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משקיעים יקרים, 
ויצירת  אנחנו מסכמים היום שנה ציבורית ראשונה של עשייה 
ערך. ג'נריישן קפיטל, אשר הונפקה לראשונה בבורסה לניירות 
מרכזית  פלטפורמה  כיום  מהווה   ,2019 בפברואר  בת"א  ערך 
בתחומי  בנכסים  והשקעה  לחשיפה  הישראלי  ההון  שוק  עבור 
התשתיות והאנרגיה, שני תחומים מבוקשים וצומחים המהווים 

מנוע מרכזי וחיוני לפיתוח הכלכלה ושיפור איכות החיים. 

הטמון  בפוטנציאל  הכרה  מתוך   2018 בשלהי  הוקמה  הקרן 
והאנרגיה, אשר  בהיקף ההשקעות העצום בתחומי התשתיות 
אינו נגיש בצורה מיטבית עבור כלל המשקיעים בישראל, וזאת 
על אף שהוא מקנה למשקיעים הכנסה יציבה וסולידית לטווח 
הכיל   )IPO( לציבור  הראשונה  ההנפקה  בעת  כבר  הארוך. 
ייצור  בתחומי  ראשונות,  השקעות  שלוש  שלנו  הפורטפוליו 
חשמל מגז טבעי, אנרגיות מתחדשות, תחבורה ציבורית והסעות 
בצורה  אלו  השקעות  קידמנו  החולפת  השנה  במהלך  המונים. 
והעמקת  מגיוון  כחלק  נוספות  השקעות  וביצענו  משמעותית 

פורטפוליו ההחזקות.

שורה  חלק  נטלו  בהם  הון  גיוסי  בהצלחה  השלמנו  במקביל, 
של גופים מוסדיים מובילים, הרואים בקרן פלטפורמה סולידית 

בעלת קורלציה נמוכה לשוק. 

וחברות  פלטפורמה  חברות  פרויקט,  )חברות  נכסים  במגוון  השקעה  המשלבת  פרו-אקטיבית,  הינה  שלנו  ההשקעה  גישת 
תפעול(, תוך מקסום פוטנציאל הערך הנובע מפוזיציות שליטה והשפעה מהותית בהשקעות השונות. 

ממועד הקמת הקרן ועד לתום שנת 2019 הושקעו כ-504 מיליון ש"ח בנכסי תשתיות, מהם כ-278 מיליון ש"ח במהלך שנה זו. 
בכל הסגמנטים בהם פועלת הקרן, הושגו בשנת 2019 ביצועים מרשימים ובוצעו פעולות משמעותיות להצפת ערך למשקיעים:

בסגמנט ייצור החשמל הושלמה רכישת אתר הייצור של חח"י באלון תבור והתקבל רישיון ייצור בתחנות הכוח הצפוניות 	 
רמת גבריאל ואלון תבור 

בסגמנט אנרגיות מתחדשות הושלמה רכישת השליטה בסולגרין ומצבת הנכסים המניבים שלה גדלה באמצעות מיזוגה 	 
של סולגרין החזקות )לשעבר "להב הרים ירוקים"( לסולגרין, כמו גם גידול בהיקף הנכסים בייזום, השלמת הקמת מתקנים 

חדשים וזכייה בשני מכרזים להקמת מתקנים בהספק של 45 מגה וואט 

בסגמנט התחבורה הושלמה פריסת אשכול שרון-חולון ונחתמה הסדרה ענפית בין המדינה ומפעילות התחבורה הציבורית 	 
ובפעילות ההיסעים חלה צמיחה, לאור זכיה במכרזים חדשים ושיפור תנאי מכרזים קיימים

נכנסנו לסגמנט הגז הטבעי באמצעות רכישת החזקות בחברות נגב גז טבעי וגז טבעי דרום, אשר הינן זכייניות קווי חלוקת 	 
הגז המובילות בישראל. במהלך השנה חלה התקדמות משמעותית בפעילות פריסת קווי חלוקת הגז הטבעי בנגב ובדרום

בחודשים האחרונים חתמנו על הסכם התקשרות לרכישת מלוא מניות ג'י.אי.אס. )GES(, אשר פועלת בתחומי איכות הסביבה 
ובעלת ניסיון מוכח בהתמודדות במכרזי תשתיות להתפלה, טיפול במים ושפכים ופרויקטים מורכבים נוספים, והעמדנו הלוואת 
מזנין לתחנות הכוח רמת גבריאל ואלון תבור כהליך מכין לקראת מימון מחדש שלהן. סך ההשקעות שבוצעו נכון למועד מכתב 

זה בנכסי תשתית מסתכמות בכ-673 מיליון ש"ח. 
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אנו גאים להציג את עיקרי התוצאות של ג'נריישן לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019: הרווח לפני מס הסתכם בכ-87.2 
מיליון ש"ח כאשר התשואה על ההון הסתכמה בכ-16.9%, זאת מעבר ליעד המטרה שהקרן הציבה בראשית דרכה. שיעור 
התשואה הממוצע על השקעות הקרן הסתכם בכ-29.9%. תוצאות אלו התממשו כפועל יוצא של עסקאות רכישה אטרקטיביות,  

ומצוינות ניהולית בקרן ובכלל פורטפוליו הנכסים.

וכן בהתאם  לטווח הארוך,  נגזרים מאסטרטגיית ההשקעה של הקרן   2020 היעדים המרכזיים אשר הגדרנו לעצמנו לשנת 
להערכת מצב ביחס לדינמיקה ולהתפתחויות בשווקי המטרה, והתפיסה של ג'נריישן קפיטל כגורם מחולל ובעל יכולות מגוונות 

לאור ההישגים שנרשמו מיום הקמתה:

ייצוב נכסים שעברו להפעלה במהלך השנה שעברה	 

מצוינות בביצועים התפעוליים ושיפור הרווחיות של הנכסים הקיימים	 

המשך הרחבת פורטפוליו הנכסים והעמקת איכותו בממדים של פיזור וכיסוי לסגמנטים נוספים, תוך הגדלת התקבולים 	 
מההחזקות והעברתם למשקיעים כדיבידנד

שכלול מכשירי המימון העומדים לרשות הקרן הממומנת כיום רק מהון עצמי	 

בניית תשתית ראשונית לביצוע השקעות מחוץ לגבולות ישראל	 

המשך הפעילות האינטנסיבית שלנו בתחום קשרי משקיעים והפיכת ג'נריישן קפיטל לחברה הנסחרת במדד ת"א 125	 

שנת 2020 נפתחה עם מגפת הקורונה אשר התפשטה לאחרונה ברחבי הגלובוס והינה אירוע גלובלי משמעותי. ההשפעות 
הכלכליות הנובעות משיתוק המשקים ומרמת אי הודאות הגבוהה השוררת כעת, הינן נחלת הכלל וטרם ניתן לבחון ולהעריך 
בנכסים  וככזה, הפעילות  לתנודות במחזור הכלכלי  יחסית  הן השלכותיהן. הפורטפוליו הקיים שלנו חסין  עמוקות  עד כמה 
נשמרת ברובה כסדרה. ראיה לכך ניתן למצוא בתקנות לשעת חירום שהתקינה הממשלה לאחרונה, בשל התפרצות נגיף 
הקורונה, הקובעות מגבלות על מספר העובדים במקומות העבודה, מהן הוחרגו כל הסגמנטים בהם פועלת ג'נריישן קפיטל.  
אין ספק, שהמצב החדש מציב גם לנו אתגרים בהתאמת הפעילויות למצבים משתנים. עם זאת, הודות למאפייני הפעילות 
כפי שצוינו והודות לרמת המינוף האפסית של הקרן, השפעת המציאות החדשה על הקרן מתונה משמעותית ביחס לשוק. אנו 
משוכנעים כי ביכולתנו להכיל את המשבר ותוצאותיו ובכוונתנו להמשיך לפעול למימוש האסטרטגיה אותה אנו מובילים בצורה 

סדורה, ולבסס את ג'נריישן קפיטל כקרן הגדולה, האיתנה והמקצועית בתחום התשתיות בישראל.

ארז בלשהיוסף זינגר
מנהל כללי, מייסדיו"ר דירקטוריון פעיל, מייסד
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 פרטים אודות פעילות החברה ומדייותה כקרן סחירה להשקעה בתשתיות - חלק ראשון

  וארגיה

  ומבההתאגדות  . 1

כחברה פרטית, במטרה לשמש כקרן סחירה להשקעה  2018במאי  15החברה התאגדה בישראל ביום 

המואצת בתחום התשתיות בישראל, כמפורט , וזאת על רקע זיהוי מגמת ההשקעה וארגיה בתשתיות

פרסמה החברה תשקיף הפקה ראשוה  2019בפברואר  20יום ב. ")פרק א' לדוח(" לפרק זה 11בסעיף 

"), התשקיף", להלן: 2019-01-016209(אסמכתא: לציבור, יחד עם תשקיף רישום למסחר ותשקיף מדף 

"), הבורסהרשמו מיות החברה למסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ (" 2019במרץ  3ם יווב

  והיא הפכה לחברה ציבורית.

   הדוחכון למועד  השקיעה החברה םבה כסי תשתיותתרשים מבה ההחזקות ב 

  

    

  

  

  

  

  
  
  

  קות בע"מ.סולגרין החז באמצעות חברת ציור בבעלות מלאה של החברה, )*(

  

(דוח ופרק ב'  לפרטים וספים אודות פורטפוליו ההשקעות של החברה, ראו החלק השי לפרק זה

  .לדוח התקופתי הדירקטוריון)

. בהתאם IFRS 10-בהתאם לאופי פעילות החברה, החברה עומדת בהגדרה של יישות השקעה, כמוגדר ב

וגן, חלף איחוד או מדידה לפי שיטת לכך החברה מודדת את השקעותיה בחברות מוחזקות בשווי ה

בפרק ג' , המצורפים 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ב'2לפרטים ראו ביאור השווי המאזי. 

  "). הדוחות הכספיים(" לדוח זה

  מטרות ואסטרטגיה . 2

   מטרות החברה כקרן השקעות סחירה בתחום התשתיות 2.1

השוק הסחיר, וזאת באמצעות קרן השאת היתרוות הייחודיים של עולם התשתיות עבור  . 1

 ציבורית המאפשרת חשיפה להשקעות בתחום התשתיות (כהגדרתו בהמשך).

 שתי.  -ייצור הכסה יציבה למשקיעים לטווח הארוך, שתתקבל כדיבידד רב . 2

 ג'ריישן קפיטל בע"מ

  תחבורה
 בון תור בע"מ

  תחות כוח  -ייצור חשמל 
 רפק ארגיה בע"מ

  ארגיות מתחדשות
 )*(ולגרין בע"מס

50% 

  חלוקת גז טבעי
 גב גז טבעי בע"מ
  גז טבעי דרום בע"מ
 אי.פי.סי בע"מ

58% 33% 49%
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חשיפה משוכללת וגמישה של המשקיעים בקרן להשקעות בכסים בתחום התשתיות,  . 3

 באמצעות סיכון מדוד ופיזור ראוי.

בעלי ביקוש יציב המבוסס על התקשרויות ארוכות טווח  מיבים התמקדות בכסים . 4

לאורך ליצירת ערך משמעותי בעלי פוטציאל השבחה מדיה, מטעם הוהגות/הסדרות 

תזרים עודף עד סוף  תוך שמירה על גמישות בין מימוש בתום ההשבחה או קבלתזמן, 

 תקופת הרישיון/הזיכיון.

 .  בתחומי התשתיות בפורטפוליו, באופן המאפשר תשואה עודפת שילוב חברות תפעול . 5

 תשואה וגיוס יעדי 2.2

   ידי דירקטוריון החברה מעת לעת:-בכפוף להחלטות ולמדייות שיקבעו על

ותשואת הדיבידד על  10%-תעמוד על כ 1ההון המושקעהחברה תשאף לכך שהתשואה על  . 1

 ממועד ההפקה לציבור תייםשם וזאת החל מתו 4%-בסיס שתי של החברה תעמוד על כ

 . )2021החל מחודש מרץ  –(דהייו 

מיליון ש"ח לפחות בשה לצורך ביצוע  200החברה תשאף לגייס הון בהיקף של  . 2

 השקעותיה. 

האמור בסעיף זה לעיל היו מידע צופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך. מידע זה מבוסס 

אשר אין ודאות כי יתקיימו בפועל ומשכך אין  על שאיפות, יעדים והערכות של החברה,

ביכולתה של החברה להעריך או להבטיח כי שיעור התשואה על השקעותיה יהיה כמתואר לעיל 

או כי תעמוד באילו מהיעדים המצויים לעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שיויים עתידיים 

יל, או שיויים במדייות אפשריים באילו מהגורמים עליהם מבוססים היעדים כאמור לע

כמו גם השפעות אפשריות של  ההשקעות של החברה או באסטרטגיה העסקית שלה,

עשויים להשפיע באופן מהותי על  לדוח הדירקטוריון), 2.4התפשטות גיף הקורוה (ראו סעיף 

עמידת החברה ביעדים המצויים לעיל. לאור האמור לעיל, אין ביעדים המפורטים לעיל משום 

 תחייבות כלשהי של החברה לעמידה בהם או מצג של החברה.ה

  של החברה מדייות ההשקעות . 3

להלן יפורטו עיקרי מדייות ההשקעות של החברה. מדייות ההשקעות של החברה תיבחן מעת לעת 

  בידי הדירקטוריון, והיא עשויה להתעדכן בהתאם להחלטותיו:

 עקרוות על 3.1

 כסים בעלי תזרימי ים יציבים, צפויים השקעה בעוגן שלארוכי טווח, הצמודים 2מזומ ,

 חלקית או באופן מלא למדד.

  יהוליות ו/או ,כסים בעלי אפשרויות השבחה תפעוליות, מסחריות, אסטרטגיתהשקעה ב

 פיסיות.

  כסים איכותיים.סדור והשקעה הליךמחושב ב 

                                                      
התשואה תחושב כיחס בין הרווח לפי מס השתי של החברה לבין סך ההון העצמי אותו השקיעה החברה בכסים בתחום    1

 ). 3.2התשתיות (ראו סעיף 
 תחום התשתיות מתאפיין במיוף ברמת הפרויקט, ובהתאם, מגבלות על חלוקה הין סטדרטיות בהסכמי המימון בתחום זה.    2
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 .פייםים ספציפיים ועפיזור סיכו 

 יהולית ות האסטרטגיים יצירת ערך ואקטיביותלהשיג במטרה  ,ע״י גיבוש העקרו

ערך שהיו מעבר להשקעה פיסית מעורבות בהשקעה כהון אסטרטגי ולהביא ליצירת 

החברה תפעל להשגת שליטה ובקרה באמצעות מעורבות הדירקטוריון לצורך השאת  .גרידא

ל החברה הערך לקראת מימוש עתידי. במידה והשקעה מסוימת תהיה השקעת מיעוט, תפע

 להשגת זכויות הסכמיות מתאימות.

 השקעה בכסי תשתית 3.2

 -, דהייו )3כהגדרתם בתקון הבורסה ,כסי תשתיתכסים בתחום התשתיות (החברה תשקיע ב

החזקה, רישיון, זיכיון, הקמה ו/או תפעול של פרויקטים בתחום התשתיות ו/או מתן שירותי עזר 

ערכות לוות לפרויקטים בתחום התשתיות, במישרין לרבות הקמה ותפעול של מערכות משה ומ

   ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים.

  אף הוא בתקון הבורסה, והוא כולל כל אחד מהבאים: מוגדר" תחום התשתיות"

  תחומי תשתית  4סקטור

  חשמל וארגיה
ייצור חשמל, תשתיות הולכה וחלוקה של מוצרי ארגיה, הפקת מוצרי 

רגיה, זיקוק ומתקרגיה.אי אחסון של מוצרי א  

  כבישים וחיוים, הסעת המוים והיסעים, מלי ים ומלי תעופה.  תחבורה

  סביבה ומים
פעילות הפקה, טיהור וטיוב מים, התפלת מים, טיהור שפכים, איסוף 

  פסולת, מיוה והטיפול בה.

ביוי 

  ולוגיסטיקה

הכולל מבים  ),Public-Private Partnershipתחום הביוי הזכייי ( .א

 המוקמים בשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי. 

תחום הלוגיסטיקה, הכולל מרכזים לוגיסטיים המשרתים פעילויות   .ב

באילו מתחומי התשתית המצויים לעיל וכן זכייות ותפעול של 

  מרכזים לוגיסטיים עבור המגזר הציבורי.

  

הבורסה כתחום השקעה מותר לחברה העוסקת  תקוןעתיד בכל תחום וסף שייקבע ב, זהלעיין 

מכסי תאגיד מסוים  75%-מקום בו למעלה מ.  ייחשב אף הוא כ"כס תשתית" בהשקעה בתשתיות

  הים כסים בתחום התשתיות, תיחשב ההשקעה בו כהשקעה בכס בתחום התשתיות.

 מדייות לעיין פיזור השקעות החברה 3.3

פעל החברה לכך שהשקעות בכסים יבוצעו תוך עמידה של החברה, ת ההשקעותבהתאם למדייות 

  ביעדי הפיזור שלהלן: 

                                                      
 לפרק ו' להחיות על פי החלק השי לתקון הבורסה. 3ב.1סעיף    3
  ן הבורסה, והן מובאות כאן למען הוחות. כותרות הסקטור עצמן אין מצויות בתקו   4



 

 

 תיאור עסקי התאגיד

8  

  מדייות לעיין פיזור ההשקעותהעיקרי 

  השקעה בכסים במגוון תחומי התשתיות המפורטים לעיל.   פיזור סגמטים

פיזור שלבי 

ההבשלה 

העסקית של 

  הכסים

) 2021ספטמבר  -החברה (דהייו שים ממועד רכישת כס התשתיות הראשון בידי  3החל מתום 

 "): תקופת ההקמה של הקרן("

 כסים ועסקים פעילים -  משווי סך ההשקעות, מתוכם עד שליש בשלבי  65%יהוו לפחות

 פעילות חלקית או קרובים לשלב ההבה בטווח הקצר.

