מ(  )3בע"מ (  הכלסך   סך הכל  סך הכל    ביצוע  וייזום   שומרון          שח"מ מקורות  מקורות פיתוח   חברת מים                              בלתי מבוקר  מבוקר          2019במרץ  31ליום   2018במרץ  31ליום   2018 בדצמבר 31ליום                                             ה  ח  ב  ר  ה  :הרכב  .ג הכספיים השנתיים. לדוחות 27 ביאור ראה, קשורים צדדים עם עסקאות לגבי לפרטים  .ב .מידע הכספי הנפרד השנתיל  ד' ביאור ראה,  החברה בספרי המאזני השווי בדבר לפרטים  .א  ):4( השקעות בחברות מוחזקות .3      באורים לדוחות הכספיים  מקורות חברת מים בע"מ



 

    

"), מקורותהננו להודיעכם כי וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ, מאשרת למקורות חברת מים בע"מ (להלן: "    מתקן התפלה אשדוד הערכת שווי הנדון:    ,ג.א.נ    מקורות ייזום ופיתוח בע"מ  הדירקטוריון של  לכבוד      2019 מאיב 26  מתקן  –ייזום ופיתוח בע"מ, לצרף את הערכת השווי, "בחינת ירידת ערך  מקורותחברת האם של  , כפי 2018בדצמבר  31", שנערכה לדוחות ליום 2018לדצמבר  31התפלת מי ים באשדוד ליום  "), ולהכלילה במסגרת תשקיף הנפקה לציבור הערכת השווי(להלן: " 2019במאי  26שנחתמה ביום      בע"מייעוץ כלכלי  וריאנס    בכבוד רב        ובכל דוח הצעת מדף שתפורסם מכוחו.להשלמה ותשקיף מדף של מקורות 
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                          WACC  מחיר ההון המשוקלל IFRS 9  "מכשירים פיננסיים" 9 מס' תקן דיווח כספי בינלאומי  IAS 36  "ירידת ערך נכסים"  36 'מס בינלאומי חשבונאות תקן  ההערכה מועד  2018 דצמברב 31  וריאנס "מבע כלכלי ייעוץ וריאנס / מקורות מים הקבוצה "מבע מים חברת מקורות  תפעול התפלה אשדוד /התפעול  חברת  "מבע תפעול התפלה אשדוד  התפלה  אשדוד  "מבע התפלה אשדוד החברה/  וייזום פיתוח מקורות "מבע וייזום פיתוח מקורות ההנהלה בע"מ מקורות פיתוח וייזום הנהלת הפניה  הגדרה  מילון מונחים
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פרויקט מתקן ההתפלה באשדוד ליום לירידת ערך , ביצעה וריאנס בחינת ךבהמשך לבקשת  -----------------------------------   בע"מ פיתוח וייזוםמקורות   לכבוד,  2019מאי  26 להקמה, תכנון, מימון ותפעול של  BOTחתמה אשדוד התפלה על הסכם  2011בשנת   רקע   .(להלן: "מועד הערכה") 2018, בדצמבר  31 , באשדוד ים מי להתפלת מתקן לפרויקטבחינת ירידת ערך מטרת העבודה שלהלן הינה   מטרת העבודה  . שנים 25מתקן להתפלת מי ים באשדוד למשך  , הכספיים דוחותיה בעריכת החברה להנהלת לסייע נועדו הערכתנו תוצאות כי לנו ידוע  .IFRS 9- ו IAS 36בהתאם לכללי תקן חשבונאות בינלאומי  בעריכת הדוחות  ומקורות מים תפעול התפלה אשדוד, את אשדוד התפלה נהותשמש תהיה רשאית לצרף את דו"ח הערכה זה  מים מקורותמוסכם כי  הכספיים שלהן. ת לצרף וה רשאינתהי מים מקורותו וייזום פיתוח מקורותהתפלה תפעול,  אשדודהתפלה,  אשדודכן,  כמו. מים מקורות בדוחות וייזום פיתוחבמסגרת איחוד הדוחות של מקורות  בכל מסמך שהוא, ללא  ואו לצטט להפיצו, זה במסמך להשתמשבישראל. מעבר לכך, אין דיני ניירות ערך, וכן במסגרת הליכים משפטיים בישראל ו/או בפני כל רשות מוסמכת תשקיף שיפורסם לציבור, ולכל דיווח אחר המוגש על פי של  במסגרתדו"ח הערכה זה  - הנהלים שעל תאגיד ליישם על מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום ברהטיפול החשבונאי וההצגה, הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את קובע את  IAS 36. תקן IAS 36לוגיה שנקבעה בתקן התבססנו על המתודו בעבודתנו  . מוריאנסבכתב ומראש  אישורקבלת  פרים עולה השבה שלו כאשר ערכו בס- ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מהסכום בר תקן הנכס הפיננסי התבססנו בנוסף על להתייחס לטיפול חשבונאי של  ונדרש, מאחר בנוסף   על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו. , הפירעון סכום לבין הראשוני הסכום בין כלשהו הפרש של האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, המצטברת ההפחתה בניכוי או בתוספת, הקרן תשלומי פחות לראשונההכרה התחייבות פיננסית היא הסכום בו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית בעת קובע כי העלות המופחתת של נכס פיננסי או של  IFRS 9תקן  .9מס'  דיווח כספי בינלאומי

ה השימוש בו. שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה הינו הסכום שניתן לקבל ממכירת נכס בעסקהנכס לבין שווי  סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של  ההשבה- סכום ברהאמידת   . גבייה יכולת העדר בגין או ערך ירידת בגין) הפרשה בחשבון השימוש באמצעות או(במישרין  כלשהי הפחתה ובניכוי בניכוי עלויות מכירה. בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת ו , IAS 36לתקן  21בהתאם לסעיף  משימוש מתמשך בנכס וממימושו בתום חייו השימושיים.הינו הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, הצפויים לנבוע  שווי שימוש מדד על פי התמורה הצפויה להתקבל יכאשר נכס מיועד למימוש, סכום בר ההשבה שלו י , מחיר המכירה נטוחושב על בסיס  היחידה מניבת המזומניםשל  ההשבה-הסכום בר  שיטות ההערכה  המתקן לאורך תקופת הזיכיון.האומדן של מחיר המכירה נקבע בהתבסס על האומדנים התפעוליים של החברה להפעלת   התבסס על מחיר המכירה בניכוי עלויות המימוש הצפויות.נערך בבהתאם להחלטת הנהלת החברה להעמיד את המתקן למכירה, אומדן סכום בר ההשבה   ממכירתו בניכוי עלויות המימוש.  אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש שהינו הערך הנוכחי של  . בנוסף התבססנו על מהחברהבהערכתנו התבססנו על נתונים ומידע פיננסי שנתקבלו   מקורות המידע  דומה.בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום , אשר צפוי כי מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומניםבגישה זאת לצורך אמידת השווי ההוגן מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק השימוש  .על ידי משתתף שוק סים התפעוליים בהתאם להסכם הזיכיוןמתמשך בנכ   להלן מקורות המידע העיקריים שבהם השתמשנו לצורכי ההערכה:  .החברהמקורות מידע חיצוניים אודות הענף בו פועלת 
 המודל העדכני ( 2018 דצמברב 31ליום  מודל פיננסי שהתקבל מהחברה  )בחברהביותר שקיים 
 ;מידע פיננסי ואחר נוסף הרלוונטי לבחינת ירידת הערך, שהתקבל מהחברה 
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 מקורות מידע ציבוריים;  
  תקן חשבונאותIAS 36; 
  בינלאומי תקן חשבונאותIFRS 9; 
  ומשפטית תלגבי סטטוס המתקן מבחינה תפעולית, פיננסי החברהשיחות עם הנהלת. 
 .להנחות אלו, הנחות והערכות סובייקטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס עצמה לבצע כל אימות או סקירה של המידע כאמור. מסמך זה מבוסס בין השאר על והנתונים שהועברו אלינו הינם נכונים, שלמים ומדויקים. וריאנס לא נדרשה ולא לקחה על שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו כי המידע הינם סופיים וכי לא נעשו בהם מידע מהותי ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו נמסר לנו בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט בהערכת השווי ובמסמך זה התבססנו על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו   מידע נוסף מהנהלת החברה                 עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה/הכפלה של המספרים המוצגים במסמך.   עיגול ספרות  אין לראות בבחינת ירידת ערך זו כבקרת מודל, על המודל הפיננסי שהתקבל מהחברה.  עשויים להשפיע, כמובן, על תוצאות ההערכה. 