 סית פרויקטים בהקמהתחילת עבודות קבלן ההקמה/(קרי בדרך כלל לאחר סגירה פי 

 משווי סך ההשקעות.  25%יהוו עד  - )ת ההפעלהתחילועד 

 משווי סך ההשקעות.  10%יהוו עד  - פרויקטים בפיתוח   

סוגי פיזור 

  הכסים

 השקעות החברה יתמקדו בשלושה אפיקי השקעה מרכזיים מבחית סוגי הכסים:

 "ות כוח, כביש יפרויקט מבוססתאגידי  - "חברות פרויקטי רישיון או זיכיון, כגון: תח

 אגרה, מתקי התפלה וכיוצ"ב. 

 מספר חברות פרויקט. תאגידים המאגדים  -" "חברות פורטפוליו 

 ותחזוקה חברות תפעול )O&M (בעולם התשתיות.  ותאגידים אחרים 

משווי סך  66%בתום תקופת ההקמה של הקרן, חברות פרויקט וחברות פורטפוליו יהוו לפחות 

  ההשקעות.

פיזור מידת 

הסיכון של 

כסיםה  

  החל מתום תקופת ההקמה של הקרן:

  כסי החברה יתבססו על  70%לפחותים יציבים מהתקשרויות ארוכות טווח בעלות מאפיי

, איכותייםלקוחות ) עם Off-Takers, הסדרה רגולטוריתזמיות, הסכמי זכייות, הסכמי (

ובכך רשויות או ממשלות. כסים אלו הים ממזעור חשיפות וסיכוים  -לדוגמא 

 מבטיחים שיעורי חדלות פירעון מוכים.

  כסי החברה יהיו עסקים תלויי ביקוש ( 30%עדמdemand based רגיהבתחום הא (

  .פורטפוליו לקוחות מגוון ים, המאגדוהתשתיות בישראל

הגבלת החשיפה 

-לפרויקט ולתת

  סקטור

  כס תשתית יחיד לא תעלה על -בתום תקופת ההקמה20% החשיפה המקסימלית ל 

 מהיקף הקרן. 

  סקטור אחד -חשיפה לתת 25%-תיק ההשקעות יכיל לא יותר מ -בתום תקופת ההקמה

  תחום אחד המוי תחת איזה מתחומי התשתיות המפורטים לעיל).-(כלומר, לתת

 

 מדייות לעיין מיוף 3.4

לסך חוב פיסי ברמת החברה (סולו) ביחס במסגרת תחומי פעילותה כאמור לעיל,  תפעלהחברה 

עד חודש  -(דהייו  עד תום שתיים ממועד רכישת כס התשתיות הראשון ,20%כסיה שלא יעלה על 

  . 40%). לאחר אותו מועד, יחס החוב הפיסי לסך כסיה לא יעלה על 2020ספטמבר 

  להסרת ספק מובהר, כי לא יחולו מגבלות מכוח הוראה זו על טילת אשראי בתאגידים מושקעים. 

  , לא טלה החברה מימון.וחהד למועד
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 התמקדות בהשקעות במדית ישראל 3.5

ההשקעות מיליון ש"ח,  600שווי הכסים בדוחותיה הכספיים של החברה יעלה על  וב למועדעד 

מכסיה של החברה בחו"ל,  25%תותר השקעה של עד יבוצעו בישראל בלבד. לאחר אותו מועד, 

  .5בכפוף למדייות ההשקעות

 רסה לעיין קרן להשקעה בתשתיותתאי תקון הבו . 4

התחייבה החברה, כי החל ממועד רישומה של החברה למסחר, ועד תום  6במסגרת הסכם ההשקעה

התאים  ןתקופה של ארבע שים מהמועד האמור, תפעל החברה בביצוע השקעותיה כך שיתקיימו לגביה

למסחר של חברה העוסקת  הקבועים בתקון הבורסה לעיין פטור מוותק פעילות ברישום לראשוה

  :7")תאי תקון הבורסה לעיין קרן להשקעה בתשתיותבהשקעה בתשתיות ("

שווי כסיה שהם כסי תשתית, איגרות חוב, יירות ערך הסחרים בבורסה, כסים שיש לכלול  4.1

מכלל  95%-בסעיף "לקוחות" בהתאם לכללי חשבואות מקובלים, פיקדוות ומזומים לא יפחת מ

 ;כסיה

שווי כסיה שהם כסי תשתית וכסי הפקה ותמורה (כמשמעם בתאי תקון הבורסה לעיין קרן  4.2

 משוויים של כלל כסיה. 75%-) לא פחת מ8להשקעה בתשתיות

 מדייות לעיין הליך ביצוע ההשקעות בידי החברה . 5

, טכיים, החברה תבצע הליך סיון, יתוח, הערכה והשקעה אשר ילווה על ידי יועצים משפטיים

  חשבואיים ויועצי מיסוי, בהתאם לצרכים הרלווטיים, שהים מומחים בתחומם. 

ככלל, הליך יתוח כל הזדמות פוטציאלית יכלול מספר שלבים (בכפוף לשיויים והתאמות להשקעה 

  הקוקרטית ואופייה): 

 אשר יוחה על ידי הקריטריוים הבאים:  - תהליך יתוח עסקה 5.1

 יות ואסטרטגיית ההשקעה. התאמה למדי 

  .ת תשואות וחשיפותבחי 

  .ת מקורות מימוןבחי 

  .ים בתיק ההשקעותאיזו 

  .יםיהול הסיכו 

  .יהול ההשקעה 

  .אסטרטגיית היציאה 

                                                      
 מיליון ש"ח. 600עלה על  2019בדצמבר  31יצוין כי שווי הכסים בדוחותיה הכספיים של החברה ליום         5
  .7.1עם משקיעים שוים, שפקע עם הפקת מיות החברה לציבור. ראו סעיף  השקעההסכם      6
  לפרק ו' להחיות על פי החלק השי לתקון הבורסה. 3ב.1סעיף    7
" כמילווה מדיה, פיקדון או מזומים, שמקורם בכספים כמפורט בפסקאות כסי הפקה ותמורהכון למועד זה, מוגדר המוח "   8

) 1"): (תקופת ההחזקהתן פסקאות (") בהגדרה זו, המוחזקים במשך תקופה שאיה עולה על התקופה כמפורט באו3) עד (1(
תקופת  -כספים שהתקבלו מהפקת יירות ערך קודם להפקה הראשוה לציבור או במסגרת ההפקה הראשוה לציבור 

) כספים שהתקבלו מהפקה וספת של יירות ערך של החברה 2ההחזקה במשך שתיים מיום ההפקה הראשוה לציבור; (
תקופת  -) תמורה ממכירת כסי תשתית 3ופת ההחזקה במשך שה מיום ההפקה הוספת; (תק –שרשמו למסחר בבורסה 

  ההחזקה במשך שה מיום המכירה.
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לאחר תהליך הבחיה הראשוית של ההשקעה, תשאף החברה להבטיח  - משא ומתן ראשוי 5.2

מתן על תאים עקרויים לצורך הגעה למזכר הבות בלעדיות להמשך התהליך, ויתקיים הליך משא ו

 מחייב. -לא

 . חתימת מזכר עקרוות 5.3

לפי חתימה על הסכם מחייב, תבוצע בדיקת אותות משפטית, טכית, פיסית,  - בדיקת אותות 5.4

חשבואית ומיסויית (לפי הצרכים הרלווטיים להשקעה). הבדיקה תבוצע בידי יועצים שיוהלו על 

חברת היהול, אשר יאשש ויתכלל את כלל ההחות והממצאים הדרשים במודל פיסי ידי צוות 

 מפורט והערכת שווי לפי המתודולוגיות ההוגות. 

 .גיבוש וסח הסכם השקעה 5.5

טרם חתימה על הסכם מפורט, תובא כל עסקה, שהיקפה הכספי עולה על שיעור  - אישורי אורגים 5.6

 קטוריון החברה. שקבע מסך כסי החברה, לאישור דיר

 .  חתימה על הסכם מחייב 5.7

  )Exit Strategyאסטרטגיית מימוש ( . 6

לצורך יצירת  ווהעלאת שוויתיק הכסים על מת לממש את האסטרטגיה של החברה בוגע להשבחת 

חברה אסטרטגיה סדורה למימושן של כל אחת מקטגוריות גיבשה הערך משמעותי כתוצאה ממימוש, 

  יכן שהמימוש רלווטי: הכסים בהן תשקיע, ה

 EXIT-טווח הזמן ל  EXIT-אופי ה  EXIT-אסטרטגיית ה  סוג ההשקעה

 - חברות פרויקט

זיכיוות או 

  רישיוות

כס או הרישיון בזיכיון הום תקופת ת

מוגבלים הרישיוות  / תזיכיווה -

 20-25(לרוב  בזמן באופן מובה

  .שים)

 הזיכיון תקופת תום

  הרישיון. /

לעיתים  –ברישיון 

תום תקופת הארכת 

רישיון אופציואלית 

 30(לכל היותר 

  .שים)

 בהתאם למועד תפוגת הזיכיון

-ל 10. עשוי לוע בין הרישיון /

. תקופת ההשקעה שים 30

, עשויה להיות אף מוכה יותר

בהתחשב במועד כיסת 

, תקופת להשקעההחברה 

ההקמה של הפרויקט 

  ובהחלטת המימוש.

 - וחברות פורטפולי

חברות המחזיקות 

בחברות פרויקט 

  (פלטפורמות)

חברות פורטפוליו המחזיקות 

בחברות פרויקט, וחברות 

)Corporates ן בעלותאחרות הי (

אורך חיים בלתי מוגבל (חברות 

פורטפוליו יכולות להשקיע בחברות 

פרויקט וספות ללא הגבלה). לכן, 

מימוש ההשקעה יהיה לאחר מקסום 

השבחה  ערך ההשקעה לאחר

  תפעולית, פיסית ומסחרית.

  

  יתהצעה ראשו

 לציבור.

 פקה פרטיתה 

  מכירה מסחרית

 של עסקה

  חלוקות של

זכויות הבעלות 

בישויות 

 למשקיעים.

שים או תום תקופת  10עד 

הרישיון שהיה קיים במועד 

-10כיסת החברה כמשקיעה (

  שים) 20

תפעול  חברות

ותחזוקה וחברות 

 רותאח

)Corporates(  

 5שים (השאיפה היא  15עד 

  -שים)  10עד 

בהתאם לתוכית הפיתוח 

וההשבחה של החברה, 

המותאמת לאופי הפעילות 

והכסים. לאחר יישום 
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 EXIT-טווח הזמן ל  EXIT-אופי ה  EXIT-אסטרטגיית ה  סוג ההשקעה

 .כסיםמכירת ה  

  

התוכית האסטרטגית תהא 

ההשקעה מוכה למימוש לפי 

  קריטריוים קבועים מראש.

 ועסקאות במיותיה השקעות בהון החברה . 7

") בהסכם חברת היהולג'ריישן יהול בע"מ ("עם  ההתקשרהיא ה, החבר הקמתבסמוך לאחר  7.1

 . 9מיליון ש"ח 276-במסגרתו גייסה החברה סך של כ, השקעה עם משקיעים שוים

 -52.65רשמו מיות החברה למסחר בבורסה, זאת לאחר שגייסה כ 2019במרץ  3כאמור, ביום  7.2

 .בור על פי התשקיףמיות לצי 52,648,700מיליון ש"ח בהפקת 

בהתאם להוראות הסכם היהול של החברה עם חברת היהול (ראו פירוט לגבי הסכם זה במסגרת 

במרס  26ביום הקצתה החברה לחברת היהול, "), הסכם היהולבפרק ד' לדוח, להלן: " 21תקה 

 1מימוש של  מיות רגילות של החברה, במחיר 2,632,435-אופציות לא סחירות ל 2,632,435, 2019

 ש"ח, מחיר השווה למחיר המיה במסגרת ההפקה לציבור על פי התשקיף.

 8,797,100וכן מיות רגילות של החברה  17,594,200 לציבור הפיקה החברה 2019במאי  1ביום  7.3

במסגרת הפקה זו,  .על פי דוח הצעת מדף מאותו מועד) למיות החברה, 1כתבי אופציה (סדרה 

  מיליוי ש"ח.  17.95-של כ גייסה החברה סך

 879,710, ללא תמורהלחברת היהול,  2019ביולי  14ביום בהתאם להוראות הסכם היהול, הוקצו 

ש"ח למיה,  1.02במחיר מימוש בסך  מיות רגילות של החברה 879,710-אופציות לא סחירות ל

) 1לכתבי אופציה (סדרה  אופציות לא סחירות 439,855וכן מחיר השווה למחיר המיה בהפקה זו, 

  .)1אגורות לכתב אופציה (סדרה  5.79, במחיר מימוש של של החברה

) והאופציות הלא סחירות לכתבי האופציה 1פקעו כתבי האופציה (סדרה  2019באוקטובר  31ביום 

 ), מבלי שמומשו.1(סדרה 

למשקיעים  מיות רגילות של החברה 596,591,000הפיקה החברה  2019בספטמבר  16ביום  7.4

 הפקה זו. במסגרת 2019בספטמבר  15מיום מוסדיים בהצעה לא אחידה, על פי דוח הצעת מדף 

 ש"ח. ימיליו 255–גייסה החברה סך של כ

לחברת היהול, ללא תמורה,  2019 באוקטובר 31בהתאם להוראות הסכם היהול, הוקצו ביום 

 0.88במחיר מימוש בסך רגילות של החברה מיות  29,829,550-אופציות לא סחירות ל 29,829,550

  .ש"ח למיה, מחיר השווה למחיר המיה בהפקה זו

 מדייות חלוקת דיבידדים . 8

לא יאוחר מתום שתיים ממועד רכישת כסי התשתיות  לחברה מדייות חלוקת דיבידדים, לפיה 8.1

-ק החברות, תש"ט), בכפוף לכללי החלוקה הקבועים בחו2020חודש ספטמבר  -(דהייו  הראשוים

                                                      
  הסכם ההשקעה האמור פקע במועד השלמת הפקת מיות החברה לציבור, והחל ממועד זה, אין להוראותיו עוד תוקף.   9
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") ולמדייות ההשקעות של החברה והחלטות דירקטוריון החברה בדבר צרכי חוק החברות(" 1999

אך לא יותר מתזרים  ,מהרווח הקי שלה 50%השקעותיה, תחלק החברה, אחת לחצי שה, 

   המזומים מהכסים המוחזקים על ידיה באותה תקופה, ביכוי הוצאותיה.

אלפי  3,675הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסכום כולל של  2019במרץ  26ביום  8.2

 ש"ח.

אלפי  5,635הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסכום כולל של  2019בובמבר  26ביום  8.3

 ש"ח.

  אלפי ש"ח. 77,124היה  2019בדצמבר  31יתרת הרווחים היתים לחלוקה ליום 

 והתאמות ומידע צופה פי עתידכפיפות המדייות לשיויים  . 9

תיאורים בוגע ליעדים, מדייות השקעות, מדייות , לרבות לעיל 8עד  1ובא בסעיפים המידע המ

עת, בהתאם להחלטות הו, מטבעו, מידע הכפוף לשיויים והתאמות מעת ל ומדייות דיבידד מימוש

שיתקבלו באורגים המוסמכים של החברה. משכך, אין לראות בו משום התחייבות של החברה שלא 

או להתאימה מעת לעת. בוסף, אין ודאות כי החברה תעמוד ביעדים אשר קבעו  לשות את המדייות

ועלת החברה, זמיות במסגרת מדייותה, והדבר תלוי, בין היתר, בתאי השווקים הרלווטיים בהם פ

הכסים העומדים להשקעה, בשיויים בשוויי ישויות מושקעות לאחר מועד ההשקעה, תוצאות 

  .פעילותן של החברות המושקעות וכיוצא באלו גורמים

הקורוה יודגש, כי כון למועד פרסום הדוח קיים חוסר ודאות לגבי אופן ועוצמת המשך התפשטות גיף  

ים הוספים שייקטו לצורך התמודדות עמו והשלכותיהם על המשק הישראלי בישראל ובעולם, הצעד

. חלק מהיעדים, התחזיות וההערכות המוצגים לדוח הדירקטוריון) 2.4(ראו סעיף  ועל הכלכלה העולמית

בדוח זה, ובפרט יעדים ותחזיות הוגעים לטווח הקצר, עשויים להיות מושפעים מהותית מתרחישים 

ת גיף הקורוה. מטבע הדברים, בהתחשב בחוסר הודאות הקיימת כון למועד זה, שוים של התפשטו

לוקחים בחשבון את השלכות גיף הקורוה וההתמודדות  םכאמור אי התחזיות, ההערכות והיעדים

  עמו. 

 היזמים ותלות באשי מפתח  .10

עבודה ממושכת לאחר שסיימו תקופת  "),המהלים(" זיגר וארז בלשה ףהקרן הוקמה על ידי יוס

וכושא משרה בכיר בתחום , בה כיהו כמכ"ל גרית הכרמל השקעות בע"מ תומשותפת בקבוצ

לשי המהלים יסיון משותף בפיתוח, מימון, הקמה בהתאמה.  ,התשתיות, זכייות ועסקי התפלה

סגמטים  ובוסף, מומחיות במימון פרויקטים במגוון ,והפעלה של פרויקטים ובתהליכי השבחה ומימוש

  בעולם הארגיה והתשתיות.