  "ח.שמיליוני  1111. - כ של לתכול הפחתה יתרת לפני, ברוטו מוצג בספרים הערך. כמו כן, הפי מידע שהתקבל מהחבר על 3 להסכם ההסכמות עם המדינה. 3לסכומים אלו, הם אינם נכללים בסכום ההתאמה בגין סעיף על פי הסכם ההסדרה ככל שתתקבל תמורה מכספי הביטוח היא תתווסף לתמורה, היות ואין וודאות בנוגע  2 .החברה הנהלת ידי על התקבל המכירה עלויות אומדן 1                                                     מיליוני ש"ח. 1,154.8 בספרים. כך שהערך בספרים לאחר התאמה יעמוד, נכון למועד המדידה עלההפרשה עד לגובה ההפרש בין סכום בר ההשבה לבין הערך  הלהפחית את גובהיות וההפרש בין סכום בר ההשבה לבין הערך הפנקסני נמוך מסכום ההפרשה ניתן   מיליוני ש"ח. 107.9נכון למועד המדידה לחברה הפרשה בספריה בגובה של   4.1  בספרים נטוהפרש בין סכום בר ההשבה לערך   1,158.8  סה"כ  )9.7(  התאמות הון חוזר  1,168.5  ערך בספרים    3מתואם פנקסני ערך: בניכוי  1,154.8 סה"כ  )42.4(  2להסכמות עם המדינה 3בניכוי התאמת תמורה בגין סעיף   )2.7(  1מכירה עלויות בניכוי 147.5  נכס בלתי מוחשי 1,052.4 נכס פיננסי  (מיליוני ש"ח)  סוג הנכס    :הערכהלמועד סכום בר ההשבה להלן טבלה המציגה את סיכום   מסקנות
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למידע נוסף אודות וריאנס פיננסיים על פי תקינה חשבונאית (בינלאומית ואמריקאית). חזקות והערכת שווי אופציות ומכשירים אמספר רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי לוריאנס ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים חשבונאיים בפרט. וריאנס ביצעה   וריאנס ושל מעריך השוויניסיון מקצועי של  על פי ההגדרות ואשדוד התפלה,  מקורות פיתוח וייזוםעבודה זו בוצעה לבקשת   .א  התקשרות ואי תלות  '. גבנספח  החברהראה פרופיל  נו א .2018 ממאיוריאנס לבין  החברהבהסכם ההתקשרות בין והתנאים שנקבעו  ו/או  החברהיהיו מוכנים לשלם עבור בסיס הנחות אחרות, ובהתאם, המחיר אותו ספציפי. למשקיעים שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים ושיטות בדיקה על ו/או נכסיה למשקיע  מקורות פיתוח וייזוםפוטנציאלי ואינו מיועד לקבוע את שווי המידע המופיע בעבודה זו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שידרוש משקיע   .ד קיבלנו עבור ביצועה. תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו   .ג  מעבר לכך. השירות הספציפי במסגרתו אירע הנזק, ולא ישולם על ידי וריאנס כל פיצוי שהוא שכר הטרחה המשולם בגין פעמים  3של סוג ומין שהם מוגבלת לסכום נזקים מכל סכום שתחויב בו. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, תקרת אחריות וריאנס, בגין תשפה את וריאנס על פי דרישתה בכתב בגין כל  מקורות פיתוח וייזוםהתקשרות זו, סכום כלשהו לצד שלישי בקשר לעבודה ו/או השירות שיבוצעו עבורה במסגרת כי במידה ונחויב בפסק דין חלוט לשלם  התחייבה כלפי וריאנס מקורות פיתוח וייזום  .ב  להפוך לבעלי עניין בה בעתיד.  או צפויים חברהב, ואיננו בעלי עניין בחברהבזאת כי אין לנו כל תלות  מצהירים מקורות פיתוח המוערכות, הנגזרות או המשתמעות ממידע שקיבלנו מהנהלת כולן או חלקן, עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות העשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, התוצאות בפועל, ודה זו כתיבת עבודה זו וכולל הערכות, הנחות או כוונות נכון למועד כתיבת עבבמועד  במקורות פיתוח וייזוםעתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת עוד חשוב לציין כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה פני   .ה נכסיה השונים שונה.

פרויקט מתקן להתפלת מי ים ירידת ערך לבחינת מוגבלת לביצוע  עבודה זו  .ח כאמור, אין לעשות בהערכת השווי שימוש כלשהו למעט למטרה זו.הנן רלוונטיות למועד השערוך בלבד ולמטרה עבורה היא בוצעה.  עבודה זותוצאות   .ז  מקורות פיתוח וייזום.לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות, ) ואינה מתיימרת לכלול את Due Diligenceעבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות (  .ו וייזום. ובכל שאלה ועניין  מקורות פיתוח וייזוםאנו מתכבדים לספק את הערכת שווי זו להנהלת  כל הזכויות שמורות לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ.  .ט , והיא בוצעה בכפוף לתנאים והגבלות נוספים המתוארים בנספח א'. באשדוד     וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ   בכבוד רב,  .03 - 5025155הקשורים לעבודה, אנא פנו לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ בטלפון 
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הענייניםתוכן         21  השווי מעריך פרטי -'ג נספח  18  מזומנים תזרים תחזית-'ב נספח  17  והגבלות תנאים -' א נספח  19  התפעול חברת של ההוגן השווי אמידת  .7  18  קודמות לעבודות השוואה  .6  13  רגישות ניתוח  .5  17  ומסקנות סיכום  .4  12  מתודולוגיה  .3  9  נכסים ערך ירידת מבחן  .2  7  החברה תיאור  .1   
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, העוסקת ""מקורותלאומית של קבוצת -מקורות פיתוח וייזום הינה הזרוע העסקית הבין  כללי 1.1  תיאור החברה .1 החברה מהווה את הזרוע העסקית בקידום פרויקטים ופעילויות במשק המים התחרותי.  שנה. מתקן  25להקמה, תכנון, מימון ותפעול של מתקן להתפלת מי ים באשדוד למשך  BOTכם על הס 2011בשנת  , באמצעות חברת הבת אשדוד התפלה, חתמההחברהפרויקט מתקן ההתפלה באשדוד הינו הפרויקט המרכזי של חברת מקורות פיתוח וייזום.   פרויקט מתקן ההתפלה באשדוד 1.2 .טכנולוגיות מיםמסחור  - ;והידרולוגיה של בארותתפעוליים בתחומי משאבי מים, איכות וביטחון מים, קידוחים פתרונות  - ;מחזור שפכים, טיפול במי הקולחין ואספקתם - ;בתחומי התפלת מי ים ומים מליחים תכנון, הקמה ותפעול של מתקנים - ;המקומי והעולמיייזום, תכנון, הקמה ותפעול של מתקנים ומערכות להפקה ולאספקת מים בשוק  -  פעילויות החברה כוללות:   יצע המים ושיפור איכות המים.טכנולוגיים מתקדמים, לצורך הגדלת הלאומית של הקבוצה ובמסגרת פעילותה מספקת ללקוחותיה בארץ ובעולם פתרונות - הבין כולל תמלחת המוחזרת לים. המתקן ושביציאה מהן נוצרים שני זרמים: מים מותפלים שבה המים מוזרמים בלחץ גבוה דרך ממברנות המפרידות בין המלחים והמים, כך שיטה  –המתקן היא שיטת "האוסמוזה ההפוכה" מתבסס ההתפלה שעליה  טכנולוגיית  .מיליון מ"ק מים מותפלים למערכת המים הארצית 100ספק כל שנה לתוכנן ההתפלה  . הקמת הפרויקט בוצעה ע"י קבלן שנבחר מיליארד ש"ח 1.5-ה כהינהמתקן  הקמתעלות   .לצורך שאיבת מים והחזרת תמלחת צנרת תת ימיתו מחדר בקרה מרכזיר מופעלות מערכות בקרה ושליטה מתקדמות אש המתקן החל . ייעודית, אשדוד התפלה תפעולחברת בת על ידי מתבצע תפעול המתקן   ). IVMבמכרז בינלאומי (קבוצת         .2015שנת  בסוףלפעול 

ולמועד דו"ח  2018בדצמבר  31-הליום  נכוןמהנהלת החברה,  שנמסר למידע בהתאם  ש"ח.וקבלן ההקמה תהליך של בוררות אגב תביעות הדדיות ביניהם בהיקף של מאות מיליוני קיימו החברה , ויעילותו מתקןתפוקות הלאחר פערים תפעוליים משמעותיים שהתגלו ב  סטאטוס הפרויקט 1.3 בזכות טיפול תדיר של  .הזיכיון הסכםפי  עלבתפוקות אליהן הוא נדרש  עומד המתקן, זה בהתאם כאמור לעיל, החברה החלה ביישום תכנית להגברת כושר הייצור.  2017במאי    בשנה האחרונה.שטיפות בכימיקלים שונים, שהחל  , המתקן 2017החל מספטמבר  נכון למועד ההערכה, ,למידע שנמסר מהנהלת החברה לביצוע סקר בדבר מצב המתקן. נכון  IDEנחתם חוזה עם חברת  2017ביוני,  5-ביום ה  במתקן.השורשיים  ליקוייםלא תוכל להתגבר על כל הולהערכתה למרות השיפור, החברה פועלת על פי תכנית לשימור כושר הייצור, במידת האפשר,   מכמות המים המותפלים הנדרשת על פי תכנית היצור. 102%-100%יוצרו  2018 יוני -מרץ בחודשים  מייצר את כמות המים המלאה בקירוב הנדרשת על פי תכנית הייצור. הליקויים וההמלצות הסקר הכוללת את הציגה לחברה את טיוטת  IDEלמועד ההערכה,  דו"ח, בטיוטת ה. עלות תיקון הליקויים המוערכת ")תיקון המתקן(להלן " לתיקון המתקן נכון למועד ההערכה,  מיליון ש"ח. 200-אשר אומץ על ידי הנהלת החברה, מסתכמת בכ להערכת החברה, עלות עם זאת, בהתאם טרם התקבלו התוצאות הסופיות של הסקר.  הסבירה הדרושה לשם תיקון התיקונים המוזכרת לעיל, מייצגת את הערכת העלויות  איכות הסביבה בע"מ לבית המשפט  ורידיס, הגישה חברת 2017בספטמבר  24 ביום  אישורים רגולטורים הנדרשים לצורך הרכישה וכן אישור הבנקים המממנים. ההתפלה. ההצעה כפופה לשורה של תנאים וביניהם השלמת בדיקת נאותות וקבלת ) הצעה לרכישה של מתקן IVM, הגיש קבלן ההקמה באשדוד (2017באוגוסט,  10ביום   המתקן. בפגישה עם שר התשתיות הלאומיות,  החברהלקבלן ההקמה, כפי שנמסרה לנציגי החליטו החברות, בעקבות עמדת המדינה שהביעה נחרצות התנגדות למכירת המתקן , בישיבות דירקטוריון של מקורות מים ושל מקורות ייזום, 2017בנובמבר  23 ביום  תחרותי.  בהליךבאשדוד ומימון הפעלתו וזאת חלף ביצוע עסקה בפטור ממכרז או העתירה פנתה המדינה לאשדוד התפלה בכדי לדון בהקלות בקשר למתקן ההתפלה מתקן ההתפלה (כאמור לעיל). צו המניעה אושר. לאחר הגשת  למכירת) IVM( באשדוד ההקמה קבלןוצאת צו מניעה להתקשרות עם המחוזי בתל אביב, עתירה ובקשה לה
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לב זה להמשיך בבדיקת האנרגיה והמים שהתקיימה באותו היום, שאין בכוונתן בש הליך מיון מקדים  ,להערכת החברהבהתאם נכון למועד ההערכה, הקשורים למכירה. מספר רב של גורמים רלוונטיים, קידום מסמכי המכרז, הקמת חדר מידע ושאר הנושאים לקידום מכירת המתקן. לצורך כך הוקם צוות בראשות מהרן פרוזנפר, נערכו פגישות עם רה פועלת בהתאם לשיחות עם החברה, החב. של המתקן תיקוןאת ההתפלה לבצע ולפיה המדינה מעוניינת במכירה מלאה של המתקן, ואינה מעוניינת להתיר לאשדוד לאור מצב המתקן ולאור עמדת המדינה שנמסרה בע"פ נכון למועד ההערכה, כמו כן,   האפשרות של התקשרות עם קבלן ההקמה.  )(PQ  בהתאם להערכת . (לפירוט ראה להלן) הפשרהשור הסדר יוכפוף לאודירקטוריון החברה יפורסם בתקופה הקרובה ככל שיתקבלו האישורים מהמדינה, המממנים חברת התפעל ועל אשדוד ועמידתו בדרישות ובתקנות שונות שעלולים להשפיע על עד למכירה, קיימים סיכונים בתפעול המתקן בהתאם למידע אשר נמסר מהחברה,     החברה, תהליך מכירת המתקן יארך עד כשנתיים. , 2018 חודש ינוארבמהלך את הסיכונים הרגולטורים שהשאיר אחריו קבלן ההקמה. גיבשה אשדוד התפלה תכנית חירום שנועדה לאפשר לה לצמצם בהתאם לכך, התפלה.  אושרה על ידי המממנים והמדינה,  אשרתפלה החלה בביצוע תוכנית החירום אשדוד ה עד להשלמת הקיימת ייצור לפעול ברמת ה כך שימשיךומתמקדת בשימור מצב המתקן  המשיך ל, ובתמיכת הגורמים הממנים, החברה בכוונתלמועד ההערכה,  נכון, לעיל כאמור  .2020צפויה להסתיים עד סוף בהתאם לשיחות עם הנהלת החברה, נכון למועד ההערכה, תכנית החירום  המכירה. , וכן הינן בדומה להערכות מהנדסי החברה, ואינן בעבר על ידי מנהל פרויקט אשדודעלויות שיקום המתקן מבוססות על טיוטת דוח פנימי שהוכן  בנוסף, יש לציין כי אומדני  . עורכים אנו אותה הערך ירידת בחינת בבסיס יסוד הנחת הינה, שהתקבלה על ידי החברה, הנחה זו. המתקןשל  בתהליך המכירה למתקן , כאשר בהתאם לתכנית השיקום יתאפשר IDEשונות באופן מהותי מטיוטת דו"ח  , זו ערך תדבמסגרת בחינת ירי על פי תנאי המכרז. הנדרשתלעמוד ברמת התפוקה     .שוק משתתף של הנחות כמייצגות בחשבון נלקחו"ל הנ השיקום עלויות אומדני
, פרויקט ובהמשך, סטטוס המתקן שהוצג במועדי חתך קודמים, בהתאם כן על יתר לאור האמור לעיל, ובהמשך  .5על דירוג החברה בזמן הקצר מהותילהשפיע באופן  עשוייםאשר להערכת החברה  4אשדוד התפלה ניצב בפני אתגרים וסיכונים משמעותיים ועודכן נכון למועד הסיכונים של המתקן אשר נערך במועדי חתך קודמים  ניתוחל הידועה של  האחרונהבשיעור ההיוון של הפרויקט מעבר לרמת הדירוג  תדירוג אח רמת תשל יריד הנחהבמסגרת העבודה  בחשבון נלקחהחתך קודמים,  במועדיההערכה,  מבחינת  בסיס תרחיש יעדרמה נבעה הדירוג ירידת. Baa1החברה, לרמת דירוג של  הטילו עננת אי וודאות על מצב  אשר, המממנים הגורמים עם הסכמה חוסרהמדרגים ו אי הוודאות התפוגגה  והגורמים המממנים ההקמה קבלן עם ההסדרה לאחרהפרויקט.  . a3סבורים כי דירוגו היה לכל הפחות ברמת הדירוג האחרונה שהייתה, קרי, רמת דירוג כן, לו הפרויקט היה מדורג עתה, אנו  עלולחברה עומדים משאבים לתיקון הפרויקט.  והחתימה על ההסדרה נעשתה  והיותאולם, היות ופרויקט החברה אינו מדורג עדיין,  כפי שהנחו הבוררים וכפי שמתואר  ,מו"מ עם הקבלןלהליך הבוררות, בהמשך  במסגרת   .המתקן שיקום של הצפויים הזמנים ולוחות עלות לגבי, הקודם מהרבעון אומדניה את עדכנהבכלל. כמו כן החברה  כיוןיהז תקופת ובכלל בפרט הקרובות בשנים המתקן של הצפויה הפעילות של מעמיק ניתוח החברה ערכה זו ערך ירידת בחינת לקראת  .1%6 של בשיעור סיכון פרמיית בתוספת הפרויקט של האחרונה הדירוג לרמת בדומה יהיה הדירוג כי והונח שמרנית בגישה נקטנולאחר מועד המדידה,  תחת בחינה  A3, הודיעה חברת מידרוג כי היא מותירה את הדירוג של המתקן על 2017באפריל,  24ביום  5 .שונים בכימיקלים שימוש באמצעות המתקן של הייצור כושר הגדלתכאמור ו  IDEביצוע סקר הינוהחברה נקטה מספר פעולות למימוש האסטרטגיה שלה לגבי תיקון והפעלת המתקן, כאשר השלב העיקרי  4                                                 קבלן ההקמה. נכון למועד הדוח, הושגה הסכמה עקרונית עם הקבלן על נוסח ההסכם בהתאם למזכר העקרונות הנ"ל, החברה ניהלה מו"מ לגיבוש הסדר פשרה מפורט עם   פרויקט. י נוסף לכמקור כספאושרו על ידי הגורמים הרלבנטיים במדינה. ההסדר כולל פיצוי משמעותי שצפוי לשמש לגיבוש הסדר פשרה עם קבלן ההקמה של מתקן ההתפלה באשדוד. עקרונות המזכר החברה חתמה על מזכר עקרונות  ,2018ביוני  21, ביום 2017בדוחות הכספיים לשנת  )Credit Review של משמעותיים במימוש תוכנית החברה, נעשה שימוש בהנחה של ירידת דירוג אחת מזו האחרונה הידועה, לרמה הינה של הפעלת המתקן בהתאם לתנאי הזכיון לאחר תיקונו על ידי החברה. בעקבות אתגרים וסיכונים , הנחת העבודה הבסיסית היות וכאמור בהערה לעיל, החברה פועלת על פי תוכנית ויחד עם הגורמים המממנים, הודיעה מידרוג על הפסקת הדירוג. 2017במאי,  4) עם אופק שלילי. יחד עם זאת, ביוםBaa1על בסיס מטריצות מרווח הוגן למועד המדידה (ללא אג"ח אמריקאיות) 6   .2017במרץ  31הערך למועד החתך,  , וזאת בהתאם להנחה אשר שימשה במסגרת בחינת ירידת  
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כנגד זה ומאשרים את היציאה להליך מכירה המדינה, מבטלים את טענות הצדדים זה מתווה עקרונות עם נציגי המדינה והמממנים אשר מסדירים את סיום הליכי הבוררות עם , חתמה חברת מקורות ייזום על ")ההסכם עם קבלן ההקמה(" 2019בפברואר  24ביום   נכון למועד הדוח,  וכן לאישורם של דירקטוריון מקורות ייזום ומקורות מים.  ,שור המממנים והמדינהילאהמפורט שכוללת פיצוי משמעותי הצפוי לשמש כ"קופת משאבים" לפרויקט. ההסדר כפוף  הייתה ובהתאם למידע שנמסר על ידי החברה, נכון למועד המדידה, בהתאם לכך,   של המתקן. השלמת ההסדרה עם קבלן ההקמה, עם המדינה ועם הגורמים סבירות גבוהה מאוד ל נלקחה בחשבון קופת , מועד הערכה זהנכון לבהתאם למתווה הסדר הפשרה שהתגבש,   .לעומת שני מועדי המדידה הקודמים רכה זועבה תרחיש יחידהמדידה יכלול אופן כי הוחלט  ולכן במסגרת בחינת ירידת הערך , הממנים (הפיצוי  במועד ההערכה קודםמיליון ש"ח  181.5לעומת מיליון ש"ח  186.5פיצויים של  מיליון ש"ח ישולמו במזומן, סכומים על  97.3מיליון ש"ח, אשר  190הכולל הוא על סך של  מיליון  5והוא יוותר על הזכות לקבלתם,  לקבלןמיליון ש"ח שטרם שולמו  84.2סך של       .מיליון ש"ח דרך של קיזוז) 3.5- ש"ח באמצעות אספקת חלפים ו
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החלוקה בין על פיהם נקבעה משתנה, מתחלקים לשני סוגים, תשלום קבוע ותשלום  תשלומים עתידיים מן המזמינה בגין אספקת מים מותפלים. תשלומים עתידיים אלה מימנה את הקמת מתקן ההתפלה כנגד בין השאר . משמעות הדבר הינה כי החברה IFRIC 12על פי תקן נכס פיננסי ונכס בלתי מוחשי אשדוד התפלה מציגה בדוחות הכספיים   כללי 2.1  מבחן ירידת ערך נכסים .2 שולם לחברה בגין זמינות מ לו זכאית החברה במהלך תקופת התפעולהתשלום הקבוע   הנכס הפיננסי לנכס הבלתי מוחשי.  קבוע נטו. היוון תזרים זה  בה נושאת החברה לאורך תקופת התפעול, מתקבל תזריםמים, באופן קבוע ועצמאי מכמות המים שסופקה בפועל. בניכוי העלות הקבועה האספקת  על תאגיד ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום, את הנהלים שקובע  IAS 36תקן   מבחן ירידת ערך נכסים 2.2  ההוגן של הנכס הבלתי מוחשי. שוויותזרים זה לערכים נוכחיים מייצג את התפלת המים, הוא תזרים החברה המשתנה נטו (סכום בר ההשבה של הנכס). היוון מותפלים המסופק למזמינה בפועל, בניכוי העלות המשתנה בה נושאת החברה בגין ם י התשלום המשתנה לו זכאית החברה במהלך תקופת התפעול בגין כל מ"ק מי  ההוגן של הנכס הפיננסי. שוויולערכים נוכחיים מייצג את  ההשבה שלו, -ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר-העולה על סכום בר כן,  כמושיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו. כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום    ם:בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאי  .IFRS 9התבססנו בנוסף על תקן חשבונאות בינלאומי 
 השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין -סכום בר. ההשבה של הנכס-אמידת סכום בר  של הנכס לבין שווי השימוש בו; שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
  ערכו של נכס  - ם הבלתי מוחשייםוהקצאתו לנכסיההפסד מירידת ערך מדידת ההשבה של הנכס נמוך מערכו -ההשבה שלו, אם הסכום בר-יופחת לסכום בר     בספרים. 