, וזאת בשל כישוריהם העסקיים והיהוליים, כאשי מפתח בחברה המהליםהחברה הגדירה את 

תם ויהברגיה (לפרטים ביחס לם בתחום התשתיות והאם יסיוהליםסיופירוט ביחס ראו  של המ

של היכרותם המעמיקה עם גורמים וכן ב ,), תרומתם לחברה בפיתוח עסקיהבפרק ד' לדוח 26לתקה 

להערכת החברה, אם יחדלו מי מבין יוסף זיגר או ארז בלשה מלשאת משרה  .אסטרטגיים בתעשייה

  של החברה.  עסקיהבחברה, עשויה להיות לכך השפעה על 
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות החברה  .11

כלכלית בה פועלת החברה, אשר -סביבה המקרויתוארו המגמות, האירועים וההתפתחויות ב להלן

להערכת החברה צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה או על התפתחות 

  . עסקיה

יצוין, כי חלק מהתוים והתחזיות המובאים להלן ערכו לפי היוודע התפרצות גיף הקורוה (ראו 

הדברים, עשויות להשפיע, ואף מהותית, על חלק מההערכות  לדוח הדירקטוריון), אשר מטבע 2.4סעיף 

 והתחזיות המתוארות בפרק הסקירה הכללית ובדוח זה. 

  תחום הארגיה והתשתיות בעולם 11.1

תחומי הארגיה והתשתית היו מאז ומתמיד מועי צמיחה חיויים לכלכלה העולמית, ולפיתוחן 

יות מפותחות, בכללן מדית ישראל, הכלכלי, הדמוגרפי, המסחרי והאושי של מדיות. מד

משקיעות משאבים רבים בפיתוחן של תשתיות, מתוך ידיעה שאיכותן משפיעה על רווחת החיים 

עולמית ההכרה גוברת ההאחרוות  באופן שוטף ומהווה גורם חיוי בצמיחה הכלכלית. בשים

קומיות הן בטווח במעמדם של תחומי הארגיה והתשתיות כמועי צמיחה חיויים לכלכלות מ

הקצר, ביצירת מקומות עבודה ועידוד השקעות זרות והן בטווח הארוך באמצעות שיפור הפריון 

כמו כן, בשים האחרוות, ויכולת הייצור בכלכלה המקומית ואיכות החיים של אזרחי המדיה. 

, מים )חשמל, דלק וגז טבעי(היקף ההשקעה העולמי בתשתיות ליבה בתחומי התחבורה, ארגיה 

. עם זאת, קיים פער משמעותי בין הביקוש 10טריליון דולר בשה 3.1-כ עלמוערך כעומד  ותקשורת

העולמי להשקעה בתשתיות ובין ההשקעות בפועל, פער שהולך ומעמיק עם השים. הפורום 

, יש 2030וש העולמיות לתשתיות עד שת ציפיות הביקל לעותהכלכלי העולמי מעריך כי על מת 

מגמה זאת מוצאת ביטוי . 11מיליארד דולר 800-ל את היקף ההשקעה השתי בתשתיות בכלהגדי

בעליה החדה במספר היוזמות בתחומים אלו, כמו גם בהיקפי ההשקעה. כך, על פי מחקר 

Preqin12 ים שבין%31-היה גבוה בכ 2018-2015, מספר העסקאות בתחומים אלה בארבע הש 

ים שלפוהשווי הכספי הכולל המוערך של 2011-2014י כן (ממספר העסקאות בארבע הש ,(

  בין התקופות ה"ל. 54%-העסקאות עלה בכ

  

  

  

  

  

                                                      
בושא פערי השקעה בתשתיות בעולם, אוקטובר  Kinsey & Company  Mcסקירה של מכון המחקר של חברת הייעוץ הבי"ל   10

 -") דוח הוועדה(" 2019, יוי של הוועדה לקידום הקמת קרות סחרות להשקעה בתשתיותבדוח הסופי  2(הפיה בה"ש  2017
https://cutt.ly/3rTtBiW.  

  - 2016בושא פערי השקעה בתשתיות בעולם ואופן ההשקעה הדרש בתשתיות, יוי  c ForumWorld Economiסקירה של    11
https://bit.ly/2Qp6f2s    

12   6-25-912116-1-ISBN: 978 - 2020PREQIN GLOBAL INFRASTRUCTURE REPORT  ")Preqin.("  
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  Preqin(13התפתחות מספר ושווי העסקאות בתחום הארגיה והתשתיות בעולם (

  

בכדי לקדם פיתוח של תשתיות, פועל המגזר הציבורי להבטיח את השתלבותו של המגזר הפרטי 

מעטפת רגולטורית תומכת ויצירת תאים וחים להשקעה בתשתיות,  וםקידבפיתוחן על ידי 

מתן סובסידיות ומעקים  ,לרבות באמצעות הבטחת זמיות מקורות מימון לטווח ארוך

  ממשלתיים, הבטחת הכסות וגידורן מפי חשיפות מטבע, ריבית ומדד. 

  תחום הארגיה והתשתיות בישראל 11.2

חום התשתית במדית ישראל בתמורות משמעותיות, בשי העשורים האחרוים מתאפיין ת

הפעולה המוצלחים בין המגזר הפרטי לציבורי. בשים האחרוות  בשיתופיובראשן העלייה 

ממשלת ישראל שמה דגש הולך וגדל על פיתוח התחום, והדבר בא לידי ביטוי בקידום רגולציה 

ועל יוצא, השוק מתרחב . כפוהפרטות תומכת, הקצאת משאבים גדולים וקידום פרויקטים

  ומפתח עומק, ואף בה בו שוק משי דיאמי. 

  ,PPP )Public-Privateאמד שווי הפעילות הכולל של פרויקטים בביצוע בשיטת הדוחלמועד 

Partnership( וסף קיימים פרויקטיש"ח מיליארד 50-בישראל בכוב , PPP  ים בהיקף שלמתוכ

בלבד ואים   PPPכומים האמורים מתייחסים לפרויקטיסה. 14עשרות מיליארדי ש"ח וספים

כיום , והיקפם מוערך בעשרות מיליארדי שקלים. PPPכוללים פרויקטים אחרים שאים בשיטת 

                                                      
  .12ראו ה"ש    13
  .https://cutt.ly/6rIpvdqוועדה. בדוח ה 13עמוד    14
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מיליארד  120 – 100של ראש הממשלה והאוצר צבר פרויקטי תשתית בהיקף  מתכים משרדי

   .15שקל לשים הבאות

, סגמטים, לפי 2023זים הכולל בתחום התשתיות עד שת כך, למיטב ידיעת החברה, היקף המכר

  היו:במיליארדי ש"ח, 

  

  ובחלוקה לפי שים:

ברמת התשתיות במדיה.  OECD-ישראל עדיין מפגרת משמעותית מול מדיות ה, למרות זאת

החל לפעול צוות בימשרדי  2017האמורים, בשת  הפעריםכחלק מצעדי המדיה לצמצם את 

תיות, שמטרתו זיהוי הפערים והמקומות שבהם דרשת השקעה מוגברת. הצוות לושאי התש

באופן משמעותי  ותואיכות התשתיות הכלכליות הפיזיות של ישראל מוכ 16מצא כי רמת המלאי

  בהשוואה לממוצע המדיות המפותחות. 

                                                      
אומדן על בסיס צבר הפרויקטים העתידיים בתכית הרב שתית לפיתוח תשתיות שהוצגה ע"י אגף ממשל וחברה ואגף כלכלה    15

  .https://cutt.ly/urYv2Nt": 2019ותשתיות במשרד ראש הממשלה בדו"ח "תשתית לצמיחה 
מלאי הוא ערך כסי התשתיות הקיימים חלקי סך התוצר. רמת המלאי גזרת מהערכת שווי כסי התשתיות ההיסטורי (בשים    16

  ), בתוספת סך ההשקעה בתשתיות ביכוי הפחת בגין כסים אלו.2015-1992
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אשר  "2030"תשתיות בהתאם לעבודת הצוות ולצורך יישום המלצותיו, הוקם גוף ייעודי בשם 

יוזמות ופרויקטים בתחום  לרבות יצירת רשימת לתשתיותבין מטרותיו: ביית תכית לאומית 

 התשתיות, ייעול תהליכי התכון והרישוי, הסרת חסמים וקידום הביצוע, לרבות באמצעות

    הגדלת היצע כלי המימון לפרויקטים בתחום.

שמעותיות בכל הסגמטים של בהתאם, החברה מזהה גידול פעילות בהיקף מהותי והשקעות מ

לאור צרכי השוק, מגמות השוק, תחום התשתיות והארגיה, בדגש על המגזר הפרטי, וזאת 

  פעולות הממשלה והתוויית מדייות, תמיכת המוסדות השוים ויישום המדייות.

  :להלן פירוט המהלכים המרכזיים וההתפתחויות הצפויות בתחומי הפעילות בשים הקרובות

תחומי 

  הפעילות

  המהלכים המרכזיים וההתפתחויות הצפויות

בהמשך לתגליות מאגרי הגז הטבעי המשמעותיים לחופי ישראל, מעריך משרד הארגיה כי צריכת הגז   גז טבעי

, וזאת עקב הפיכת הגז הטבעי למקור ארגיה עיקרי 402017עד ואף יותר הטבעי במשק תכפיל את עצמה 

   תעשייה, ובהמשך גם בתחבורה ובמשקי הבית.ל וייצור חשמבישראל, ראשית עבור 

  - 18הדלקים המשקיתמהיל 

  

  

  - 201819 עד 2004בשים  )BCM -להלן תוי צריכת הגז הטבעי (ב

                                                      
ת של המלצות הוועדה לבחית מדייות הממשלה בושא משק הגז הטבעי בישראל, מתוך מסקות הצוות המקצועי לבחיה תקופתי 17

  .https://cutt.ly/Qrqc7uL: 2018בדצמבר  18שפורסמו ביום 
  ").דוח מצב משק החשמל(" https://cutt.ly/trYn5nH: 2018דוח מצב משק החשמל לשת  18
 .https://cutt.ly/fe4LzzEמטעם משרד הארגיה:  2018מתוך סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי לשת  19
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תחומי 

  הפעילות

  המהלכים המרכזיים וההתפתחויות הצפויות

 

מיצוי משאבי הגז יחייב הקמת תשתיות תומכות על מת להגיש את המשאב לכלל המשתמשים 

  הקיימים והפוטציאליים.

ייצור 

  חשמל

ן בכיסתם של יצרים פרטיים לשוק אחרי שים בהן שלט בידי חברת החשמל. סגמט זה מתאפיי

מכירת תחות המשך בשים הקרובות צפוי גידול בתח השוק המוחזק על ידי יצרים פרטיים לאור 

חברת החשמל, ייזום תחות כוח המופעלות בגז טבעי, וכיסת מתקי קוגרציה בגז טבעי (המייצרים 

  זמית) ומתקי ארגיה מתחדשת לשוק. -י בוחשמל וחום שימוש

 0%6-על כ לעמוד תחות הכוח הפרטיות צפוי בשים הקרובות חלקן של ,20להערכת רשות החשמל

  משוק ייצור החשמל. 

, צפוי לגדול 2018מתמהיל הדלקים המשקי בשת  3%-סך הארגיה המתחדשת, שהיווה כ ,בוסף

וכעת אף בחת האפשרות להגדיל את יעד  203022ת בש 17%-ו 202521בשת  %21-כמשמעותית ל

כחלק מהמאמץ העולמי, להתמודדות עם משבר זאת ו ,203023בשת  30%-הארגיות המתחדשות ל

  . שיויי האקלים ולהפחתת פליטות גזי החממה הגלובאליות

 

                                                      
 .19ראו ה"ש  –דוח מצב משק החשמל  20
  .19ראו ה"ש  –דוח מצב משק החשמל  21
  .https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542: 2015בספטמבר  20מיום  542החלטת ממשלה מס'  22
  .https://cutt.ly/lrV3Mr7: 2030בעין יעדי ייצור חשמל בארגיה מתחדשת לשת  2020ביואר  29קול קורא מיום  23

11.106
10.3473

9.6611

8.4049
7.5678

6.8351

2.5562

4.97155.3164

4.1861
3.7707

2.7384
2.2942

1.6391
1.1889

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

ה 
יכ
צר

)
B

C
M

(

 שה

84% 78% 72% 72% 69%

39%

14% 20% 25% 25% 28%

48%

1% 2% 3% 3% 3%
12%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2025* 

% 

 שה
 מתחדשות יצרים פרטיים ללא מתחדשות חברת החשמל



 

 

 תיאור עסקי התאגיד

18  

תחומי 

  הפעילות

  המהלכים המרכזיים וההתפתחויות הצפויות

ם התחבורה משבר תחבורתי מיע השקעות עק בתשתיות התחבורה והסעת המוים בישראל. בתחו  תחבורה

שלאורך שים שלטה באופן  ,הציבורית יכרת מגמת פתיחה לתחרות של פעילות בהיקף משמעותי

  בלעדי בידי שי המפעילים הגדולים. 

מגמה וספת היא הרחבה מואצת של היקפי השירותים היתים (אוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, 

הביעירוית (כבישים, מחלפים, תיבים מהירים) מטרויות וכיו"ב). כמו כן, הקמת תשתיות התחבורה 

מיליארד  1.5-בסך של כ 2020ההשקעה בפיתוח תחבורה צפויה לגדול בשת . PPPמבוצעת בפרויקטי 

מיליארד ש"ח וספים  1.5-, ובסך של כמיליארד ש"ח) 20.8-(כ 2019תקציב לשת ש"ח לעומת הצעת ה

 .202024לעומת ההוצאה הצפויה בשת  2021בשת 

כך , 2030בשת  26%-בקירוב כיום ל 80%-מהמדיה הציבה יעד של הקטת כמות הפסולת המוטמת   סביבה

. 25תוטמן 26%-מהפסולת תושב לארגיה וכ 23%-מהפסולת בישראל תמוחזר, כ 51%-, כ2030שבשת 

קולות בהתאם, יוקמו מתקי מיון וטיפול בפסולת בהיקפים משמעותיים, תוך מתן תמריצים במסגרת 

סך ההשקעה של המשרד להגת הסביבה בתכית קוראים שמפרסם המשרד להגת הסביבה מעת לעת. 

  . 2030מיליארד ש"ח עד שת  4-הפסולת כאמור עומד על כ

משבר המים במדית ישראל מיע קידום של פרויקטים של המגזר הפרטי (בעיקר התפלת מי ים)   מים

עק בסגמט זה. לפי תוי רשות המים, המחסור במקורות  התמכים ע"י הממשלה ובהתאם השקעות

  .26םמיליארד קוב מי 2.5-המים הטבעיים מסתכם בכ

  ופיתוח עורפי מל הן בדרום והן בצפון המדיה. פיתוח לוגיסטי  הלוגיסטיק

  

 המידע המובא בטבלה לעיל, לרבות תיאורים בוגע למהלכים המרכזיים וההתפתחויות הצפויות בכל תחום

היו מידע צופה פי עתיד, המבוסס על הערכות והחות שוות של החברה בדבר ההתפתחויות  ,פעילות

ברגולציה ובסביבה הכלכלית והעסקית. אין ודאות כי הערכות אלו יתממשו וההתפתחויות בפועל עלולות 

  להיות שוות מהותית משחזה.

 סוגי הפרויקטים המרכזיים בתחום התשתיות ומאפיייהם 11.3

, כאשר לעין זה מובהר, כי במוח הפרויקטיםבסוגי חום התשתיות מתאפיין במעד גדול ת

"פרויקטים" הכווה היא לפעילות עסקית בתחום התשתיות, ולכל הכסים המשרתים את 

או  חברות פרויקט או פעילות עסקית במסגרת חברות תפעול כגוןהפעילות בתחום התשתיות (

  הקמה). 

בעוד פרויקט להקמת  -. כך, למשל היקפי הפרויקטיםתחום בשוות גדולה בכמו כן, מתאפיין ה

, פרויקטים אחרים בתחום שקליםמתקים סולאריים מצריך השקעה של עשרות מיליוי 

בודדים ו"מגה שקלים הארגיה (כגון תחות כוח) מחייבים לרוב השקעה של מיליארדי 

                                                      
וכן הצעת תקציב משרד התחבורה והבטיחות  https://cutt.ly/lrIuycA: 2022עד  2020תכית התקציב הרב שתית לשים    24

  .https://cutt.ly/2rIultl: 2019בדרכים לשת 
  .https://cutt.ly/7rIuUk5: 2030התוכית האסטרטגית של המשרד להגת הסביבה לטיפול בפסולת עד שת    25
26   https://cutt.ly/orIo8hg.  
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עות המוים ותחבורה מסילתית, עשויים פרויקטים" בתחום התחבורה, בדגש על מערכות להס

מיליארדי שקלים ויותר מכך לפרויקט בודד. לצד עלויות עשרות לדרוש השקעה ראשוית של 

  ההקמה, מרבית הפרויקטים מתאפייים בעלויות תחזוקה ותפעול משמעותיות. 

 סוגי הפרויקטים העיקריים בישראל

Private Partnership)-PPP (Public 

הפוצות בעולם לשיתוף המגזר הפרטי בהקמה ותפעול של פרויקטים בתחום אחת השיטות 

את הסיכוים מחלקת המיושמת לרוב על בסיס זיכיוות. שיטה זו  PPP-התשתיות היה שיטת ה

הכרוכים בפרויקטי תשתית בין המגזר הציבורי לפרטי, כאשר המגזר הציבורי אחראי בדרך כלל 

 ,ם וסיכוי כוח עליון של היזם הפרטייביקוש, סיכוים פיסילאספקת קרקעות ולגידור סיכוי 

 PPP-שאחראי להקמת הפרויקטים, למימום ולתפעולם. בעוד שבעבר התמקדה שיטת ה

בפרויקטים בתחום תשתיות ליבה, בעשור האחרון יכרת מגמה לעשות בה שימוש בפרויקטים 

  בכלל תתי תחום התשתיות ("סגמטים"). 

  בוצעים בדרך כלל בישראל באחד משי מודלים עיקריים: פרויקטים אלו מ

 ) - Build Operate Transfer (BOTומתפעל  בפרויקטים אלו המגזר הפרטי מקים, מממן

את הפרויקט, ובסיום תקופת הזיכיון מעביר את הפרויקט לבעלות המדיה. הכסות הזכיין 

צירוף רשת בטחון ובעות בראש ובראשוה ממשתמשי קצה, לרוב ב תחת מודל זה

  מהמדיה.

 PFI) (Private Finance Initiative -  בעוד שבפרויקטים במודל זה הזכיין מקים, מפעיל

, הכסותיו מבוססות על תשלום תקופתי BOT-ומעביר את הפרויקט למדיה כמו במודל ה

  ומוסכם מראש מהמדיה, ותלויות בעמידתו במדדי ביצוע, ולא בהכסות ממשתמשי קצה.

  שיוות וסוגי פרויקטים וספיםרי

 PPPלצד פרויקטים הממומים באמצעות תקציבים ציבוריים ופרויקטים המבוצעים בשיטת 

ישם פרויקטים בתחום התשתיות המבוצעים באמצעות חברות פרטיות (לרוב פרויקטים 

ור הפועלים תחת רישיוות, בישראל לרוב תחת משרד הארגיה, רשות החשמל ורשות המים). לא

, בדומה Project Finance-המאפייים הכלכליים של פרויקטים אלו רבים מהם ימומו בשיטת ה

הפקה וזיקוק) מתאפייים בהשקעות בעיקר עפי הארגיה (חלק מ. PPP-לעשה בשיטת ה

  משמעותיות בתשתיות המבוצעות במימון עצמי ללא התערבות גורמים ממשלתיים.

בהם המגזר הציבורי  -) Design Build DBקטים תקציביים (סוג וסף של פרויקטים הם פרוי

  מבצע תכון ראשוי ומעביר את התכון המפורט והביצוע אל המגזר הפרטי. 

שירותי תפעול בסגמטים שוים בתחום התשתיות  -סוגים וספים של פרויקטים כוללים 

  ם ההיסעים). בתחו -והארגיה, העמדת שירותים בהתקשרויות ארוכות טווח (לדוגמא 

  מאפייים מרכזיים

באמצעות חברות עסקיות ייעודיות הפרויקט  מזמיןמבוצעים עבור חלק גדול מהפרויקטים 

)SPCה .(-SPC  ת אותו באמצעותי הקמה ותפעול וממממבצעת את הפרויקט באמצעות קבל
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י בעלהלוואה בקאית לטווח ארוך, כאשר הכס משמש כבטוחה ולמממן אין זכות חזרה ל

  ).SPC )non-recourse-המיות של ה

שמהל  בהליך המכרזימתבצע סיון מוקדם של הגורמים שיכולים להתמודד  במרבית המקרים

  על בסיס תאי סף מקצועיים ופיסיים.המזמין 

) המבצעות את התפעול SPCבסוגים מסוימים של פרויקטים קיימות חברות פרויקט ייעודיות (

), ובוסף קיימות חברות סגמטליות (שאין חברות EPCאת ההקמה ( ) ו/אוO&Mשל הפרויקט (

SPC אשר מבצעות פעילות של תפעול במגוון פרויקטים או מקימות צבר פרויקטים וחברות (

  המעמידות שירותים וספים לפרויקטים.    

 פיתוח, -מהשלב בו מצא הפרויקט  ,כלל, רמת הסיכון בהשקעה בפרויקט תושפע, בין היתרכ

זכאי הזכיין להכסות  PFIבפרויקטים מסוג  .בפרויקטההתקשרות הפעלה, וממאפייי  או הקמה

 פים, חשוBOTבפרויקטים מסוג . בסיכון ביקוש כלל באופן שהזכיין איו ושא מהמזמין,קבועות 

מבה ההכסות משלב תשלומים קבועים בגין לאור העובדה ש ,מסוים לסיכון ביקוש יםהזכיי

  תשלומים משתים בגין אספקה.זמיות ו

 שוק הקרות הסחרות להשקעה בארגיה ותשתיות 11.4

  המגמה העולמית

המודלים של השקעות בתשתיות בעולם הלכו והתפתחו עם השים, עם העמקת הצורך במגוים 

גמישים יותר, אשר יתמכו בעסקאות מורכבות וגדולות יותר. רמת החשיפה של המשקיעים 

ת, והתרחבה לכדי אפיקי השקעה המחייבים פרופיל יהולי אקטיבי בתחום גדלה בעקביו

  המתמחה בפיתוח, תפעול, השבחה ומימון תשתיות.

בעיקר בעשור האחרון קרות השקעה סחירות בתחום התשתיות הופכות פוצות יותר ויותר, 

ום, על רקע התאמת טעמי ההשקעה של המשקיעים למאפייי התחבבורסה ליירות ערך בלודון, 

הקרות האמורות  .משמעותית בכמות הקרות הסחרות בשים האחרוות עם צמיחה

לאור שווי הכסים  -מאפשרות למשקיעים להחזיק בצורה זילה בכסי תשתית שמרביתם 

אים זילים, תוך פיזור החשיפות לסגמט מסוים  -ומאפיייהם כפרויקטים לטווח ארוך 

   .והשקעה במכשיר המספק תשואת דיבידד יםבאמצעות יצירת תיקי השקעה מגוו

  ישראליהשקעה בתשתיות ההשחקים הפועלים בשוק ה

מספר מצומצם יחסית של גורמים מרכזיים המעורבים בהשקעות בפרויקטים.  ובישראל יש

הגופים המרכזיים אשר מעמידים חוב בכיר לפרויקטים אלו הם הבקים המסחריים וכן הגופים 

הבכיר מבוצע במרבית המקרים על ידי אחד משי הבקים  ם. ארגון החובהמוסדיים הגדולי

  המסחריים הגדולים. 

בתחום ייזום  בראש ובראשוה החברות הפועלות ותאת ההון העצמי הדרש לפרויקטים מעמיד

  . , וכן גופים מוסדייםהתשתיותהפרויקטים בתחום 
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שר החלו את פעילותן על ידי השקעה א ,בוסף, בשוק פועלות שתי קרות פרטיות (לא סחירות)

הוית בפרויקטים בשלבי תפעול, ואשר בשים האחרוות החלו לבצע גם השקעות בפרויקטים 

  החל מתקופת ההקמה. 

בשלב זה, על אף שהיצע הזדמויות ההשקעה בתשתיות צפוי לגדול באופן משמעותי ביותר בשים 

ם פיים היפאסיביים, ומתמקדים במרחב השקעה -סייםהקרובות כאמור לעיל, מרבית השחק

  . ואים וגעים במעגלים הרחבים של עולם התשתיות -צר 

מוטה כסים פעילים סחיר בשוק ההון הישראלי אין כיום מכשיר השקעה למעט פעילות החברה, 

פורטפוליו מגוון, חלוקה שוטפת של דיבידד, סחירות המתאפיין בבתחומי הארגיה והתשתיות 

עם זאת, למיטב ידיעת החברה, בשה האחרוה קמו מספר מיזמים להקמת קרות  ת.וזילו

  סחרות להשקעה בתשתיות, אשר עדיין לא הבשילו לכדי הפיכת קרות אלו לסחרות.

  המלצות הוועדה לקידום הקמת קרות סחרות להשקעה בתשתיות

בשים האחרוות מחד על רקע מגמת הצמיחה בהיקף הפרויקטים בתחום התשתיות והארגיה 

גיסא, ומספר השחקים המצומצם המאפיין את השוק, כמו גם היעדר מעורבות הציבור במימון 

ועדה לקידום הקמת קרות סחרות  2014, הוקמה בחודש מאי מאידך גיסא ישיר של הפרויקטים

חון בה חברים ציגי רשויות ממשלתיות שוות. הוועדה הוקמה על מת לב ,להשקעה בתשתיות

ולהמליץ על אמצעים ומהלכים שיש בהם כדי לעודד הקמת קרות סחרות להשקעה בתשתיות 

את מקורות המימון העומדים לטובת פרויקטים ל "), במטרה להגדיקרות השקעה בתשתיות("

בתחום התשתיות בישראל, להפחית את עלויות האשראי וההון שלהם ולתרום ליכולת המדיה 

י חשיבות לאומית, וכן לפתוח בפי הציבור אפיק השקעה חדש ולאפשר להוציא פרויקטים בעל

  לו להיות שותף ישיר בהשקעות בפרויקטים אלו. 

, שעיקרן המלצה על החלת משטר 27המלצותיה הסופיותפרסמה הוועדה את  2019יוי בחודש 

די בעלי המבוסס על מיסוי הכסות הקרן באופן ישיר בי ,בתשתיות ההשקעהמס מיוחד על קרות 

 ,מיות הקרן בצירוף הטבות מס אחרות, תוך הגדרת תאים לזכאות להחלת משטר המס האמור

וחובת חלוקת הוגעים לכסים בהם היא משקיעה, פיזור המשקיעים בקרן, מגבלות מיוף 

   דיבידד. 

בהתאם להמלצות הוועדה, מיסוי הכסות הקרן באופן ישיר בידי בעלי המיות יחול ביחס 

סות שחולקו לבעלי המיות כדיבידד תוך תקופה שקבעה בהמלצות הוועדה, ובתאי שלא להכ

חל אירוע מס על הכסות אלה בתאגידים המוחזקים על ידי הקרן. המיסוי הישיר של בעלי 

המיות יהיה בהתאם למקור ההכסה שחולקה ולזהות בעל המיות. כך לדוגמא, בעל מיות יחיד 

יעור מס שולי על הכסות שוטפות מכסי תשתיות ובשיעור מס רווח הון על יהיה חייב ככלל בש

שים, חברה שהיה  4הכסות ממכירת כסי תשתיות שהוחזקו על ידי הקרן לתקופה של לפחות 

בעלת מיות בקרן תחויב ככלל בשיעור מס חברות על הכסות שוטפות ובשיעור מס רווח הון על 

כאמור לעיל ואילו קופות גמל לגיל פרישה כהגדרתן בהמלצות הכסות ממכירת כסי תשתיות 

הוועדה יהיו פטורות ממס מהכסות שוטפות ומהכסות ממכירת כסי תשתיות. הכסות שלא 

                                                      
27 utt.ly/6rIpvdqhttps://c.  
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חולקו כדיבידד תוך תקופה שקבעה בהמלצות הוועדה יהיו חייבות במס בהתאם למודל המיסוי 

סכומים שחולקו לבעלי המיות ואשר מקורם בהכסה חייבת של כמו כן, הדו שלבי הרגיל. 

בוסף, דיבידד בידי בעלי המיות בקרן. , יסווגו כהכסה מקרןשחולקה לתאגידים מוחזקים 

, או הכסות ששיעורן ימכירת מלאי עסקבשמקורן  על הכסות 70%קבע שיעור מס חריג של 

, או מיירות ערך מכסי תשתיותישירות  למעט הכסות ,מכלל הכסות הקרן 5%עולה על 

כהגדרתן  הכסות עקיפות מכסי תשתיותאו  הסחרים בבורסה, מלוות מדיה ומפיקדון,

  .בהמלצות הוועדה

 בתאים הבסיסיים אשר קבעו בהמלצות היא עומדת כון למועד הדוח ,להערכת החברה

 בכוות החברה לפעול אמור,. בהתחשב בשל הוועדה לעיין קרות השקעה בתשתיות הסופיות

ככל שלא יחולו וזאת בחקיקה,  לכך שהמלצות הוועדה תוחלה ביחס אליה לאחר אימוצן

 .מוסח ההמלצות הסופיותשיויים מהותיים 

הערכות החברה ותחזיותיה באשר להשפעת משתים שוים על פעילותה כמפורט לעיל הן מידע 

המתבסס על הערכות ואומדים סובייקטיביים צופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך, 

ואיו בשליטת החברה בלבד. מידע זה מבוסס הדוח המצויים בידי החברה כון למועד פרסום 

בין היתר על הערכותיה של החברה ביחס להתפתחויות בתחום התשתיות, וכן ביחס למצב 

ה מהותית מהאופן הכלכלי בישראל. השפעת גורמים אלו על פעילות החברה עשויה להיות שו

בו חזתה על ידי החברה, וזאת בין היתר כתוצאה משיויים במצב הכלכלי בישראל, במגמות 

בעף הארגיה והתשתיות, שיויי חקיקה ושיויים רגולטוריים אחרים שישפיעו ובפרט במשק 

  .18על השווקים בהם פועלת החברה וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 

 מידע כללי וסף על תחום הפעילות .12

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  12.1

תשתיות, הים שקעה במעריכה, כי הגורמים העיקריים אשר יתרמו להצלחתה בתחום ה החברה

  כדלקמן: 

יהלום את טעמי  , אשרהארגיהוהתשתיות  בתחומי סחיר ושקוף יצירת אפיק השקעה חדש  .א

 .וכפוף לסטדרט גילוי של חברה ציבורית המשקיעים בשוק ההון הישראלי

לגייס להמשיך ואפשר לה יש בקרב המשקיעים, מכשיר השקעה אטרקטיביכהחברה  שימור  .ב

 להמשך הגדלת הפורטפוליו שלה.  יםהדרוש האמצעים ההוייםאת 

, והן ים מתחומי תשתית מגוויםהשקעות בכסהן כסים מאוזן הכולל  פורטפוליויצירת   .ג

 הבה).פיתוח / הקמה / (של מחזור החיים שלהם שוים  םבשלבי השקעות בכסים

 איתור הזדמויות השקעה והשלמת עסקאות ההשקעה בלוחות זמים מהירים.   .ד

 השבחה עקבית של השקעות בפורטפוליו מחד, ויצירת תזרימי מזומים יציבים למשקיעים  .ה

 .מאידך

רה כשותף אסטרטגי בקרב גורמים פעילים בתעשייה והפיכתה לגורם מיצוב החב  .ו

 אטרקטיבי להפיית עסקאות.

 ההלה איכותית בעלת יסיון בפעילות בתחומי תשתית מגווים.  .ז
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 חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות להערכת החברה  12.2

, בהתחשב, בין היתר, סית) גישות למקורות מימון, הון וחוב ויכולת פיא( - חסמי כיסה

עמידה בתאי סף ותאים  )ג) ידע, יסיון ומויטין חיובי; (ב; (בסכומי ההשקעה הדרשים בתחום

יכולת יהולית של פעילות ) דהקבועים ברגולציה לצורך החזקה בזכויות בכסי תשתיות; (

קבעו) בהסדרה תאים שייקבעו (ככל שייעמידה ב) ההשקעה בהיקף גדול והתמחות בייזום; (

עתידית של תחום קרות ההשקעה בתשתיות בהתאם להמלצות הוועדה לקידום הקמתן כמפורט 

 לעיל. 

חוזיות ורגולטוריות שוות על מכירה ומימוש של כסי השקעה, לרבות  מגבלות -חסמי יציאה 

תאי זכויות שותפים (תקופת חסימה, זכויות סירוב וכיוצ"ב), מגבלות על עבירות הקבועות ב

מכרזים במסגרתם רכשו הזכויות בכס ההשקעה, צורך בהיתרים רגולטוריים והיתרי גופים 

  .ים וגורמים וספיםמממ

 תשתיות ושיויים החלים בו השקעה במבה התחרות בתחום ה 12.3

הגורמים העיקריים הפועלים כיום בשוק ההשקעה בתשתיות (הון וחוב) ראו לפרטים אודות 

  . לדוח 11.4סעיף 

   עם התחרות בתחום באמצעים הבאים: תתמודדמהחברה 

 יהול מקצועי ויצול יסיוה הרב של ההלת החברה בתחום, הן במישור איתור ההשקעות  .א

 והן במישור התפעולי.  ןהמשא ומתן עליהו

ץ למימוש כסים בתום תקופת החברה מאוגדת כחברה בע"מ, ללא "תאריך תפוגה" וללא לח  .ב

 המדט שלה (ביגוד לקרות השקעה פרטיות, שלהן תקופת חיים מוגבלת).

, על ידי מעורבות בהשקעה כהון יכולת לייצר ערך שהיו מעבר להשקעה פיסית גרידא  .ג

 .אסטרטגי

עם משקיעים וגיוס משקיעים  )Co-investment( השקעות משותפות פעילותבחית   .ד

 ספים אשר ביכולתם לספק לחברה הזדמויות להשקעה בתחומי הפעילות.אסטרטגיים ו
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  של החברהפורטפוליו ההשקעות פרטים אודות  -חלק שי 

  השקעות החברה .13

 תחבורה 13.1

 מהון המיות של בון 49%-פעילות החברה בתחום התחבורה מתבצעת באמצעות החזקתה בכ

ולה שתי פעילויות  התחבורהבישראל בתחום  מהחברות הגדולות, שהיה ")בון תורתור בע"מ ("

  מרכזיות: 

 ממטרופולין תחבורה  50%-תחום בו פועלת בון תור באמצעות החזקתה ב - תחבורה ציבורית

"). למטרופולין שלושה זיכיוות מדיה להפעלת תחבורה מטרופוליןציבורית בע"מ ("

, אשכול דוח זה מועדל, כון ו, שהיחולון-אשכול שרוןואשכול השרון  ,אשכול הגב :ציבורית

  התחבורה הציבורית הגדול ביותר בישראל במוחי מספר אוטובוסים.