"יחידה מניבה שיקראו אחרים, יש לבחון ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים כאשר הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם נכסים יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס בודד.  IAS 36בהתאם להוראות   הגדרת יחידה מניבה מזומנים 2.4  .ושינויים בסביבה הכלכלית)(הפסקת השימוש בנכס, שינויים לרעה בביצועי הנכס וכדומה) וחיצוניים (כגון מחירי שוק ספציפיים. מקורות המידע מהם ניתן לשאוב את הסימנים כוללים מקורות מידע פנימיים ון כדרישת מינימום רשימת סימנים מתקיים סימן כלשהוא לירידת ערך התקן דורש לבחברמת היחידה מניבה המזומנים אך לא ברמה גבוהה יותר כדוגמת מגזר. כדי לבחון אם יחידה מניבה מזומנים בכל תאריך מאזן. בחינת הסימנים לירידת ערך צריכה להתבצע קובע כי ישות מדווחת נדרשת לבחון סימנים לירידת ערך של נכס או של  IAS 36תקן   סימנים המצביעים על ירידת ערך 2.3 שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי  ,ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשךהקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס,  היחידהיחידה מניבת מזומנים של נכס היא   ).IAS 36בתקן  66)" (סעיף הנכס של מזומנים-המניבה היחידה( הנכס שייך אליה ,מזומנים-המניבה היחידה של ההשבה-בר הסכום את לחשב הישות על, הבודד הנכס של ההשבה-בר הסכום את לאמוד ניתן לא אם .נכס אותו של ההשבה-בר הסכום את לחשב יש, נכס של וערכ לירידת כלשהו סימן ישנו אם"  מזומנים". ההשבה של היחידה -המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום ברההשבה שלה. הערך בספרים של היחידה מניבה -בספרים של היחידה לבין סכום ברירידת ערך בגין יחידה מניבה מזומנים יש להשוות בין הערך בכדי לבחון את הצורך להכיר   השבה- אומדן סכום בר 2.5  אחת.מניבת מזומנים יחידה זוהו ככי הנכס הפיננסי והנכס הבלתי מוחשי  יצוין  המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. או שווי השימוש, כגבוה  כשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירהההשבה יחושב -סכום ברה  מניבה המזומנים.   שבהם:
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, כאשר נכס מיועד למימוש, סכום בר ההשבה שלו IAS 36לתקן  21בהתאם לסעיף  שלו.הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים,   .ב  מימוש תוספתיות ישירות כלשהן.בתום לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בניכוי עלויות הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה  השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה  .א                                           עלת המתקן לאורך תקופת הזיכיון. להפהאומדן של מחיר המכירה נקבע בהתבסס על האומדנים התפעוליים של החברה   נערך בהתבסס על מחיר המכירה בניכוי עלויות המימוש הצפויות.החלטת הנהלת החברה להעמיד את המתקן למכירה, אומדן סכום בר ההשבה בהתאם ל  מדד על פי התמורה הצפויה להתקבל ממכירתו בניכוי עלויות המימוש. יי
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ההוצאות בהתאם לשערי ום אחידים, קרי נומינליים, ותרגמנו את כלל ההכנסות ישקליצמודים אף הם לגורמי שוק שונים, החלטנו לחשב את תזרימי המזומנים במונחים נומינלי ומט"ח, והיות ומרכיבי ההוצאות סל הצמדות הכולל מרכיבים שונים, מדד, שקל ). היות ועל פי ההסכם עם המדינה תעריף המים נקבע על בסיס DCFתזרימי מזומנים (גישת הערכת השווי שנבחרה הינה גישת ההכנסות באמצעות מודל היוון מצוטט בשוק, היות ופעילות המתקן הינה במסגרת התאגדות של חברה פרטית אשר אין לה מחיר   )סכום בר ההשבההשווי ההוגן (אמידת  3.1  מתודולוגיה  .3 התקבל מהנהלת החברה ירידת הערך מודגש בזאת כי המודל עליו מבוססת בחינת    .7והציפיות לאינפלציה נכון למועד ההערכה הפורוורד המתקן לצורך עמידתו בתפוקות לתיקון צפוי ובפרט לגבי היקף העלויות ולוח הזמנים ה המיטבית את כל המידע הקיים בחברה נכון למועד זהבצורה הבנתה, ומשקף למיטב  , ובמסגרת מעבר יצוין כי המודל הפיננסי של החברה עבר לתפעולה של גיזה זינגר אבן  .לעיל) 1.3(לפירוט ראה התייחסות בסעיף  על פי הסכם הזיכיוןלאורך זמן אליהן הוא נדרש  על המודל הפיננסי לבקשת החברה,  ,הערכת השווי לצורך בחינת ירידת הערך מבוססת  ) לתזרימי מזומנים המשויכים לנכס הבלתי מוחשי (בעלי סיכון גבוה יותר).    יותר נמוךבמסגרת ההערכה הפרדנו בין תזרימי מזומנים המשויכים לנכס הפיננסי (בעלי סיכון   זה עבר מספר שינויים בהנחות.  נתבקשנו על ידי החברה   כאשר ,2018 דצמברב 31שהתקבל מהחברה ליום הפנימי  מספר הנחות תפעוליות,  מספר גורמים כגון: 2018 דצמברב 31לעדכן במודל ליום  לנכס תזרימי המזומנים המשויכים לפירוט תזרימי המזומנים המשויכים לנכס הפיננסי ו  .2018 דצמברל 31 נכון ליום ותחזיות גורמי השוק שיעורי ההיוון, מועד הערכה,  לאינפלציה ממערכת רויטרס.ש"ח לאירו) נכון למועד הערכה ועל בסיס עקומי ריבית וציפיות  4.2156 -ו  ש"ח לדולר  3.627 אמידת שערי הפורוורד והצפיות לאינפלציה נערכו על בסיס שערי הספוט (7                                                   אלה.בר ההשבה, וזאת עקב הספק ביכולתו של משתתף שוק לנצל הפסדים החברה, יתרה צבורה של הפסדים לצרכי מס לא נלקחה בחשבון במסגרת אמידת סכום למרות שכאמור לעיל, סכום בר ההשבה מבוסס על מחיר מכירה נטו, בהתאם להנהלת     '.בהבלתי מוחשי ראה נספח 