 בון תור היא מהחברות הגדולות בתחום ההיסעים בישראל. פעילות היסעים  - היסעים

מתבצעת על ידי בון תור ועל ידי חברת תור בוס שירות המטייל בע"מ שבבעלותה המלאה. 

ת (במוחי הכסות) יתים על בסיס קבוע (הסעות קבועות), באמצעות שירותי ההסעו מרבית

 הפעלת מאות רכבי הסעה בחמישה אזורי פעילות גאוגרפיים. 

בתחום יבוא רכבי הסעות, באמצעות בוסף, לבון תור פעילות בהיקפים שאים מהותיים 

כית, באמצעות בתחום תיירות כסת חיו) בע"מ וכן 2017ב.ג מוטורס (-מ 60%-החזקתה ב

  .ישראל אקספרטס בע"מ

לפרטים וספים אודות ההשקעה בבון . א' לדוחלפרק  ספח א'לתיאור עסקיה של בון תור ראו 

  לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח. 2.8.1תור ראו סעיף 

 תומתחדש ותארגי 13.2

יות מהון המ 58%-ת מתבצעת באמצעות החזקה בכוהמתחדש ותפעילות החברה בתחום הארגי

עוסקת בייזום, תכון, פיתוח, הקמה ותפעול של סולגרין  .28")סולגריןבע"מ (" סולגריןשל 

 סולארית ופעילותה כוללת:חשמל על בסיס ארגיה  ם לייצורמתקי

  יביםכסים מ- ות על גבי גגות ברחבי הארץ בהספק  329-החזקה בות המותקמערכות קט

 מגה וואט. 6-כות ביויות בהספק מותקן כולל של כמער 5-מגה וואט ו 16-מותקן כולל של כ

  כסים בהקמה– 3  מגה וואט אשר זכו במכרז  45שדות סולאריים בהספק מותקן כולל של

הערכה זו בדבר מועד ההקמה  .2020להתחבר לרשת החשמל בשת ווצפויות לקום  2019בשת 

להשתות, בין היתר,  והחיבור לרשת החשמל הה מידע צופה פי עתיד. ההערכה עשויה

טות גיף הקורוה (ראו סעיף שבהתחשב בהתפתחויות שוות במשק, לרבות השפעות של התפ

  לדוח הדירקטוריון).  2.4

                                                      
 מהוה המופק והפרע של סולגרין החזקות בע"מ. )100%באמצעות החזקת החברה במלוא ( 28
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  כסים בייזום–  ,ים, חלקם התחלתייםפרויקטים בדרום הארץ ובצפון הארץ בשלבי ייזום שו

 מגה וואט מותקן. 400-בהיקף מצטבר של כ

לפרטים וספים אודות לפרק א' לדוח.  ספח ב'ראו  סולגרין החזקותלתיאור עסקיה של 

  לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח. 2.8.2ההשקעה בסולגרין ראו סעיף 

 ייצור חשמל בתחות כוח 13.3

מהון המיות  50%-פעילות החברה בתחום ייצור חשמל בתחות כוח מבוצעת באמצעות החזקה ב

  : הבאות כוחה. רפק ארגיה מחזיקה בתחות ")יהרפק ארגבע"מ (" רפק ארגיהשל 

  רציה, שתי ב 82.2%29החזקה בשיעור שלולוגיית קוגות כוח הפועלות בטכבאלון תבור תח

, המחזיקות ברישיוות קבועים לייצור חשמל והספקת ")התחות הצפויות(" וברמת גבריאל

הצפויות תחות הוספות.  10-, ואופציה ל2019מסוף שת  , החלשים 20חשמל לתקופה של 

והספק קיטור ממוצע מגה וואט לשעה כל אחת,  73של לייצור חשמל בעלות הספק מותקן הין 

 .(בהתאם לתחה הרלווטית)טון לשעה  60 -ו 48 -של כ

  ב 33.33%החזקה בשיעור של-MRC , ת הכוח אלון תבור מחברת החשמלאשר רכשה את תח

ת כוח קובציולית במחזור משולב (טורבית גז) בהספק , הכוללת תח2019בחודש דצמבר 

מגהוואט לשעה, וכן תחת כוח קובציולית במחזור פתוח (שתי טורביות  363מותקן של 

תחות הכוח באלון תבור הין בעלות  .מגה וואט לשעה 220בהספק מותקן מצטבר של  דיזל)

 .2019מסוף שת שים, החל  15רישיון ייצור חשמל קבוע לתקופה של 

לאחר  באמצעות העמדת הלוואת מזיןמבוצע  ייצור החשמל בתחות כוחחלק מהפעילות בתחום 

לספח ג'  9.1לפרטים ראו סעיף  .לתחות הצפויות מיליון ש"ח 140-בסך של כ תאריך המאזן

  לפרק א' לדוח.

ם אודות ההשקעה לפרטים וספילפרק א' לדוח.  ספח ג'לתיאור עסקיה של רפק ארגיה ראו 

 לדוח. לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) 2.8.3ברפק ארגיה ראו סעיף 

 טבעי חלוקת גז 13.4

בקבוצת חברות  33.33%-פעילות החברה בתחום חלוקת הגז טבעי מתבצעת באמצעות החזקה ב

") וגז טבעי גב גזשתי חברות בעלות רישיון חלוקת גז טבעי  (גב גז טבעי בע"מ (" - חלוקת הגז

)), וכן חברה המעיקה להן "חברות החלוקה, ויחד עם גב גז: ""גז טבעי דרוםם בע"מ ("דרו

  אי.פי.סי בע"מ. -שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה 

) ממערכת Downstream, העוסקות בחלוקת גז טבעי ללקוחות קצה בלחץ מוך (חברות החלוקה

שת חלוקת גז טבעי באזור ההולכה הארצית, מחזיקות ברישיון בלעדי להקמה והפעלה של ר

גז ו 2009 תבשגב גז שים מיום מתן הרישיון ( 25, קרי אזור הגב והדרום, לתקופה של ןפעילות

), אשר בסיומה יוחזרו כסי רשת החלוקה למדיה, תמורת שווי השוק 2012טבעי דרום בשת 

  שלהם, כפי שיהיה באותו מועד.

                                                      
 לספח ג' לפרק א' לדוח.  1.4.3וספים בכל אחת מהתחות הכוח, ראו סעיף  4%לפרטים בדבר התקשרות בהסכם לרכישת  29



 

 

 תיאור עסקי התאגיד

26  

–, מתוכם כיםקילומטר 356–של ככולל וי גז באורך כון למועד הדוח, פרסו חברות החלוקה קו

לקוחות תעשייתיים  107–פעילים והשאר בשלבי הקמה שוים, ולהן כ ים קווי גזקילומטר 260

  לקוחות המחוברים לקווי גז פעילים.  45–מתוכם כ, חתומים

לפרק א' לדוח. לפרטים וספים אודות  ספח ד'ראו  החלוקהלתיאור עסקיהן של חברות 

  לדוח. לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) 2.8.4ראו סעיף  החלוקההשקעה בחברות ה

, החברה התקשרה בעסקה לרכישת מלוא הוה 2020בוסף, לאחר מועד הדוח, בחודש יואר  13.5

הפועלת בתחום , ")GES(" בע"מג'י.אי.אס. גלובל אוירומטל סולושס המופק והפרע של 

עוסקת בתכון, הקמה ותפעול של מתקי טיהור וטיפול טיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים ו

. פעילותה בתחום זה עשית BOTמתקים בבעלותה במסגרת הסכמי  GES-ל במים ובשפכים.

עוסקת בתכון, יזום וביצוע של  GES, במסגרתה הפרויקטים) חטיבת 1תחת שתי חטיבות: (

מספקת  GESת התפעול, באמצעותה ) חטיב2( -מתקי טיפול במים ושפכים במגוון טכולוגיות; ו

שירותי הפעלה ואחזקה של מתקי מים ושפכים לתעשייה, מתקי שפכים סיטריים (מכוי 

 "מט"שים") ומתקי התפלת מים ללקוחות ציבוריים ופרטיים.  –טיהור שפכים 

, המשמשים מט"שים עוסקת בייצור והפצה של כימיקלים שוים לטיפול במים GESכמו כן, 

 תיים ותעשיות וספות.תעשיי

של   BOT, אשר זכתה במכרז"זירו וויסט")בזירו וויסט בע"מ ( 50%החזקה של  GES-ל בוסף,

מדית ישראל לתכון, מימון, הקמה והפעלה של מתקן לטיפול בפסולת עירוית באזור השפד"ן, 

בזירו  GESהמצא בשלב הסגירה הפיסית. בהסכם קבעו הוראות שוות הקשורות להחזקת 

  וויסט. 

בישראל פועלים מספר שחקים מצומצם בעלי ידע ויכולות מקצועיות בתחום פעילותה יצויין כי 

, מה שמקה לה יתרון ביכולתה לקחת חלק משמעותי בצמיחה בהיקפי הפעילות בה. GESשל 

שוק התפלת המים והטיפול בהם בישראל התפתח בשים האחרוות, וזאת וכח המודעות 

למחסור במים קיים, לצד התפתחויות טכולוגיות בתחומים אלה, אשר הובילו הגוברת 

להפחתת עלויות הטיפול במים. בהתאם, המדיה ממשיכה לקדם ביתר שאת הקמת מתקי 

 התפלה. 

הידע והיסיון המאפשרים לה להתמודד במכרזי תשתית לאומית  GES-למיטב ידיעת החברה ל

הגברת רגולציה ואכיפה יוצרות הזדמויות בתחום הטיפול בוסף,  להתפלה וטיפול במי ים.

בתחום השפכים והמים התעשייתיים,  GESבשפכים מויציפליים ותעשייתיים. פעילות 

מט"שים תעשייתיים במגוון תעשיות ומתקים לטיפול במים,  GESבמסגרתה מקימה ומפעילה 

ומעמדה של  ,GES-יחודיות למאופיית בפתרוות מורכבים המבוססים על יכולות הדסיות י

GES  .ציאל לפרויקטים בארץ ובעולםכס ייחודי עבור החברה ופוט בשוק זה חזק. ידע זה מהווה

-היה שחקן מוביל במגזר תפעול המט"שים המויצפליים בישראל, ולצד זאת, ל GESבוסף 

GES וסף לאלה, שוק הציפליים. בטיפול בפסולת פעילות תומכת של הקמה ושדרוג מט"שים מו

המתפתח הה מתמיכה ממשלתית משמעותית ומהווה אף הוא מוקד אפשרי להתפתחות 

  .GESבפעילותה של 

 



 

 

 תיאור עסקי התאגיד

27  

  להלן. 16.6לפרטים וספים אודות עסקת הרכישה האמורה, ראו סעיף 

ומצויה בשלבים שוים של הליכי החברה בוחת באופן שוטף השקעות פוטציאליות וספות,  13.6

 .בחיה ומו"מ ראשוי ביחס להשקעות פוטציאליות
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 עייים הוגעים לפעילות החברה בכללותה -י שלישחלק 

  הון אושי .14

לחברה על ידי חברת היהול  יםועמדמ, ושירותי היהול עובדים בחברה כון למועד זה לא מועסקים

   .באמצעות עובדיה של חברת היהול

פירוט ביחס לתקות אודות דירקטורים וושאי משרה בחברה ראו ו היהול הסכם תאי בדבר לפרטים

  . ד' לדוחפרק ל א26-ו 26, 21

  .לעיל 10לפרטים בדבר תלות באשי מפתח ראו סעיף 

 מיסוי .15

  לדוחות הכספיים. 9ברה ראו ביאור לפרטים אודות היבטי מיסוי הוגעים לפעילות הח

 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים .16

  היהולהסכם  16.1

בפרק  21פירוט ביחס לתקה לפרטים אודות הסכם היהול בין החברה לבין חברת היהול, ראו 

 . ד' לדוח

 והסכם בעלי המיות בבון תור בון תוררכישת הסכם  16.2

הושלם הסכם בין החברה, בון תור, שי  2018 בספטמבר 5חתם וביום  2018ביוי  27ביום  . 1

, וצד שלישי שהיה בעל מיות בבון תור עד להשלמה 30")כץ החזקותכץ החזקות בע"מ ("

"), במסגרתו רכשה החברה והוקצו לה מיות בכורה א' המוכרים" -(ביחד עם כץ החזקות 

כשה החברה מושא , ביחד עם מיות רגילות וספות שרומיות רגילות של בון תור, המהוות

מהוה המופק והפרע של בון תור בדילול  49.015% משרה בבון תור אגב השלמת ההסכם,

"). בתמורה למיות האמורות, שילמה החברה סך כולל הסכם רכישת מיות בון תורמלא ("

מיליון ש"ח לבון תור בגין המיות שהקצתה על  3.8מיליון ש"ח, מתוכו סך של  102.3-של כ

 סכם. פי הה

המוכרים לשפות את החברה בסיבות התחייבו במסגרת הסכם רכישת מיות בון תור,  . 2

  מקובלות המפורטות בהסכם, שעיקרן מצגים שגויים.

במקביל להשלמת הסכם רכישת מיות בון תור כס לתוקף הסכם בעלי מיות בין בון תור,  . 3

 בעלי" -קראו בסעיף זה מכ"ל בון תור, כץ החזקות, והחברה (כץ החזקות והחברה יי

"), אשר יתבטל במקרה של הסכם בעלי המיות" -" וההסכם ייקרא בסעיף זה המיות

 הפקתה לציבור של בון תור.

 בהסכם בעלי המיות קבעו, בין היתר: . 4

מגבלות על עבירות מיות; מיוי דירקטורים. הסדרים מקובלים בוגע להעברת   )א(

לכץ  bring alongאשוה בין בעלי המיות, זכות מיות בבון תור (ובהם זכות הצעה ר

                                                      
  הדוח.בעלת המיות הוספת בבון תור מלבד החברה, כון למועד    30
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החזקות, בסיבות הקבועות בהסכם); זכויות בעלי המיות למות דירקטורים 

  .31לדירקטוריון בון תור

זכות וטו. זכות וטו לחברה על פעולות מסוימות של בון תור, כל עוד שמרים שיעורי   )ב(

, בהתאם לסוג 10%פחות או ל 25%החזקה שלה בבון תור כקבוע בהסכם (לפחות 

הזכות הרלווטית), ובהן: שיוי תקון, שיוי הרכב הדירקטוריון, עסקאות בעלי 

עיין, חלוקה בסכום העולה על הסכום המחושב על פי מדייות הדיבידדים של בון 

-תור, הפקה לציבור של בון תור (בכפוף לחריגים), מיזוג (למעט כקבוע בהסכם), רה

ו דיספוזיציה של כס מהותי, הקצאת מיות, אישור תקציב שתי רכישה א ,ארגון

וכל חריגה מהותית ממו, היבטים מסוימים הוגעים למסגרות האשראי של בון תור, 

מיוי, סיום כהוה ותאי התקשרות עם מכ"ל החברה (ככל שאיו מר ערן כץ) ועם 

 סמכ"ל הכספים של החברה. 

אחרות בהתייעצות  בחברות שלה וטו זכויות תממש חברות מוחזקות. בון תור  )ג(

 בון ;החברה, כקבוע בהסכם בעלי המיות להחיותמוקדמת עם החברה או בהתאם 

תמה דירקטורים לפי הצעת החברה בחברות בהן יש לה זכות למות  תור

 דירקטורים, בפרופורציה לזכות החברה למות דירקטורים בבון תור.

  , בעלת השליטה בסולגריןבסולגרין החזקותהסכם ההשקעה  16.3

להב להב אל אר רילאסטייט בע"מ ("התקשרה החברה בהסכם עם  2018בספטמבר  3ביום  . 1

, להקצאת להב הרים ירוקים בע"מ) –(במועד ההתקשרות  סולגרין החזקות") ועם אל אר

מהוה המופק והפרע של  50%, לאחר הקצאתן, היוו, אשר סולגרין החזקותמיות ב

, סולגרין החזקותמיליוי ש"ח במזומן ב 32 -, וזאת בתמורה להשקעה של כקותסולגרין החז

 הושלמה העסקה"). הסכם ההשקעהמיליוי ש"ח (" 1.5והעמדת הלוואת בעלים על סך של 

תמורת המיות שימשה בעיקרה לביצוע תשלומים לצורך רכישת . 2018בספטמבר  17ביום 

  .החזקותסולגרין מיות השליטה בסולגרין על ידי 

) 50%הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את יתרת מיותיה ( 2019בספטמבר  2ביום  . 2

מיליון ש"ח,  44.4–של סולגרין החזקות, אשר הוחזקו על ידי להב אל.אר, בתמורה לסך של כ

כון למועד החל מאותו מועד וכך ש ,)"הסכם הרכישה"( 2019באוגוסט  1על פי הסכם מיום 

של סולגרין החזקות,  )100%( חזיקה במלוא הון המיות המופק והפרעדוח זה, החברה מ

עם השלמת הסכם  .מהוה המופק והפרע של סולגרין 58%–המחזיקה, כאמור, בכ

פקע הסכם בעלי המיות שחתם בין החברה לבין להב אל אר במועד ההתקשרות  הרכישה,

 . ו בתוקףלמעט ביחס לחלק מסעיפי הסודיות שותר, בהסכם ההשקעה

(אסמכתא:  2019באוגוסט  4לפרטים וספים אודות הסכם הרכישה, ראו דיווח מיידי מיום  . 3

 ), הכלול בדוח זה על דרך ההפיה.2019-01-080428

 ארגיה רפקוהסכם בעלי המיות בארגיה ההשקעה ברפק הסכם  16.4

שורת רפק תקהתקשרה החברה עם רפק תקשורת ותשתיות בע"מ (" 2018בספטמבר  6ביום  . 1

), 2018להקצאת מיות ברפק ארגיה (כפי שתוקן בדצמבר  בהסכם") ורפק ארגיה ותשתיות

                                                      
  יוער כי למועד הדוח, לכץ החזקות רוב בדירקטוריון.    31
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הסכם מהוה המופק והפרע של רפק ארגיה (בס"ק זה " 50%אשר יהוו, לאחר הקצאתן, 

בידי רפק תקשורת ותרה "). השליטה ברפק ארגיה, לאחר הקצאה כאמור, ההשקעה

 "). מועד ההשלמה(" 2018בדצמבר  31ביום ותשתיות. הסכם ההשקעה הושלם 

 32.5-בהתאם לתאי הסכם, החברה הזרימה במועד ההשלמה לרפק ארגיה סך השווה ל . 2

מיליון ש"ח  )20וסף על הסך של  מיליון ש"ח כהלוואה 10.5-מיליון ש"ח, מתוכו סך של כ

ה החברה , והיתרה כפרמיה על המיות. כמו כן, רכש(א) להלן)5שהוזרם כאמור בס"ק 

מיליון ש"ח  37.5מחצית משטרי הון אשר הופקו על ידי רפק ארגיה, בתמורה לסך של 

 . 32")התמורה(ביחד: "

בהסכם ההשקעה קבע כי רפק תקשורת ותשתיות פוטרת את רפק ארגיה ואת חברות הבת  . 3

אחריות, הקשורים לרפק ארגיה או לחברות הבת ושלה, לעיין הליכים משפטיים, חוזים 

 לה (בעבר או בהווה), שעילתם קודמת למועד ההשלמה, בכפוף לחריגים מסוימים שקבעו. ש

כמו כן, קבעו סוגי זקים המזכים את החברה בשיפוי, בין היתר, זקים שייגרמו לחברה  . 4

כתוצאה מאי כוות מצגים הכלולים בהסכם ההשקעה, אחריות קיימת או עתידית ביחס 

, מסוימים, ביחס להליכים משפטיים עובר למועד ההשלמהשההחזקה בהן מכרה ת ולחבר

במקרה של הפסדים שוים לרפק ארגיה שלא גולו לחברה, החות ללקוחות בשיעורים 

הגבוהים מהמפורט בהסכם ההשקעה בקשר עם עיכובים, ועוד. ההתחייבות לשיפוי ביחס 

יפוי (בהתאם לחלק מעילות השיפוי כפופה לסכום זק מיימלי ולסכום מקסימלי לש

למגבלות זמן. מרבית  ,ביחס לחלק מהשיפויים ,ההשקעה, וכן לאירוע) כקבוע בהסכם

מיליון ש"ח וכן קבע ביחס למרביתם שתקופת השיפוי  10השיפויים מוגבלים לסך של עד 

 ) חודשים לאחר מועד ההשלמה, בכפוף לחריגים.18היה שמוה עשר (

הסכם בעלי מיות, ובמועד ההשלמה גם אומץ החברה ורפק תקשורת ותשתיות חתמו על  . 5

 להלן יפורטו עיקרי הסכם בעלי המיות: .תיקון לתקון רפק ארגיה

החברה ורפק תקשורת ותשתיות התחייבו, כל אחת, להעמיד לרפק  -הלוואות בעלים   )א(

מיליון ש"ח כל אחת, ובסכום  20ארגיה במועד ההשלמה הלוואות בסך כולל של 

הופחתו  ן ש"ח במצטבר. מחלקה של רפק תקשורת ותשתיותמיליו 40כולל של 

 סכומים מסוימים שהועמדו על ידה עובר למועד ההשלמה.

מיליון ש"ח  21.5-בוסף, רפק תקשורת ותשתיות התחייבה להעמיד סך וסף של עד כ  )ב(

מסגרת לפי צורכי רפק ארגיה בקשר עם הקמת והפעלת התחות הצפויות ("

  .וואת בעלים"), באמצעות הלהתשלום

לחברה זכות למות שי דירקטורים לדירקטוריון רפק ארגיה,  –מיוי דירקטורים   )ג(

היא מחזיקה  עוד ואילו לרפק תקשורת ותשתיות, זכות למות שלושה דירקטורים כל

מהון המיות של רפק ארגיה. כמו כן, קבעו הסדרים למיוי דירקטורים  50%-ב

 בחברות הבת של רפק ארגיה. 

                                                      
מיליון ש"ח לרפק תקשורת ותשתיות, באמצעות ההלוואה  32.5-רפק ארגיה פרעה הלוואות אשר הועמדו על ידה בסך של כ   32

 שהועמדה לרפק ארגיה והתמורה בגין הקצאת המיות.
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ברפק ארגיה, ההחלטות הבאות, בין  20%כל עוד החברה מחזיקה   -אסיפה כללית   )ד(

היתר, לא יתקבלו אם החברה או מי מטעמה התגד לה: תיקון מסמכי ההתאגדות 

מהון רפק  33%באופן הפוגע בזכויות המיעוט, מימון מהותי (בסכום המשקף מעל 

עילות, אצילת סמכויות לוועדת ארגיה), עסקאות בעלי עין, שיוי מהותי בתחום הפ

דירקטוריון, שיוי במדייות החשבואית, רכישת כס מהותי, וכן מיזוג, פירוק ו/או 

 שיוי מבי.

בהסכם בעלי המיות ובתקון קבעו הוראות לעיין זכות סירוב  -הגבלת עבירות   )ה(

ראשוה בקשר למכירת כסים מהותיים, מכירת מיות רפק ארגיה וחברות 

ממיות רפק ארגיה. העברת מיות ברפק  20%ויקט, כל עוד החברה מחזיקה הפר

ארגיה, טעוה אישור דירקטוריון רפק ארגיה. כמו כן, בתקון רפק ארגיה קבעו 

 ). Bring Alongוזכות למכירה כפויה ( (Co Sale)הוראות לעיין זכויות הצטרפות 

 50%ן רפק ארגיה יגרום לכך שלפחות בכפוף להוראות הדין, דירקטוריו -דיבידדים   )ו(

 מהרווחים הראויים לחלוקה הובעים מפעילות שוטפת יחולקו לבעלי המיות. 

 הטבעיהגז חלוקת חברות רכישת הסכם  16.5

") אלקטרהאלקטרה אלקו התק"ש בע"מ ("התקשרה החברה עם  2019באוגוסט  26ביום  . 1

דרום, וגב החברה לתשתיות גז  לרכישה מאלקטרה של החזקותיה בחברות גב גז , גז טבעי

"), הטבעי חברות הגז" –ביחד עם גב גז וגז טבעי דרום " ואי.פי.סיטבעי אי.פי.סי בע"מ ("

, בתמורה הגז הטבעימהון המיות המופק והפרע של כל אחת מחברות  33.33%אשר מהוות 

 2019בר בספטמ 26"). ביום הרכישההסכם : "בסעיף זה( 33מיליוי ש"ח 133.5לסך של 

 .הרכישההושלם הסכם 

סוכם כי החברה תיכס בעליה של אלקטרה בהסכם בעלי המיות הרכישה במסגרת הסכם  . 2

, וכן תיטול על עצמה התחייבויות של אלקטרה כבעלת מיות כלפי הגז הטבעיבחברות 

, לרבות (במסגרתן שועבדו החזקות החברה בגב גז ובגז טבעי דרום למממים) מממים

–) עומד על כבערבויות, שהיקפן (חלק החברה הגז הטבעית להלוואות שטלו חברות ערבויו

  מיליון ש"ח כון למועד דוח זה. 25

 27מיום  יםמיידי ים, ראו דיווחהרכישה והסכמי בעלי המיות הסכם אודותלפרטים וספים  . 3

-2019-01(אסמכתא:  2019באוקטובר  2ומיום  )2019-01-088855(אסמכתא:  2019באוגוסט 

 בדוח זה על דרך ההפיה. ים, הכלול)100318

 GES -רכישת מלוא ההחזקות בהסכם  16.6

התקשרה החברה בהסכם לרכישת מלוא הון המיות המופק והפרע  2020ביואר  23 ביום . 1

ע"י המוכרת,  GES-ועמדו לילרכישת הלוואות בעלים ש לרבות, GES-בוזכויות ההצבעה 

, כפוף להתאמות מיליוי ש"ח 110, בתמורה לסך של מהככל שתהייה כאלו במועד ההשל

 מי המים ואיכות הסביבה.בתחו עוסקת GES, 13.5כאמור בסעיף  .שוות

                                                      
 25 -מיליוי ש"ח במזומן ו 110מיליוי ש"ח, מתוכם  135ז הטבעי עמדה על על פי הסכם הרכישה, תמורת ההחזקות בחברות בג 33

מיליוי ש"ח, שישולמו  133.5-מיליוי ש"ח כהלוואת מוכר. עובר למועד השלמת העסקה, החליטו הצדדים על הקטת התמורה ל
 במזומן.
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דיווח מיידי מיום ו 12.5סעיף ראו  GESלפרטים וספים אודות ההסכם ותחום הפעילות של  . 2

 ), הכלול בדוח זה על דרך ההפיה.2020-01-008560: (אסמכתא 2020ביואר  26

 תושלם. GESכון למועד דוח זה אין וודאות כי העסקה לרכישת מיות  . 3

 הליכים משפטיים .17

   כון למועד זה החברה איה צד להליכים משפטיים.

  דיון בגורמי הסיכון .18

  ים:להערכת ההלת החברה, פעילות החברה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבא

 כלכליים-גורמי סיכון מקרו 18.1

ככלל, לתחומי התשתיות והארגיה קורלציה מוכה יחסית למחזור  - בישראל המשק מצב  .א

הואיל ומרביתם של כסי החברה פעילים (ומגובים ברובם בהתקשרויות  :המאקרו כלכלי

רי לתודות במחזו ,קיימת חשיפה מוכה באופן יחסי, להערכת החברה יציבות לטווח ארוך),

משק הישראלי עלולה תקופות שפל ממושכות בפעילות היחד עם זאת, להעסקים במשק. 

  על פעילותה של החברה. מהותית לרעה השפעהלהיות 

התשתיות הים לרוב  מיפרויקטים בתחו - וריבית שערי חליפין , מדד,איפלציה שיויי  .ב

יפין ובשיעור הריבית גם משך החשיפה לתודות במדדים, בשערי חל ,ובהתאם ,ארוכי טווח

במשק. המוטיבציה של המדיה ליצירת סביבה תומכת השקעה בתחום התשתיות הובילה 

בפרויקטים רבים (א)  לגידור כמעט מלא של סיכוים אלו באמצעות המגוים הבאים:

לסל מדדים ומט"ח המשקף את הרכב ההוצאות מתאפשרת הצמדה בתחום התשתיות 

הבסיס החל ממועד  מדיה ותת ליזמים הגה מפי שיויי ריביתה(ב)  ;לאורך חיי הפרויקט

, האמורים ההגהמגוי  מקרים בהם לא מתקיימים; (ג) ככלל, בהגשת הצעת המחיר

וזאת לרוב  ,עסקאות גידור של שערי חליפין וריביות בסיסלבצע מרבות חברות הפרויקט 

 . כתאי לסגירה פיסית

 .בישראל התשתיות עף על ישירה השפעה והמדיי הביטחוי למצב - בטחויו מדיי מצב  .ג

לפגיעה בפעילות  לגרום עלולה בישראל ביטחוי-המדיי המצב של משמעותית החמרה

  .הכלכלית

. וחוב משוק ההוןאת פעילותה באמצעות גיוסי הון ועשויה לממן  תהחברה ממ - שוק ההון  .ד

ת גורמים פוליטיים, ביטחויים, הפעילות בשוק ההון תוה לתודתיות עקב השפע

פסיכולוגיים וכלכליים, בארץ ובעולם, אשר לחברה אין שליטה ו/או השפעה עליהם. תודות 

אלו משפיעות על שערי יירות הערך הסחרים בבורסה, וכן על היקף הפעילות של הציבור 

שיעמדו  בשוק ההון. מכאן, שתודות אלו עשויות להשפיע גם על החברה ועל האפשרויות

לרשותה לגיוס מימון וסף במסגרת שוק ההון ולייקר את העלויות הכרוכות בגיוסי הון, 

ובעקיפין על רכישת כסים וספים, תוצאותיה העסקיות, ויכולתה לעמוד ביעדיה העסקיים 

 ובצפי התפתחותה. 
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י שווי ההשקעות של הקרן קבע בדרך כלל על יד ,כאמור – שיויים במחירי ההון במשק  .ה

היוון תזרימי מזומים לטווחים ארוכים בשיעור היוון ההולם את סיכון התזרים. מחירי 

ההון במשק הישראלי, כמו גם בעולם, מצאים כעת ברמות מוכות בכל קה מידה. עליות 

במחירי ההון, אשר עשויות לבוע הן מעליית ריבית הבסיס והן משיויים בפרמיית הסיכון 

וכן  השקעה חדשותעלולות להשפיע על כדאיות עסקאות  פים אלושקית והספציפית לעהמ

 . לפגוע בערכן של ההשקעות בדוחות הכספיים

חלה במדיות רבות בעולם, ובכללן  2020מחודש פברואר החל  - התפשטות גיף הקורוה  .ו

), אשר עלול לגרום לתחלואה שימתית COVID-19ישראל, התפשטות של גיף הקורוה (

סיון לבלום את התפשטות הגיף כאמור, וקטת הממשלה בצעדים המשפיעים חמורה. בי

ובכללם הגבלות על תועה והתקהלות של אזרחים באופן משמעותי על המשק הישראלי, 

הגם שכון למועד פרסום הדוח השפעות התפשטות  והשבתת מערכת החיוך ועסקים רבים.

צעדי הממשלה יות עבור החברה, הגיף על פורטפוליו הכסים של החברה אין מהות

החברה ועל פורטפוליו והחמרתם בהמשך עלולים, מטבע הדברים, להשפיע לרעה על פעילות 

. לפרטים וספים אודות השפעת התפשטות הגיף והצעדים בהם וקטת הכסים שלה

לפרק ב' של הדוח  2.4או סעיף החברה ופורטפוליו הכסים שלה רהממשלה על פעילות 

 .התקופתי

 גורמי סיכון עפיים 18.2

מדייות ממשלת ישראל היה הגדלת ההשקעות בתחומי  - שיוי בסדרי עדיפות לאומית  .א

פעילות החברה כבעלות עדיפות גבוהה ברמה הלאומית, והודות לכך ולמצב המשק מתאפשר 

אשר עשויים  ,מימוש מדייות זו על ידה ביתר שאת. לשיויים בסדרי העדיפות הלאומית

מספר סיבות, לרבות הקמת ממשלה חדשה, עשויה להיות השפעה מהותית על להיגרם מ

   .השקעות חדשות בתחומי הארגיה והתשתיות

תחום התשתיות הוא  - ולשיויים רגולטוריים (בפרט להיבטי ריכוזיות) חשיפה לרגולציה  .ב

תחום עתיר רגולציה, והפעילות בו כרוכה בקבלת היתרים, אישורים, מכסות והסדרות 

רגולטורים שוים. שיויים עתידיים ברגולציה עשויים להשפיע מהותית לרעה על פעילות מ

 ההשקעות של החברה ועל פעילותן של החברות המוחזקות על ידיה. 

החברה מושפעת ועשויה להיות מושפעת מפעילותם של שחקים וספים בשוק,  -תחרות   .ג

להשפיע על יכולת החברה להשקיע לרבות קרות להשקעות בתשתיות וספות, אשר עשויים 

 בכסים ולזכות במכרזים בתחום. 

  סיכוים ייחודיים לחברה 18.3

חברות הפורטפוליו של הקבוצה חשופות  -גורמי הסיכון הפרטיים של החברות המוחזקות   .א

ם כמפורט בסעיפי גורמי הסיכוים בספחים לפרק זה, אשר התממשותם תשליך לסיכוי

ה. בכדי להתמודד עם הסיכון האמור, פועלת החברה ליצור גם על תוצאותיה של החבר

   .לעיל 3פורטפוליו השקעות מגוון, כמפורט בסעיף 
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החזקות החברה ביחס ל - וחשיפה לשותפים השפעה מוגבלת על יהול חברות הפורטפוליו  .ב

מוגדרת חברות אותן את שליטה, יכולתה להל אין עולות כדי אשר בחברות הפורטפוליו 

כמו כן, לחברה . לדוח 16בהסכמי ההשקעה ובעלי המיות של אותן חברות, כמפורט בסעיף 

חשיפה מסוימת לשותפיה בחברות מוחזקות, ובסיבות מסוימות אירועים שוים בשותף 

הפרת דין וכיוצ"ב) עשויים להשפיע לרעה גם על החברה המוחזקת ועל  (כגון חדלות פרעון,

 החברה עצמה.