יישום המתווה האופציונאלי על מנת לשקף את ו 1.3בהתאם לאמור לעיל בסעיף    (סה"כ  מיליון ש"ח בגין קיזוזים 3.5מיליון ש"ח בניכוי  190בשיעור של ההקמה הוא תרחישים כפי שבוצע בהערכה למועד הקודם, כאשר הסכום המוזרם על ידי קבלן בתרחיש בודד בניגוד לשני בוצעה תוך התחשבות בחינת ירידת הערך  ,המתגבש                                      .מיליון ש"ח) 186.5
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להסכמות   3אומדן ההתאמות בגין התמורה בגין סעיף  .4 האינדיקציה אינה כוללת את התמורה בגין כספי הביטוח  יחד עם זאת, יודגש כי ונוספות.שמקורם במודל. יובהר כי סכום זה הינו אינדיקציה בלבד, ולא עבר בחינות משפטיות לצורך חישוב ההתאמה התבססנו על נתונים שהתקבלו מהחברה, והן על נתונים      למדרגות חלוקה משתנות, על בסיס שיעור התמורה שיתקבל בפועל.בין המדינה ומקורות בהתאם  . כספי התמורה יחולקומניות הזכיין וקבלן ההקמהובמקביל ישנה הסכמה עם קבלן ההקמה, לפיה הוחלט לצאת למהלך מוסכם של מכירת  ישנה הסכמה מלאה הבין המדינה, מקורות והגורמים המממנים ההקמה והמדינה), להסכם שנחתם בין החברה והגורמים הרלוונטיים (המממנים, קבלן  3בהתאם לסעיף     עם המדינה                   ככל שיתקבלו.
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אשר התקבל  הפרויקטלצורך בחינת ירידת הערך התבססנו על מודל פיננסי מעודכן של    הנחות מרכזיותאומדנים ו .5 מספטמבר החל (בהתאם לתפוקת הייצור בפועל  100%תיקון: עד תחילת ההיקף ייצור     שנתיים.כ –משך תקופת התיקונים   להערכת סיום מועד המכירה., בהתאם 31.12.2020 –מועד התחלת התיקונים   , לפי הערכת מהנדסי החברה.מיליון ש"ח 200 -עלות תיקון המתקן   :מתקן תיקון 5.1    להלן פירוט ההנחות המרכזיות אשר נכללו במודל:  נכון למועד המדידה. המודל כולל עדכון של הנחות תפעוליות ואחרות בהתאם לתרחיש הבסיס של החברה   מהחברה ונערך על ידי גיזה.  ש"ח. תכנית זו אושרה ע"י המדינה  יליוןמ 14-בשלב הראשון, אושרה תכנית בהיקף של כ לאפשר לה לצמצם את הסיכונים הרגולטורים אשר השאיר אחריו קבלן ההקמה.בדרישות ובתקנות השונות, גיבשה חברת אשדוד התפלה תכנית חירום אשר נועדה לאור הסיכונים הקיימים בתפעול מתקן ההתפלה, ולצורך עמידתו על פי הנהלת החברה,,     :חירום תכנית 5.2    .בהתאם לייצור בפועל כיוםו 100%היקף ייצור לאחר תיקון:   .92%היקף ייצור בתקופת התיקון:   .)2017 . חלק מהתכנית הושלם עד תום 2017והממנים והחברה החלה בביצועה כבר בסוף שנת    את סיכוני התפעול במפעל עד להשלמת המכירה והעברתו לרוכש החדש.ש"ח נוספים, וזאת גם על מנת לצמצם מיליון  14-ך שימור הייצור בהיקף הנאמד בכלצורלהמשך לפעול ולייצר מים עד למכירה ולאחריה, גיבשה אשדוד התפלה תכנית נוספת של המתקן עד להשלמת הליך המכירה, ובמטרה לאפשר למפעל  לצורך המשך ההפעלה  .2018

התוכניות הנוספות הוצגו למדינה ולממנים והיו בשלבי בדיקה שתי  2018נכון לדצמבר   ש"ח.מיליון  17נוספת עבור כל נושאי הבטיחות במתקן, בהיקף של כ בנוסף, ולצורך פתרון בעיות ומפגעי בטיחות אשר עלולים לסכן חיי אדם, גובשה תכנית  לפיה סכום הפיצויים לא ישולם במועד אחד בהתחלה, מודל החברה מבוסס על ההנחה   מיליון ש"ח בגין קיזוז). 3.5בניכוי ₪ מיליון  190מיליון ש"ח ( 186.5 –סה"כ פיצוי   :ההקמה מקבלן פיצויים 5.3    .(שנתיים ממועד המדידה) 2020התוכניות יושלם עד סוף שנת ביצוע כי החברה מעריכה   ש"ח בסה"כ.יליון מ 40-המפורטות לעיל, בהיקף כולל של כלאחר תאריך המאזן, התקבל אישור מהגורמים השונים עבור ביצוע כלל התוכניות   שונים. , מבוסס על תחשיב מהנדסי בתקופת התחזית מיליון ש"ח 179.4-כ–ממברנות  קרן  :ממברנות קרן 5.4   יפרס בהתאם להשקעות בגין תכנית החירום, והיתרה בגין תכנית תיקון המתקן. אלא , נמסר 2019תחילת שנת ב .אגורות 21.5-נכון למועד המדידה היא כ םעלות הכימיקלי  אגורות. 18.5 –לאחר התיקונים  עלות כימיקלים לקו"ב  אגורות. 21.5 –עלות כימיקלים לקו"ב לפני התיקונים   קו"ב. 2,222 –ייצור שעתי מינימלי   :כימיקלים ועלות"ב) קו( ייצור כושר 5.5    במלואםהתיקונים ת קופותהחברה אשר משקלל הערכות ראשוניות בנוגע להיקף  כי ישנה התייעלות בעלויות הכימיקלים. הערכת עלות הכימיקלים לאחר  ,לנו מהחברה תוכנית לתעודכן בהמשך בהתאם אשר בהתאם להערכת מהנדסי החברה, היא תיקון ה   .ש"ח לשנה מיליון 8.5-בסך של כלתחשיב שבוצע בסמוך להפעלת המתקן הוערכה עלות ההחזקה המשוקללת למתקן   :כבדה החזקה עלות 5.6  תיקונים לפרויקט.ה
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היא בהתאם לתקציב החברה בהיקף  2020- 2019עלות האנרגיה שהונחה עבור השנים   לשנה.₪ מיליוני  15-20עד השלמת התיקונים נלקחה בחשבון חוסר יעילות בהיקף של כ   מיליון ש"ח. 100.0נורמטיביות לאחר התיקונים עלויות   :חשמל עלויות 5.7    לשנה. ש"חמיליון  8.5 –אחרי התיקון   מיליון ש"ח לשנה. 10 –לפני התיקון  במהלך תקופת התיקונים  .2020בשנת  יצרן חשמל פרטיעקב התקשרות חזויה עם  ,בעיקר ,הנובעת מסוימתהנחת התייעלות  נלקחהבשנה. מיליון ש"ח  120 - 115-כשל  , ירידה בתפוקת הייצורעלות ייצור אנרגטית מופחתת בגין ת הנחישנה ) 2022 – 2021( מיליון ש"ח  100-מוערכת בכהאנרגטית השנתית ולאחר תקופת התיקונים העלות  , לדולר 71.44% - צמוד למדד המחירים לצרכן בישראל בשיעור של כ – הרכיב הקבוע  משתנה. בהתאם להסכם הזיכיון, תעריף הייצור נחלק לשני מרכיבים עיקריים, מרכיב קבוע ומרכיב   הצמדות 5.8    בהתאם להערכת מהנדסי החברה. לתעו"ז (תעריף לפי עומס המערכת וזמן  100%מוצמד בשיעור של  – האנרגיה מחיר  הרכיב המשתנה מורכב ממספר גורמים:  – הרכיב המשתנה  .25.99%-וליורו בשיעור של כ 2.57%-הריאלי בשיעור של כ - לדולר הריאלי ובשיעור של כ 13.92%-מוצמדים בשיעור של כ – ניםנומס ממברנות  הצריכה). למדד המחירים לצרכן בישראל, בשיעור של  57.12%מוצמד בשיעור של  – כימיקלים  לדולר. 86.08%   למדד המחירים לצרכן בישראל.  100%מוצמד בשיעור של  – אחר  למדד המחירים לצרכן בישראל. 100%הצמדה בשיעור של  – במוצר טיפול  ליורו הריאלי. 7.90%-לדולר הריאלי ובשיעור של כ 34.98%-כ
על העלויות  נוספים מיליון ש"ח 10.1 -של כבגובה , 2019לעלויות המפעיל לשנת מהעלויות בפועל של חברת המפעיל. על כן הנהלת החברה העבירה לידינו התאמות צפויות על פי המודל להיות נמוכות  2019עלויות התפעול בחברת המפעיל בשנת   :תזרימיות התאמות 5.9  כוללות הפרשה חד פעמית שביצעה ההתאמות  .של חברת גיזה שבמודל הפיננסי                       החברה בנושא מיסוי מוניציפלי.
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,  בתוספת ריבית חסרת סיכון לתקופה ללא אג"ח אמריקאיות נכון למועד הערכת השווי ע"פ נתוני "מרווח הוגן" a3+1%מרווח שיעור התשואה לפדיון הנדרש על החוב הבכיר מעבר לריבית חסרת סיכון, בהתאם לדירוג 9  .שיעור המס החל על החברה8                                                  .%006.13 -נאמד בכ הפיננסישיעור ההיוון של הנכס  50.3% 12הפרויקטבמימון  החובחלק  D / (E + D) 6.86%  שיעור התשואה הנדרש להון העצמי eK  4.64%  11הפיננסי לנכספרמיית סיכון ספציפית  Ssp 2.22% 10ריבית חסרת סיכון Rf  6.66%  9החוב על הנדרש התשואה שיעור dK 23.00% 8שיעור המס T הערך  משמעות החלק    (היות ומדובר בתזרים מובטח לא נלקחה בחשבון כלל ביטא). Rf + SSpeK =כאשר   T) -* D / (D + E) * (1  d* E / (D + E) + K eWACC= K  :הבאה על פי הנוסחה מחושבעבור הנכס הפיננסי שיעור ההיוון   של הנכס הפיננסי קביעת שיעור ההיוון 5.10 , a3+1%לפיכך, הונח דירוג  לעיל. 1.3במסגרתו, קבלת משאבים לביצוע תיקונים בפרויקט, כמפורט בסעיף טרום חתימה על הסכם הסדרה עם כלל הגורמים הרלוונטים (גורמים מממנים, קבלן ההקמה והמדינה). נכון למועד ההערכה, בגין הנכס הפיננסי. על פי הנהלת החברה, הפרויקט ניצב רים הדומה למח"מ של התז ) 0.2%-דה בשיעור ההיוון במועד ההערכה הנוכחי ביחס למועד ההערכה הקודם (הסתכם בירידה של כהירי13  המינוף הממוצעת.בהתאם לרמת 12  פרמיית שיעור החוב, בתוספת פרמיה שולית בגין קדימות החוב להון. 11   בגין הנכס הפיננסי.שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתית שקלית למועד ההערכה בעלת מח"מ הדומה למח"מ של התזרים 10     .5לדירוג האשראי האחרון של החברה נכון למועד ההערכה. ראה הערת שוליים ומה הד  .נבעה בעיקר מהשינוי באינדיקציה לדירוג הפרויקט בעקבות החתימה על ההסדרה