במסגרת מאמצי החברה להרחבת  -כישת כסים כפופה לאישורים רגולטוריים ר  .ג

כסים אגב מכרזים ציבוריים,  לרכישת , בין היתר,לפעול בכוותההפורטפוליו של כסיה, 

ופים לאישורים רגולטוריים שוים. אי קבלת אשר ההשתתפות ו/או מימוש הזכיה בהם כפ

 .פורטפוליו החברהצמיחת עשויה להאט את קצב  אלהאישורים 

יו"ר מר יוסף זיגר,  -יזמי הקרן להערכת החברה, קיימת לה תלות ב -תלות באשי מפתח   .ד

להערכת החברה, אם . ודירקטור ל החברהמכ"מר ארז בלשה, וב ,הדירקטוריון הפעיל

משרה בחברה, עשויה להיות לכך השפעה לרעה על  כושאיייהם מכהותם יחדלו מי מב

    .10 . לפרטים ראו סעיףעסקיה של החברה

 יהעל הסיכון גורמי של ההשפעה מידת לגביההלת החברה  הערכת

    

  החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  

  גדולה

  

  ביוית

  

  מועטה

  כלכליים-סיכון מקרו גורמי

  X      מצב המשק בישראל

    X    איפלציה, מדד, שערי חליפין וריבית שיויי

    X    ובטחוי מדיי מצב

    X    שוק ההון

    X    שיויים במחירי ההון במשק

   X    התפשטות גיף הקורוה

  גורמי סיכון עפיים

  X      שיוי בסדרי עדיפות לאומית

  X      שיויים רגולטורייםחשיפה לרגולציה ול

  X      תחרות

  סיכוים ייחודיים לחברה

גורמי הסיכון הפרטיים של החברות 

      X  המוחזקות
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  החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  

  גדולה
  

  ביוית
  

  מועטה

השפעה מוגבלת על יהול חברות 

  X      הפורטפוליו וחשיפה לשותפים

    X    רכישת כסים כפופה לאישורים רגולטוריים

    X  תלות באשי מפתח

  

על החברה, כוללת  ון לעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכוןהערכת החברה בדבר גורמי הסיכ

מידע צופה פי עתיד, המבוסס על איפורמציה הקיימת בחברה כון למועד זה אשר כוללת הערכות 

מידע זה סמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השיוי הקיימות וכווות של החברה. 

 התשתיותכלכלי בישראל ועל מגמות השיוי הקיימות בעף -המקרו בשוק ההון בישראל, על המצב

בישראל בשים האחרוות ועל ההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין היתר, שיויי חקיקה מהותיים 

עשויה להיות שוה באופן מהותי מזה  האמוריםושיויים בעלויות הבייה. לפיכך, השפעת הגורמים 

החברה לא תתממשה וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות שחזה כאמור, אם הערכות 

  חשיפה בעתיד לגורמי סיכון וספים אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה. 
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   החברה בתחום התחבורהתיאור עסקי  - א'ספח 

  מבוא

ממיותיה של  49%-כבבאמצעות החזקותיה , 2018בספטמבר  5החל מיום החברה פועלת בתחום התחבורה 

, שעיקריו מתוארים 2018ביוי  27מיום  בבון תורלהסכם השקעה  תאםבהוזאת , ")תור בוןבע"מ (" בון תור

  .שי כץ החזקות בע"מבון תור מוחזקות בידי מיות  ת. יתרלפרק א' לדוח 2.51בסעיף 

 תחום התחבורה .1

  תחבורה ציבורית.פעילות ו היסעיםשירותי כולל פעילות בבון תור תחום התחבורה 

תור ותור בוס שירות המטייל בע"מ, חברה באמצעות בון מתבצעת  היסעיםהשירותי פעילות בתחום ה

שירותי הסעות : והיא כוללת ,")תור בון קבוצת", וביחד עם בון תור: "בוס תור(" פרטית בבעלותה המלאה

שירותי הסעות , וכן )ההיסעים תחום כסותה מרביתאת , 9201שת במהן היוו  ההכסותש( 1קבועות

  .מזדמות

ממטרופולין תחבורה ציבורית  50%-ב באמצעות החזקהמבוצעת ציבורית בתחום התחבורה ה הפעילות

אשכול הגב, אשכול שלושה אשכולות: ב קווי שירות, הדוחכון למועד  , המפעילה")מטרופוליןבע"מ ("

לפרטים וספים אודות האשכולות האמורים והמכרזים מכוחם מפעילה אותם  .חולון-שרוןהשרון ואשכול 

   .זה לספח 6.2.1 ראו סעיףמטרופולין, 

) 2017.ג מוטורס (בבאמצעות  בתחום יבוא רכבי הסעות, פעילות בהיקפים שאים מהותייםבון תור לבוסף, 

 הכסותה. )100%( מבע" אקספרטסחיוכית, באמצעות ישראל כסת  תיירותובתחום  )60%( בע"מ

   . היסעיםבתחום ה אלו כלולות מפעילויות

 דיבידדים .2

מהרווח הקי  30%של חלוקת דיבידדים בשיעור של  מדייותלבון תור  .מדייות חלוקת דיבידד 2.1

ובהתאם בון תור ולצורכי ההון של  , למגבלות הסכמי מימוןמידי שה, בכפוף לכל דין השל השתי

  .בון תורלתוכית העסקית של  ובכפוף

תהא לפיהן חלוקה  בהם התקשרה בון תור, קבעו מגבלות המימון מהסכמי בחלק .חלוקה על מגבלות 2.2

   ., כמקובל בעףכפופה לעמידה באמות מידה פיסיות

 . "חשאלפי  19,000בסכום כולל של  יםחילקה בון תור דיבידד 2019בשת  2.3

 63,177-בסך של כ יתרת עודפים, לבון תור 2019בדצמבר  31על פי הדוחות הכספיים של בון תור ליום  2.4

  .ש"חלפי א

 קריטיים הצלחה גורמיו ויציאה חסמי כיסה .3

לדעת החברה הים קריטים להצלחה  אשר, ם התחבורההמהווים חסמי כיסה לתחו העיקריים הגורמים

  :כדלקמן הים, בתחום זה

                                                      
  סיעות במסלולים קבועים, בשעות קבועות, ולקבוצות וסעים קבועות.   1
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  אי עמידה לצורךרכבי הסעה גדול ומגוון  צי - גודליתרוןה מתן ולצורך המכרזים בתדרישות למגוון מע 

 . הלקוחות

 המתבטאת, בין היתר, ביכולת להציע הצעות תחרותיות במכרזים חדשים מבלי  תפעולית מומחיות

 שירותירווחית של  הפעלהלצורך רמת שירות גבוהה,  שימורויסיון,  ,, ידעלפגוע בכדאיות הכלכלית

 .והיסעים ציבורית תחבורה

 יטיןהמגדיל את הסיכוי לזכיה במכרזים.חיובי מו , 

 יהול גבוהה של תחומי התפעול, הרכש ון והמימון ,רמתהגים התכ מקצועיים, לרבות יכולת גיוס ,

ההיסעים  ויכולת להל קבלי משה בתחום ,המתגוררים באזור העסקתם ושירותיים דייקים, מיומים

 .ולבצע אופטימיזציה של הפעילות באמצעותם

 סיתות פיגישות למגוון  ,איתאים אטרקטיביים. השגת מקורות מקורות מימון ויכולתמימון בת 

 תהקפדה על עמידה בדרישות רגולטוריו. 

 

   חסמי יציאה

 הסכמים ארוכי טווח.מכוח מכרזים ומכוח  הים התחייבויות ם התחבורהחסמי היציאה העיקריים בתחו

בתחום התחבורה הציבורית, תקופות הזיכיון ארוכות יחסית (קודת יציאה ראשוה ללא קס מגיעה בדרך 

  כלל אחרי מספר שות הפעלה).

 ש"ח) באלפי(על פי כללי חשבואות מקובלים בישראל של בון תור מבוקרים תמצית תוים כספיים  .4

   2בון תור (ללא מטרופולין)

 
2019 2018  2017  

   331,861 333,212 324,339כסים

 237,001 226,055 227,997  התחייבויות

 87,338 107,157 103,864 הון עצמי

 85,491 105,741 103,234  מתוכו הון עצמי השייך לבעלי המיות

 24,572 19,109 19,105 סה"כ השקעות בכסים לא שוטפים

 23,494 18,936 18,882 מתוכן השקעות ברכוש קבוע

 91,329 84,816 63,516 3חוב פיסי טו

 303,836 317,045 351,318 הכסות

 13,482 12,120 22,969 רווח תפעולי

4EBITDA 41,569 30,729 31,114 

                                                      
תויה התוצאתיים והמאזיים של בון תור הכללים בטבלה לעיל  .אקספרטסוישראל  , בי.ג'י.מוטורסבון תור, תור בוס   2

כללה הסתייגות לפיה התוים כוללים השקעה בחברה בת ובחברות  במסגרתםמבוקרים, כספיים דוחות תוים במבוססים על 

דחים כדרש על פי וכן כי לא זקפו מיסים  מוחזקות על בסיס העלות ולא על פי שיטת האיחוד או השווי המאזי, בהתאמה,

  יובהר, כי ההשקעות שהוצגו על בסיס עלות הין בסכומים שאים מהותיים לבון תור. כללי החשבואות המקובלים בישראל.

  .הלוואות מבקים ומותי אשראי אחרים ובתוספת/ביכוי מזומים -חוב פיסי    3

4   AEBITD - תון זה מהווהרווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות .  ת התוצאות העסקיות בתחוםמדד חשוב ומקובל לבחי

הפעילות, שכן הוא מייצג מעין רווח תפעולי תזרימי בדרך של טרול רכיב הפחת שאיו תזרימי מהרווח התפעולי המוכר לפי 

  כללי חשבואות מקובלים.  
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2019 2018  2017  

 17,632 18,609 18,529  סה"כ פחת והפחתות

 16,633 18,061 17,583 מתוכן פחת רכוש קבוע

 30,360 15,219 46,460  שוטפתתזרים מזומים מפעילות 

  

  מטרופולין

 2019  2018  2017  

   759,550 654,824 475,806כסים

 390,131 561,258 667,838  התחייבויות

 85,675 93,566 91,712 הון עצמי

 158,603 145,241 203,415 סה"כ השקעות בכסים לא שוטפים

 58,077 143,664 203,415 מתוכן השקעות ברכוש קבוע

 251,407 330,821 467,803 5חוב פיסי טו

 413,560 534,953 713,399 הכסות

 13,124 33,616 27,926 רווח תפעולי

6EBITDA 125,022 105,175 70,911 

 56,802 66,727 90,334  סה"כ פחת והפחתות

 56,669 65,084 83,950 מתוכן פחת רכוש קבוע

 84,062 87,461 81,121  תזרים מזומים מפעילות שוטפת

  

השלמת פריסת קווי מטרופולין באשכול שלאחר  , השה הראשוה2020כי להערכת מטרופולין, בשת  יוער

ש"ח,  מיליון 133-ו ש"ח מיליון 827-כלעמוד על שלה  EBITDA-וההכסותיה  צפויות ,חולון-שרון

   .בהתאמה

, מטרופולין, המבוססת על הערכותיה של כמשמעו בחוק יירות ערך הערכה זו היה מידע צופה פי עתיד

והוראות  )6.3.4(לרבות ההסדרה העפית, כמפורט בסעיף  בהתבסס בין היתר על הרגולציה הקיימת

מביאה בחשבון השלכות אפשריות של התפשטות  . כמו כן, ההערכה איהההסכמים בהם היא קשורה

. ההכסות בפועל עשויות להיות שוות מהאמור, בין היתר, במקרה של שיויים במצב גיף הקורוה

ושיויים הובעים מהתפשטות גיף  הכלכלי בישראל, שיויי חקיקה ושיויים רגולטוריים אחרים

  . הקורוה וצעדים שייקטו להתמודדות עמה

  

  

                                                      
 .3ר' הע"ש  -חוב פיסי    5

6   AEBITD -  ו.ובתוספת רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתותלהסבר על חשיבות  הוצאות הקמה של אשכול שרון חולון שלא הוו

ועדה  EBITDA-. תוספת הוצאות ההקמה של אשכול שרון חולון שלא הווו במסגרת חישוב ה4המדד ראה הערת שוליים 

המייצג אותו גם בוחת ההלת החברה. יובהר כי תוספת זו  EBITDA-לטרל עלויות חד פעמיות אלה על מת לקבל את תון ה

  בוצעה באופן אחיד בכל התקופות המדווחות.   
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  תחומי הפעילות

  ההיסעים תחום .5

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות תחום ההיסעים  5.1

לקוחות קבועים (הסעות פרטיות במסלולים בישראל מתבסס על מתן שירותי הסעה ל היסעיםחום הת

עובדים למקום עבודתם, הסעות תלמידים למוסדות חיוך והסעות אוכלוסיה קבועים, כגון הסעות 

   ) וללקוחות מזדמים (בדרך כלל טיולים וכדומה).מבוגרת וחולים

 עשרות בי רכב ציי שלהן ,חברות מאותבו  פועלותו, ערהמתאפיין בביזור רב ובתחרות זה תחום 

 מצבת ואת הרכב כלי צי את להגדילובמטרה  ,בוסף .7בולטות חברות 12-כ, מתוכן רכבים ומאות

 היםש, קבלי משה מעיקות את שירותי ההסעה גם באמצעותהפועלות בתחום החברות  ,ההגים

  . ברות שירותי הסעהוח מויות תחות אובעלי רכבים בודדים,  קטים מפעילים המקרים במרבית

 . ההסעה מזמין כלפי ותרת אחראית תור בון קבוצת ,משה יקבל באמצעותבפעילותה יצוין כי 

 הלקוחות עם ההתקשרויות ובפרט, ההיסעים תחוםפעילות ההתקשרויות במסגרת חלק מהותי מ

 ,בין היתראשר בחלק מהמקרים וגעות, , סף דרישות , הכולליםבאמצעות מכרזים עשה, הקבועים

על ידי  ןפועלות להגדלת צי רכביה בתחוםבשל כך, החברות ו, של המציע מיימלית רכבים כמותל

  . כאמורקבלי משה  עם והתקשרותרכישת רכבים 

ובעלי קיבולת  שויםאלף רכבי הסעה בגדלים  20-בסך הכל, מעריכה החברה כי בישראל פועלים כ

   .וסעים 60-ל 8בין  העהוסעים 

לצמיחת המשק, הגידול  ובעיקר מיוחס אשר ,8ההיסעים תחום פעילותגידול ב יכר האחרוות שיםב

בהסעות פרטיות  וכן עלייה בשימוש 9תיירות החוץ היקפיבת ה משמעותיהטבעי באוכלוסייה, עליי

 . רכבת למקום העבודה כתחבורה משלימה, כגון הסעת עובדים מתחת

התורמים לעליה בביקוש להיסעים הים העומס הגדל בכבישים בשים האחרוות  פיםגורמים וס

  .בכדי להתמודד עמו ,טייםפר שימוש ברכבים המוים, חלף הסעתשימוש בדד ולע יסיוות המדיהו

-20%-בכ מכיסתם של אוטובוסים סייים לשוק, הזולים היסעיםה שוק בשים האחרוות מושפע

של השחקיות בשוק, ומאפשרת  הרכשמגמה זו מורידה את עלויות  ממקביליהם האירופאים. 30%

  . מבעבר גבוההלחדש את ציי הרכב שלהן בתדירות  להן

המחסור בהגים, המועסקים בו.  בהגיםתחום הפעילות הוא קיומו של מחסור  על המשפיעוסף  היבט

, 10ההגים בשכר עליהשל  מגמהל מביא ביחד עם עליית שכר ההגים בחברות התחבורה הציבורית,

                                                      
 "). ofaceCסקר (" 2019בחודש יולי  BDI Cofaceעל פי סקר שוק בושא הסעות פרטיות שערך על ידי    7

, בשים 6%ו  4%, זאת לאחר גידול של  2017לעומת שת  5% -גדלו ב 2018, הכסות שוק ההיסעים בשת Coface סקרפי על    8
 , בהתאמה.2016 -ו 2015

 47%, וסה"כ גידול של 2017ביחס לשת  14% -אלפי תיירים, גידול של כ  ,4,121כסו לישראל 2018, בשת Coface סקרעל פי      9
 .2015מאז שת 

ביחס לתקופה  2019בחמשת החודשים הראשוים של שת  17%-, במדד שכר ההגים רשם גידול של כCofaceעל פי סקר    10
  .2015משת  30%-המקבילה אשתקד, וגידול של כ
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 תהליךל הוגעות רגולציה מגבלותאשר השפעתה על צמצום המחסור טרם מורגשת, בין היתר לאור 

  חדשים. םאוטובוסי הגי של ההכשרהו הקליטה

  לקוחות 5.2

משרדי ממשלה וחברות  כגון ארגויםרובם המכריע , יםמגווו יםמבוזרתחום ההיסעים הים  לקוחות

, שההתקשרות ציבוריים וחברות פרטיות יםגופו מוסדות ממשלתיות, בתי חולים, רשויות מקומיות,

 . עיקר הכסותשים 5עד  3לתקופות של  ,או תחרותי אחר עמם עשית, לאחר זכיה בהליך מכרזי

  .כאמורבהליכים תחרותיים ובעות מהתקשרויות עקב זכיה  תחום ההיסעים

 תחרות 5.3

 ולמגווןשוים  שירותי הסעה מגווים, לצרכים יםהמספק ,שחקים בריבוי מתאפיין היסעיםה שוק 5.3.1

רכבי  100-למעלה מבעלות חברות גדולות  12-כ מתחרות היסעיםעל מתן שירותי הרחב של קהלי יעד. 