המזומנים של הנכס הפיננסי,  היות ותזרימי המזומנים המובטחים, הנכללים בתזרימי  קביעת שיעור ההיוון של הנכס הבלתי מוחשי 5.11 המזומנים בגין הנכס הבלתי  תזרימיומהווים את הבטוחה להחזר החוב הבכיר בפרויקט,  שאמור לשרת את החוב הבכיר ומתוקף כך  לתזריםעודפים מעבר  םתזרימימוחשי הינם  ך מערכו של החוב יצוין כי מבחינת השווי ההוגן, השווי ההוגן של הנכס הפיננסי והנכס בלתי מוחשי נמו 14                                                   .%597.19 -כב נאמד מוחשי הבלתי הנכס של ההיוון שיעור 50.3% הפרויקטבמימון  החובחלק  D / (E + D) 0.57%  18מוחשי הבלתי לנכס ספציפית סיכון פרמיית  Ssp 0.40  17ההשוואה חברות בסיס על ממונפת לא ביטא ULBeta 7.07%  16פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון* Rp 1.99%  15ריבית חסרת סיכון Rf הערך  משמעות החלק    SSpLBETA= Rf + Rp * eK +  :הנוסחה פי על נקבע ההיוון שיעור   .14מסוכנים יותר אנרגיות מתחדשות -הביטאות חושבו על ידינו על מדגם חברות השוואה כדלקמן: סולגרין בע"מ, אנרג'יקס Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC –Valuation Handbook  7201 17מקור:  16  בגין הנכס הבלתי מוחשי.שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתית שקלית למועד ההערכה בעלת מח"מ הדומה למח"מ של תזרים  15 הבכיר למועד ההערכה. לא . לסיכוני ביקושפרמיית הסיכון הספציפית לשיעור התשואה של הנכס הבלתי מוחשי כוללת התייחסות  18  . ע"מואנלייט אנרגיה מתחדשת ב בע"מ, שיכון ובינוי בע"מ, אלקטרה בע"מ, ישרס חברה להשקעות בע"מ - ירידה של כבשיעור ההיוון במועד ההערכה הנוכחי ביחס למועד ההערכה הקודם (הסתכם בירידה ה EPC.  19-בהתאם להסכם ה O&M Expertאו קבלן ההקמה המשמש בחשבון סיכוני תפעול משום שכפי שנמסר לנו מהחברה, כל סיכוני התפעול מושתים על חברת התפעול  נלקחו דיקציה לדירוג. כמו כן, הביטא הלא ממונפת של חברות ההשוואה ירדה , נובעת בעיקר מהשינוי באינ)0.25%  במועד ההערכה הנוכחי. 0.40-(במועד ההערכה הקודם) לכ 0.42-מכ
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 .החברה הנהלת ידי על התקבל המכירה עלויות אומדן 20                                                   מיליוני ש"ח. 1,154.8 בספרים. כך שהערך בספרים לאחר התאמה יעמוד, נכון למועד המדידה עלההפרשה עד לגובה ההפרש בין סכום בר ההשבה לבין הערך  הגובלהפחית את היות וההפרש בין סכום בר ההשבה לבין הערך הפנקסני נמוך מסכום ההפרשה ניתן   מיליוני ש"ח. 107.9נכון למועד המדידה לחברה הפרשה בספריה בגובה של    )7.8-40.4( )4.1(  נטו בספרים לערך ההשבה בר סכום בין הפרש  1,048.0  1,051.0  ערך בספרים נטו  )107.8( )107.9(  בספרים הפחתה יתרת  1,155.8  1,158.8  "כסה  )12.3(  )9.7(  חוזר הון התאמות  1,168.1  1,168.5  בספרים ערך      מתואם פנקסני ערך: בניכוי  1,088.3 1,154.8 "כסה   )42.4(  להסכמות עם המדינה 3סעיף בניכוי התאמת תמורה בגין   (2.7) )2.7(  20מכירה עלויות בניכוי 126.4 147.5  מוחשי בלתי נכס 964.6 1,052.4 פיננסי נכס  25%  2 תרחיש    75%  1 תרחיש     בהסתברות  תרחיש   "ח)ש(מיליוני    הנכס סוג  30.9.2018  31.12.2018    :ערךהלהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת   סיכום ומסקנות .6

סיכון בהתאם לרמות שונות של השווי ההוגן (מיליוני ש"ח) ממוצע ל רגישות ניתוח להלן  רגישות ניתוח .7    לא כולל את התשלומים בגין הביטוח**   אומדן עלויות המכירה התקבל על ידי הנהלת החברה* NIS(  1,086.29  1,197.2 1,282.6 (M **בניכוי התמורה למדינה 1,089.0 1,199.9  1,285.3  )NIS (M *מכירה עלויות בניכוי 147.5  147.5  147.5  )NIS (M מוחשי בלתי נכס -  ההוגן שווי  941.5  1,052.4 1,137.8  )M NIS( פיננסי נכס -  ההוגן שווי 7.59%  7.59% 7.59%  מוחשי בלתי נכס היוון שיעור 5.08% 5.99%  7.36%  פיננסי נכס היוון שיעור  baa1 a3+1% a3 אשראי סיכון  החברה: אשראי
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שנערכו  מתקן התפלה אשדודשל  קודמות שווי להערכות , בנוגע -1970ל"התש ומידיים), תקופתייםדוחות ערך ( ניירות לתקנות (ד)ב8 לתקנה בהתאם הנדרשים פרטים להלן  השוואה לעבודות קודמות .8 הערכה מועד העבודה נושא  :(במיליוני ש"ח) על ידי וריאנס 2018/9/30  ערך לירידת בחינה עיקריים פרמטרים הערכה שיטת רלוונטית תקינה נכסים שווי   1,072 IAS 36 DCF 1,089* 30/06/2018 ערך לירידת בחינה  7.85%–היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  6.20%–היוון  שיעור  :פיננסי נכס תרחישים IAS 36 DCF 1,095 31/03/2018  נוחות  מכתב  7.65%–היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  5.95%–היוון  שיעור  :פיננסי נכס תרחישים IAS 36 DCF 1,070 31/12/2017  ערך לירידת בחינה  7.50% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  5.33%  –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF 1,103 30/09/2017  ערך לירידת בחינה  7.26% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  5.11% –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF 1,077 31/03/2017 ערך לירידת בחינה  6.72% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  5.11% –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF 1,096 31/12/2016 ערך לירידת בחינה  6.72% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  5.07% –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF מוחשי בלתי נכס  5.07%–היוון  שיעור  :פיננסי נכס:  

  התרחישים ממוצע*   5.76% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  4.01% –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF 1,467 30/06/2016 ערך לירידת בחינה  5.93% –היוון  שיעור  :מוחשי בלתי נכס  4.25% –היוון  שיעור  :פיננסי נכס IAS 36 DCF 1,431 30/09/2016 ערך לירידת בחינה  6.72% –היוון  שיעור
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באמצעות מודל היוון תזרימי מזומנים גישת הערכת השווי שנבחרה הינה גישת ההכנסות הערכנו את השווי ההוגן של תזרימי המזומנים של חברת התפעול נכון למועד ההערכה. בקשת החברה לתפעול בע"מ, אשר לה רווחי תפעול צפויים לאורך תקופת התפעול. חברת התפעול בפרויקט הינה חברת בת של מקורות פיתוח וייזום, אשדוד התפלה    כללי 9.1  התפעול חברת של ההוגן השווי אמידת .9 )DCF .(   היא על המודל הפיננסי של הערכת תזרימי המזומנים של חברת התפעול מבוססת גם    ..ההצמדה למנגנוני התאמתם תוך, מהחברה שהתקבלו נתונים על התבססה השווי הערכתחברת התפעול. על מנת להעריך את שוויה של חברת התפעול נלקחו בחשבון רווחי התפעול הצפויים של   הנדל"ן על פי דמודרן.  מטעמי שמרנות נלקחה בחשבון ביטא ממונפת גבוהה, בהתאם לביטאות של חברות שירותים מתחום  23 16ראה הערת שוליים  22  בגין חברת התפעול.שיעור התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתית שקלית למועד ההערכה בעלת מח"מ הדומה למח"מ של תזרים  21                                                    .10.09% -כב נאמדחברת התפעול  של המחושב ההיוון שיעור ,לעיל הפרמטרים פי על 0.0% הפעילותבמימון  החובחלק  D / (E + D) 1.00%  תפעול סיכוני בגין ספציפית סיכון פרמיית  Ssp 0.64  23ההשוואה חברות בסיס על ממונפת ביטא LBeta 7.07%  22פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון Rp 2.73% 21ריבית חסרת סיכון Rf הערך  משמעות החלק  SSp LBETA= Rf + Rp * eK +          :הנוסחה פי על נקבע ההיוון שיעורככלל   לי מניות. שלה באמצעות שיעור התשואה לבעהיות וחברת התפעול הוקמה ללא הון זר כלל, נאמד שיעור ההיוון של תזרימי המזומנים   קביעת שיעור ההיוון של חברת התפעול 9.2  לפירוט תזרימי המזומנים המשויכים לחברת התפעול ראה נספח ב'.   החברה, המעודכן נכון למועד ההערכה.

בין התפעוליים ההערכה, עולה כי לא נראה שיש הצדקה לשינוי מהותי באמידת הסיכונים  לאחר שיחות עם הנהלת החברה ומניתוח אופי והיקף הסיכונים של המתקן נכון למועד רואים לנכון  אנו לא. למועד הערכה זה )2018 ספטמברל 30(ההערכה קודם  מועד שיעור  לפיכך, כפי שנקבע בהערכת שווי קודמת. חברת התפעוללהפחית את שיעור סיכון  . 10.21% -בנאמד על ידינו בהתאם למועד הערכה קודם חברת התפעול ההיוון של  קודם, ראו ה למועד הערכ חברת התפעוללפירוט בדבר אופן קביעת שיעור ההיוון של  ", 2018 ספטמברב 30מתקן התפלת מי ים באשדוד ליום  –בחינת ירידת ערך עבודתנו " נכון  התפעולהמזומנים המהוון של חברת  תזריםשווי עודף . הערכההנכון למועד החברה הערכנו את השווי ההוגן של תזרימי המזומנים של חברת התפעול  לבקשת  )16.8(  בספרים ערך עלסכום בר השבה  עודף  6.4  24בספרים ערך )10.4( התפעול חברת של ההשבה בר סכום  "ח)ש(מיליוני   השבה ברסכום /הוגן שווי הנכס סוג  :עבור חברת התפעול הערךלהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת  תוצאות 9.3    .   2018 דצמבר    על פי מידע שהתקבל מהחברה. 24                                                      ש"ח. מיליוני) 16.8 (מינוס -16.8 -בכ נאמד ההערכהלמועד 
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להשתמש אין . מקורות פיתוח וייזוםמסמך זה מיועד לצרכיה הפנימיים בלבד של חברת   תנאים והגבלות - נספח א'  מוריאנס יעוץ בכתב ומראש  אישורללא קבלת  ,בכל מסמך שהוא ואו לצטט להפיצו ,בו , למעט לצורך צירוף המסמך כנספח לדוחות הכספיים המפורסמים לציבור בע"מ כלכלי . מקורות מיםאשדוד התפלה תפעול / מקורות פיתוח וייזום / אשדוד התפלה / של  לצרף את תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק ניירות ערך, תהא רשאית  החברהמוסכם כי  וגש על פי דיני ניירות ערך בארץ או תקנות על פיו, ולכל דיווח אחר המ 1968-התשכ"ח כולל מסמכים ירידת הערך כל מידע ששימש את חברת וריאנס בבחינת ההערכה. בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים להשפיע, כמובן, על תוצאות שינויים מסמך זה מבוסס בין השאר על הנחות והערכות סובייקטיביות. ומצבה הפיננסי.  החברהי מידע זה משקף נאמנה את תוצאות פעילות מדויק ומעודכן ואנו מניחים כלא בחנו את אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהי כי מידע זה הינו שלם, והענף. יחד עם זאת  החברה, כולל מידע אודות מקורות פיתוח וייזוםשהתקבלו מהנהלת במסמך ההערכה התבססנו על נתונים פיננסיים ואחרים (כולל דוחות כספיים ותחזיות)   .מכלליות האמור לרבות על ידי חתימה על מסמכים הדרושים לצורך דיווחים כאמוראת תוכן תוצר העבודה בדיווחים כאמור, ואנו נשתף פעולה ככל הנדרש, ומבלי לגרוע של הממונה על שוק ההון, ולכלול אחרות, לרבות  ו מחוצה לה או הנחיות רגולטוריותא             תוצאות ההערכה שהתקבלו במסמך זה לא כוללות חוות דעת הוגנות.בעתיד. התשלום עבור שירותינו לא השפיע בכל צורה שהיא על תוצאות הבדיקה שלנו.  ם להפוך לבעלי עניין בהאו צפויי בה ןואיננו בעלי עניי חברהבנציין כי אין לנו כל תלות   הכספיים המבוקרים.התחזיות כאילו היו באותו היקף ותוקף של הדוחות נטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על נתוני וותקפות במהלך תקופת התחזית הרלהתחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על הנחות שלא בהכרח תישארנה   תונים שנאספו בתהליך העבודה יישמר במאגר המידע של וריאנס. ונ
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. כמו כן נעשה שימוש בציפיות לשינויים בגורמי שוק כגון 25הפיננסי מבוססים בעיקרם על תזרימי המזומנים של המודל הפיננסי הפנימי של החברהכאמור, תזרימי המזמנים בגין הנכס     נכס פיננסי  מזומנים תזרים תחזית-'ב נספח )34.2(  הוצאות קבועות  142.0   139.7   137.6   135.5   133.5   131.4   128.5   124.1   123.5   124.6   123.3  הכנסות קבועות 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 מיליוני ש"ח    להלן תזרים המזומנים אשר שוייך לנכס הפיננסי:   . רויטרסמטבעות ומדדים על בסיס צפיות לשינויים בגורמי שוק אלה נכון למועד ההערכה שנלקחו ממערכת   )34.5(  )34.2(  )34.4(  )35.6(  )36.4(  )37.0(  )37.6(  )38.1(  )38.7(  )39.4( )SPC )21.4הוצאות    )23.0(  )4.3(  )4.3(  )4.3(  )4.3(  )4.3(  )4.4(  )4.4(  )4.4(  )4.4( )9.5(  -   -   *סיםימ    -   -   -   -  )7.5(  )7.1(  )6.6(  )6.2(  CAPEX   -   -  )107.6(  )58.1( נטו לאחר  תפעולי תזרים  -   -   -   -   -   -   -   17.3   107.6   15.5   14.2  פיצוי מקבלן ההקמה  -   -   -   -   -   -   -   )40.1( קבועותהוצאות   190.5   170.3   165.4   160.9   156.7   153.2   150.1   147.3   144.6  הכנסות קבועות 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 מיליוני ש"ח    92.0   89.9   88.0   86.1   92.1   90.7   88.5   44.5   75.5   82.6   81.9   מסים  )40.8(  )41.6(  )42.5(  )43.4(  )44.6(  )45.8(  )47.2(  )52.8( )SPC )4.4הוצאות    )4.4(  )4.5(  )4.5(  )4.5(  )4.5(  )4.6(  )4.6(  )5.3( )5.7(  *סיםימ   )5.1(  )4.6(  )4.1(  )3.5(  )2.9(  )2.2(  )1.6(  )1.1(  CAPEX   -   -   -   -   -   -   -   -   -   נטו לאחר  תפעולי תזרים  -   -   -   -   -   -   -   -   -  מקבלן ההקמהפיצוי הינו , 2018, החל משנת שנלקח לטווח הארוךם. שיעור המס , הסכומים לפני מס המוצגים במסגרת העבודה מתייחסים לתזרימים שהפרויקט צפוי להניב, ללא התייחסות לעמידה במבחני החלוקה למשיכת הבעלי. כמו כןמיליון ש"ח 181.5ופיצוי מוסכם בגובה של  ההקמהמיליון ש"ח, אשר נמצא בבוררות עם קבלן  200, ע"ס CapEx (Construction)קחו בחשבון בבחינת ירידת הערך, לרבות הוצאות כלל תזרימי המזומנים התפעוליים שהוצגו במודל הפיננסי נל 25                                                     .חר הכנסות ריבית על הנכס הפיננסיבהתאם לרווח לא*   131.2   116.9   112.7   108.9   105.3   102.2   99.4   96.9   94.4   מסים   , בהתאם לשיעורי המס הידועים למועד ההערכה.23%
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ימוש בציפיות לשינויים בגורמי שוק כגון כאמור, תזרימי המזמנים בגין הנכס הבלתי מוחשי מבוססים בעיקרם על תזרימי המזומנים של המודל הפיננסי הפנימי של החברה. כמו כן נעשה ש  מוחשי בלתי נכס     )124.6(  משתנותהוצאות   144.9   144.4   144.0   143.6   143.3   142.9   140.9   131.0   132.5   142.1   142.0   משתנותהכנסות  2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 מיליוני ש"ח    להלן תזרים המזומנים אשר שויך לנכס הבלתי מוחשי:   . רויטרסמטבעות ומדדים על בסיס צפיות לשינויים בגורמי שוק אלה נכון למועד ההערכה שנלקחו ממערכת   )124.6(  )116.3(  )114.9(  )123.6(  )125.4(  )125.7(  )126.1(  )126.4(  )126.8(  )127.3( )5.1(  -   סיםימ   )4.3(   -   -   -  )0.3(  )4.4(  )4.4(  )4.4(  )4.4(  CAPEX   -   -  )22.3(  )12.0( נטו לאחר  תפעולי תזרים  -   -   -   -   -   -   -   3.6   22.3   3.2   2.9  פיצוי מקבלן ההקמה  -   -   -   -   -   -   -   )127.8( משתנותהוצאות   165.2   152.1   150.6   149.3   148.2   147.3   146.6   146.0   145.5  משתנותהכנסות  2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 מיליוני ש"ח    13.2   13.2   13.2   13.2   17.2   17.5   17.3   7.6   12.0   15.6   20.4   מסים  )128.3(  )128.8(  )129.5(  )130.3(  )131.4(  )132.6(  )133.9(  )145.6( )4.5(  סיםימ   )4.5(  )4.5(  )4.6(  )4.7(  )4.8(  )5.0(  )5.2(  )10.1(  CAPEX   -   -   -   -   -   -   -   -   -  9.5   12.9   13.1   13.2   13.2   13.2   13.3   13.2   13.2   נטו לאחר מסים תפעולי תזרים  -   -   -   -   -   -   -   -   -  פיצוי מקבלן ההקמה                
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)29.6( הוצאות קבועות*  127.3   126.8   126.4   126.1   125.7   125.4   123.6   114.9   116.3   124.6   124.6   הכנסות משתנות  39.4   38.7   38.1   37.6   37.0   36.4   35.6   34.4   34.2   34.5   34.2  הכנסות קבועות 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 מיליוני ש"ח     התפעול חברת    )32.8(  )32.1(  )31.8(  )31.2(  )30.9(  )31.2(  )31.5(  )31.9(  )32.2(  )32.6( )140.4(  משתנות*הוצאות    )137.8(  )123.4(  )119.6(  )118.3(  )118.4(  )118.4(  )118.4(  )118.5(  )118.5(  )118.5( )1.6(  -   -   -   -   ממברנות   )4.4(  )7.0(  )9.7(  )11.9(  )12.7(  )13.9( )11.2( תזרים תפעולי לפני מס   )11.4(  )5.1(  )2.1( )10.1(  2019התאמות לשנת   1.6   2.1   2.4   4.0   6.1   8.2   8.2   נטו לאחר  תפעולי תזרים  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   מיסים**  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   )21.4(  מסים  )11.4(  )5.1(  )2.1( )33.0( הוצאות קבועות*  145.6   133.9   132.6   131.4   130.3   129.5   128.8   128.3   127.8   הכנסות משתנות  52.8   47.2   45.8   44.6   43.4   42.5   41.6   40.8   40.1   הכנסות קבועות 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 ש"חמיליוני     1.6   2.1   2.4   4.0   6.1   8.2   8.2    )33.4(  )33.9(  )34.4(  )34.9(  )35.3(  )35.8(  )36.2(  )42.9( )118.6(  הוצאות משתנות*   )118.6(  )118.7(  )118.7(  )118.8(  )118.9(  )119.1(  )119.2(  )150.3( )13.5(  ממברנות   )13.1(  )10.6(  )9.4(  )11.7(  )14.0(  )13.5(  )12.9(  )16.9( )11.7(  12.8   10.0   7.7   8.3   9.5   7.2   3.9   2.7  תזרים תפעולי לפני מס  )1.5(  -   -   מיסים**  -   -   -   -   -   -   -   -   -   2019התאמות לשנת    )2.2(  )1.9(  )1.8(  )2.3(  )2.9( נטו לאחר  תפעולי תזרים  -   )11.7(  9.9   7.7   6.0   6.4   7.3   5.7   3.9   2.7   מסים       . מיסויי-ע"פ תכנית החברה, ולא ע"פ אופן ההכרה החשבונאי ממברנותה תחזוקתההשקעות בפועל בגין  תזריםהערכת השווי נלקח בחשבון  לצורך** . ההצמדה למנגנוני ובהתאמה, מהחברה שהתקבלו נתונים בסיס על*  
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-Start)  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיותהמתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי  ,הינה חברה מובילה, בלתי תלויה וריאנס כללי פרטי מעריך השווי -'גנספח  up)  החברה בתחומי הייעוץ הכלכלי מסייעת  ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה של צוות השקעה, מיזוגים ורכישות וכן בדיווחים  ,הנפקה לציבור ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, התקינה  לחברה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי .הכספיים שלהם מבוצעות  כמו כן, עבודותינו .(US GAAP) והאמריקאית (IFRS) החשבונאית הבינלאומית שווי  עסקי לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכותייעוץ  הישראלי. ניסיונו של רם כולללרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק   מייסד, שותף, מנכ"ל – רם לוי (רו"ח)  הצוות המוביל  .www.variance.co.ilפרטים נוספים אודות וריאנס ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  . SEC ,IASB )IFRS ,(AICPA ,IRS -ה וערוכות לפי דרישות חוות  BOTחברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי  לפני  רויקטים.דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פ כמו כן, כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת ספקטרוניקס בע"מ  .(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance)עבודתו בוריאנס שימש כמנהל בכיר בקסלמן פיננסיים  למנהל פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר ראשון בחשבונאות מהמכללה  וכיועץ              .אילן-במימון מאוניברסיטת בר התמחות ),MBAכן, תואר ראשון במדעי החיים ותואר שני במנהל עסקים (אקדמי), כמו  (מסלול

ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות  הכולל בין היתר ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים לאמנון  שותף, מנהל תחום הערכות שווי -  אמנון אלון   בחינת פרויקטים ובניית מודלים  ,בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות ורכישות. לפני הצטרפותו לוריאנס,  ויעוץ במיזוגים project finance -פיננסים בתחום ה שירותי ביקורת  ,למור נסיון של יותר מעשור בתחום הייעוץ הכלכלי והפיננסי, ניהול סיכונים פיננסיםמכשירים שותף, מנהל תחום   - (רו"ח) מור קולא    במימון מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס (בהצטיינות). מרילנד ותואר שני קטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטתי) ופרוproject finance )BOT/PFI -במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום ה BOT-ה    בתחום כאנליסט ומנהל פרויקטים  אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים        בישראל. כמו כן, הוא בעל תואר שני בחשבונאות.למור תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן, והוא רואה חשבון מוסמך   ואחרים. Project Financeפרויקטים של הערכות שווי של חברות, אופציות ונגזרים, ייעוץ פיננסי. בתפקיד זה, ניהל מגוון שירותים ולקוחות, והוביל ביחד עם הצוות אותו ניהל ), כמנהל בכיר בקבוצת שירותי Deloitteלפני הצטרפותו לוריאנס עבד מור בדלויט ישראל (  חברות.חוות דעת ועבודות חשבונאיות, הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים והערכת שווי עריכת  םההתמחות של מור הינ מיתחוועריכת חוות דעת בנושאים חשבונאים וכלכליים. 
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 1-י 

            'ושות שהב, גריברג, הלוי, חודק, קליהדלר, גרוס      "ד עו, לוי ברד שלי  "דעו, צבי בן שפטל יפעת   קורן, עו"דאסתר        ,רב בכבוד        .בתשקיף תיכלל זו דעתו חוות כי מסכימים או  .בתשקיף זכרים ושמותיהם כדין תמו החברה של הדירקטורים . 3  .בתשקיף המתואר באופן בתשקיף הכלולים הערך יירות את להפיק מוסמכת חברתכם . 2  הלוות ליירות הערך הכלולים בתשקיף תוארו כוה בתשקיף.  הזכויות . 1  :כדלקמן דעתו את לחוות הריו, לבקשתכם בהתאם "מ (להלן: "התשקיף")בע מים חברת מקורות של) 11(סדרה  חוב ואגרות) 10(סדרה  חוב אגרות של לציבור ראשוה הצעה - להשלמה ותשקיף מדף תשקיף :הדון  .א..,ג  6713402אביב  תל   9ליקולן  "מבע מים חברת מקורות  לכבוד  2019 במאי 27אביב, -תל          חברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: ה  חוות דעת עורך דין .10.1  פרטים וספים - 10פרק 



 

 2-י 

  .החברה ידי על תפורסם אשר המשלימה ההודעה במסגרת יפורטולעריכת תשקיף זה ופרסומה  קשורותך כל הוצאות ההפקה הס  הוצאות בקשר להצעה .10.2
 .במזומים מלאה בתמורה שלא ערך יירות של הקצאה כל התבצעה לא לתשקיף שקדמו שתייםב  במזומים מלאה בתמורה שלא ערך יירות הקצאת .10.3
, וכן ממסמכי ההתאגדות של ה, מהדו"חות, מהאישורים ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף זהעתקים מתשקיף זה  עיון במסמכים .10.4 שעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש. כמו כן יתן לעיין בתשקיף החברה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ב ובאתר האיטרט של הבורסה ליירות  http://www.magna.isa.gov.il באתר האיטרט של רשות יירות ערך בכתובת   .http://maya.tase.co.ilערך בתל אביב בע"מ בכתובת 



 

 1-יא 

                                עמי אוך      ויטראבי       יפה ויגודסקי      מיכל רוזבוים      מרדכי מרדכי      הדירקטוריון חברי            "מבע מים חברת מקורות      :החברה      חתימות - 11פרק  
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