למיטב כאשר  ,ות ומקומיותקטמאות חברות ם ויעשרות חברות בהיקפי פעילות ביויוכן הסעה, 

בון תור מית על מרבית השחקים בשוק ממוקדים בפעילות באיזור גאוגרפי מסוים. , בון תור ידיעת

. 11ותר מבין מתחרותיהתח השוק הגדול ביוהמובילות בעף, ולמיטב ידיעתה, לה החברות הגדולות 

כמפורט בטבלה שלהלן. מספר הרכבים שבבעלות  היםהמשמעותיים  המתחרילהערכת בון תור, 

 : Coface סקרהמתחרים לקוח מתוך 

  החברה שם
 אגד
  הסעים

 מאיה
  תור

 חברה
 לפיתוח

  עציון גוש

 מובילי
  הורדים

 אמון
  מסילות

 מסיעי
אריה 
  שאשא

 יוייטד
  טורס

 מטיילי
  בר ירון

 הסעות
 מוי
  סיטון

 המוביל
 הדרומי
  צביקה

. ברזי א
  הסעות

 מספר
 רכבים
  (*) בבעלות

400  250  250  230  220  200  200  160  150  130  120  

   .2019יולי ל (*) כון 

 לאור, העל היקף פעילותבהכרח  ותמעיד האיכל אחת מהחברות  שלרכבי ההסעה  ותכמכי  ,יןיצו

רכבים בבעלותה, והיא  296-כך לדוגמא, לבון תור כעושות בקבלי משה.  שהחברות הפוץ השימוש

המופעלים תחת רישיוות  רכבי הסעה בבעלות חיצוית של קבלי משה 191פועלת גם באמצעות 

   .ההפעלה של קבוצת בון תור, ורכבים וספים בבעלות חיצוית של קבלי משה

תאי הסף של המכרזים בהתאם,  .זכיה במכרזיםסביב בעיקרה סובה  היסעיםה בשוקהתחרות  5.3.2

 והופכים היסעיםקובעים במידה רבה את הסטדרטים המיימליים הדרשים משחקן בשוק ה

 .בלבד בשוק יםהבולט םשחקישל החלתם בהם ל ההשתתפותאת  במרבית המקרים

, מיומים הגים העסקת :תור בוןקבוצת החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של  הגורמים בין 5.3.3

, ותחלקו מגווןביעילות לצרכים ולדרישות  םמותאהמערך הסעה , ובעלי רמת שירות גבוהה מקצועיים

יציבות מרבית בלוח  ,ומגווןצי רכבים חדש , מתן פתרוות תחבורתיים באמצעות טכולוגיה מתקדמת

 בטיחותיעל סטדרט  שמירה, שעות ביממה 24מוקד תפעול המאויש , פריסה ארצית, זמי ההסעות

  וכן חוזק המותג והמויטין הגבוה של בון תור בשוק. , איתות פיסיתגבוה

                                                      
להן, במוחי השחקיות הבולטות, אשר תח השוק ש 12מהכסות  20%-, היוו כ2018, הכסות בון תור בשת Cofaceעל פי סקר     11

  מכלל ההכסות בשוק ההיסעים. 33%הכסות, היו 
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היכולת לבצע תכון מראש של מרבית הסיעות ובכך לצל את מרבית קיבולת ההיסעים של , כן כמו

רים רכביה, כמו גם ההתקשרות עם קבלי משה בקביעות ובאופן תדיר לצורך תגבור פעילותה, מאפש

 לקבוצת בון תור לצל באופן מיטבי את משאביה ולשמור על גמישות תפעולית גבוהה.

הרב של מספר : ההים קבוצת בון תורשפיע על מעמדה התחרותי של עלולים להים היהגורמים השליל 5.3.4

 מכרזיםל הכיסה פיר ה פוטציאלית שלהורדוהגברת פעילותן,  בישראלהסעה הפועלות החברות 

 .הגדולות החברות בין מחירים תחרותו כיסה של מתחרים חדשים אפשרבאופן שי

   תחום התחבורה הציבורית .6

  מטרופוליןסביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות  6.1

קלות (, וכן על רכבות 12על אוטובוסיםהמוחלט  וברובמערך התחבורה הציבורית בישראל מושתת 

  . ) ומויות שירותוכבדות

זאת לאורך השים, ההשקעה בפיתוח התחבורה הציבורית בישראל הייתה מעטה ובלתי מספקת, 

דבר אשר היווה את אחת הסיבות הבולטות לגידול בשימוש לעומת השקעה רבה בתשתיות כבישים, 

  בכלי רכב פרטיים ולעומס בכבישים, שהובילו, בין היתר, לצורך ברפורמה בתחבורה הציבורית. 

 - קואופרטיבים שלטו שיבה פתח שוק התחבורה הציבורית באוטובוסים לתחרות, , 2001עד לשת 

) על "דן"(תחבורה ציבורית בע"מ לודן חברה  )"אגד"( אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ -אגד 

   .עף התחבורה הציבורית באמצעות אוטובוסים

לעף התחבורה הציבורית מספר מפעילות , וספו התחבורה הציבורית באוטובוסיםלאחר פתיחת שוק 

 ובמקביל, בלעדיות במתן השירותיםלהן תה יאשר החליפו את אגד ואת דן בחלק מהאזורים בהם הי

על פי תוי משרד התחבורה, ההישגים העיקריים של . חדשיםשירות אזורי  בכל שה מתווספים

ירידה בעלות שעת הפעלה של הם כיסתם של מפעילי אוטובוסים חדשים,  פתיחת השוק לתחרות

), הרחבת השירות לאזורים שלא סופק בהם 50%עד  20%אוטובוס, ירידה בתעריפי הסיעה לוסע (

   .13שירות בעבר, הטמעת טכולוגיות מתקדמות ועוד

התחבורה הציבורית כל הפעילות  2030עד שת על פי תכיות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, 

  . 14אמורה לעבור לתחרות מלאה באמצעות אוטובוסים

                                                      
בובמבר  26דף מידע בעין "התחבורה הציבורית בישראל והגודש בכבישים", מרכז המחקר והמידע של כסת ישראל, מיום    12

2019 :https://cutt.ly/grb15i8. 

, ")המדיה מבקר דוח(" 2019 מרץ מחודש, הציבוריתביקורת מיוחד של מבקר המדיה: משבר התחבורה פי תוים בדוח  על   13

 האוטובוסיםובמספר סיעות האוטובוס  במספר ,במספר ק"מ שירות 60%-50%-של כ יכר גידול חל 2017עד  2010 בשים

https://cutt.ly/1rnMRG7.  

, מחודש אוגוסט 2030-2018עף התחבורה הציבורית באוטובוסים בשים בתחרות ל ציבורית לתחבורה הארצית הרשות תכית   14

2018 ,https://bit.ly/2z7vJrD ")יתית  .19' עמ"), התחרות תכוספים בדבר תכ ספח זה. 6.4התחרות, ראו סעיף לפרטיםל 

  .למעט אם אמר אחרת, המידע בסעיף זה מבוסס על המידע בתכית התחרות
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   החברות הפעילות בתחום

, 15מפעילות (כולל אגד ודן) 17-, פועלות בשוק התחבורה הציבורית באוטובוסים כהדוח למועד

ו/או באזורי פעילות אשר צפויים להיות מחולקים  16"אשכולות" 35-המפעילות קווי שירות ב

, בהתאמה, מהפעילות 14%-ו 38%המחזיקות  ,אגד ודן -המפעילות הותיקות  .לאשכולות בעתיד

בעוד שהמפעילות האחרות , פועלות מכוח הסכמים ארוכי טווח עם ממשלת ישראל - 17בעף

בהם  ,הסכמי זיכיון לתקופות קצובות מכוח ) פועלותאשכולות 3-ל 1בין  ות, כל אחת,מפעיל(ה

הסכמיהן של אגד על פי  סף,בו .האשכולות במכרז להפעלתזכייתן עם ממשלת ישראל לאחר  והתקשר

הן לא יורשו להשתתף במכרזי תחבורה ציבורית  ,2020עד שת  , שהים בתוקףודן עם הממשלה

יתר המפעילות רשאיות בעוד ששל חברות בהן יש להן החזקות, במכרזים ותוגבל יכולת ההשתתפות 

   להתמודד במכרזים וספים באופן חופשי.

יוטלו מגבלות על השתתפותה של אגד  ולפי חתמו על הסכםד למיטב ידיעת החברה, הממשלה ואג

על סך הקילומטר , מגבלות באגד תעבורההובעות מהחזקות אגד , לרבות מגבלות עתידיים במכרזים

ומגבלות על השתתפותה או השתתפות חברה קשורה שלה במכרזים באשכולות  השתי שתפעיל

  מסוימים.

ייפתחו לתחרות גם שלושת המטרופוליים  קרובהעשור הבוסף, על פי תכית התחרות, במהלך 

ה הציבורית בהם מרוכזת בידי אגד רהתחבוהפעלת חיפה, תל אביב וירושלים, אשר כיום  –הגדולים 

שאיפת  .50%חלקו של מפעיל שירות בשלושת המטרופוליים הגדולים לא יעלה על , באופן שבו ודן

חרות, אגד ודן יפעלו כמפעיל תחרותי לכל דבר ועיין, יישום תכית התהממשלה היא, כי עם סיום 

  .התחרותיים ההליכים מתוצאות ייגזר פעילותן קףאשר הי

  .6.4לפרטים בעין מאפייי התחרות בתחום, ראו סעיף 

  ומדייות ממשלתיתפיקוח 

המתכן את פעילות  ,התחבורה משרד ידי-מאוסדר באופן מלא עלהתחבורה הציבורית בישראל  שוק

השוק, מוציא אותה לפועל באמצעות מפעילות התחבורה הציבורית ומפקח על ביצועיהן. במסגרת 

ורישיוות לקווים, וקובע את  זכיוותמידת התחרות בעף, מעיק  משפיע עלת, משרד התחבורה זא

, זה לספח 6.3בסעיף כמפורט  והתחות, את תדירות הפעלתם ואת מחירי הסיעה. הקוויםמסלולי 

את מלוא התמורה בגין שירותיהן, בעוד  למפעילות התחבורה הציבוריתממשלת ישראל משלמת 

   שתשלומי הוסעים מועברים לממשלה.

בבד עם  בד ממשלת ישראל מראה בשים האחרוות כוות גוברת להשקעה בתשתיות תחבורה

החברה הלאומית לתשתיות  -ה חברת תיבי ישראל השיק ,. במסגרת זאתהפרטת הפעילות בתחום

שמטרתה הורדת העומס בכבישים, שיפור , 202218עד  2017בגין השים תכית חומש  ,תחבורה בע"מ

                                                      
  .https://bit.ly/2XFTZf1הארצית לתחבורה ציבורית:  הרשות   15

בעלי מכה תחבורתי משותף המהווים יחידה תפעולית  שירות, אוסף קווי המקרים במרביתהים,  ציבורית תחבורהאשכולות    16
י אזור מטרופוליי מסוים) תמהילים שוים של קווים עירויים, קווים ביעירויים קצרים (בין ער השויםאחת. באשכולות 

 .6.3.1וסף אודות אשכולות תחבורה ציבורית, ראו סעיף  לפירוטוקוים ביעירויים ארוכים (בין מטרופולין מסוים לאחרים). 

 על פי דוח מבקר המדיה.   17

18   http://online.fliphtml5.com/vjuu/qgye/#p=1   
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 השירות בתחבורה הציבורית, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ויצירת פתרוות בי קיימא לטווח

ארוך. התוכית עוסקת בהרחבה משמעותית של תשתית הרכבות (הקלות והכבדות), האוטובוסים 

ותיבי התועה הייעודיים לתחבורה הציבורית. בעף התחבורה הציבורית באוטובוסים מתמקדת 

   הממשלה בצעדים הבאים:

 אשכול, שתדרש להפעיל הזוכה במכרז ממשלתי להפעלת כמות הקווים משמעותית של  הגדלת

 .בהשוואה לכמות הקווים הקיימת באותו אזור עובר למכרז

  יות, במטרה לתת עדיפות לתחבורה ציבוריתעירויות וביתיבים מהירים, בדרכים עירו תקצוב

  ולקצר את זמי הסיעה בה.

 סיעהקו בכלל מפעילי התחבורה הציבורית-הפעלת כרטיס רבו הפחתה משמעותית במחיר ה . 

  י הביקוש, תשלום למפעילות המבוסס על עלות הפעלה,מעבר למודלחלף מודל  המפחית את סיכו

 המבוסס על מספר וסעים. 

  קתלרבות בקשר עם העלאת  למפעילות התחבורה הציבורית משמעותיות סובסידיותהע

  .הצטיידות באוטובוסים חדשיםוה ,משכורות ההגים

  מחסור בהגים 

 בולט. מחסור זה בהגים ממחסורמושפע התחבורה הציבורית תחום בדומה לתחום ההיסעים, גם 

באזור המרכז הגים מאזור  ותמעסיק ותמפעילהיותר באזור המרכז והשפלה. בתגובה למחסור זה, 

  .הגים אותם של מרובות עבודה ושעות הסעה של וספות בעלויות הכרוך דבר, הדרוםהצפון ו

  

ביחס  הרשות הארצית לתחבורה ציבורית של העתידיות תכיותיהעם  בקשרלעיל  אהמוב המידע

 - ישראל תיבי חברתשל  החומש תכיתה עם בקשר המידע גםהעף בעתיד, כמו  ולמבהלתחרות 

, כמשמעו בחוק יירות ערך פי עתיד צופה מידע היו "מבע תחבורה לתשתיות הלאומית החברה

ואיו בשליטת  דוחה המצוי בידי החברה כון למועד פרסום האמורים הגופים פרסומיהמתבסס על 

 יםלהיות שו יםעשויבפועל מצב התחרות בעתיד, לרבות הצעדים בהם תקוט הממשלה . החברה

הכלכלי בישראל, הפוליטי ווזאת בין היתר כתוצאה משיויים במצב  ,מאלו המתואריםמהותית 

שיויי חקיקה ושיויים רגולטוריים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה וכן 

  . מהסכמות אחרות שיגובשו בין הממשלה ומפעילות תחבורה ציבורית

  ושירותים מוצרים 6.2

ם תחבורה ציבורית באוטובוסים עירויים וביעירויי בקווי וסעים הסעת שירותי מספקת מטרופולין 6.2.1

 בשלושה אשכולות: 

 גב אשכולים כל אחת  3, בכפוף לשתי הארכות של 2026(זיכיון הפעלה בתוקף עד דצמבר  הש

 בשיקול דעת הממשלה)וספת על ידי הממשלה + שה 

  י אשכול השרוןים על ידי הממשלה +  3של  להארכהבכפוף , 2023(זיכיון הפעלה בתוקף עד יוש

 דעת הממשלה)בשיקול וספים ששה חודשים 
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 זיכיון הפעלה בתוקף מדורג  2019אוקטובר חודש בהושלמה  פרישתוחולון, ש-אשכול שרון)– 

וספת שים על ידי הממשלה + שה  6של  להארכהבכפוף הכל , 2032ויולי  2032, יואר 2031יולי 

  .בשיקול דעת הממשלה)

ין במדדי השירות הקבועים מימוש האופציות להארכת תקופות הזיכיון כפוף לעמידת מטרופול

, וכן להסכמתה בהסכמים עמה (שעיקרם מספר סיעות כולל, מספר סיעות בכל קו ועמידה בזמים)

של מטרופולין להארכה. בוסף, הממשלה רשאית שלא להאריך את תקופות הזיכיון, אם הארכה 

ידיעת החברה, טרם ארע מקרה  למיטבכאמור וגדת את מדייות התחבורה של הממשלה. יצוין כי 

 זיכיון שהייתה לה. הארכתשבו הודיעה הממשלה למפעילה כי היא בוחרת שלא לממש אופציית 

(ולידציות)  וסעים סיעות מיליון 51-כ אוטובוסים בהם מבוצעות 1,163-כ למטרופוליןלמועד הדוח,  6.2.2

-אשר יחליפו כ 2020אוטובוסים חדשים במהלך שת  50-לרכישת כבהסכמים  ההתקשרהיא שה, וב

   אוטובוסים באשכול הגב. 43

אין תלויות  מרביתןהכסות שלמטרופולין מבטיחים  אשכולותהת הסכמי הפעלשהעובדה וכח  6.2.3

יחד  ., חשיפתה של מטרופולין לסיכוי ביקוש היא מוגבלת)6.3.4-ו 6.3.1 ראו סעיף( במספר הוסעים

של מטרופולין עשויים לגרום למשרד התחבורה לבקש כי תוסיף  לשירותיהביקושים גבוהים זאת, עם 

המדיה לוקחת , . בוסףקיימים, או כי תעלה את תדירות הפעלתם של קווים באשכולות קווים

בבחיתה את זכאות מטרופולין לתמריץ מספר הוסעים שמסיעה מטרופולין  בחשבון, בין היתר, את

  .6.3.4 סעיףבשתי בגין פעילותה באשכול, הכל כמפורט 

  לקוחות 6.3

הציבורית באוטובוסים בישראל מבוססת על התקשרויות של  התחבורה לעיל, 6.1בסעיף כמפורט  6.3.1

  . במכרז המפעילה זכיית לאחר, ציבורית תחבורה אשכולות להקמת ישראלהמפעילות עם ממשלת 

 המבוצעים אחרים תשתית לפרויקטי במאפיייו הזהה סגור פרויקט היו ציבורית תחבורה אשכול 6.3.2

 בגודל כתלותלשתיים,  שהכלל בין  בדרך משכת אשכול הקמת. הפרטי והמגזר המדיה בין בשיתוף

 בשעבוד המגובה בחוב) 85%-כ(עד  בעיקרן הממומות משמעותיות הויות בהשקעות וכרוכה, האשכול

שים, במהלכה הית המפעילה  13עד  של זיכיון תקופת מתחילה ההקמה השלמת לאחר. הפרויקט על

 הוא התשלום שכן, לשירות בביקוש תלויים אים בעיקרםמתזרימי מזומים משמעותיים מהמדיה ש

 העפי וההסדר המכרזים תאי, כן כמו. הוסעים כמות בסיס על ולא מבוצעים קילומטרים בסיס על

 בעלויות שיויים מפי הגה למפעילות מעיקים הציבורית התחבורה למפעילות המדיה בין שחתם

מפי שיויים במחירי הדלק, הביטוח וכן הגה חלקית מפי עלייה בשכר  הגות לחברה, כך. ההפעלה

ם ו. בת6.3.4וספים אודות מודל התמחור, ובפרט אודות ההסדר העפי, ראו סעיף  לפרטיםההגים. 

 פעלותו.החיי האשכול מוכרת המפעילה את האוטובוסים ששימשו ל

, למטרופולין שלוש התקשרויות כאמור מכוח זכיותיה במכרזים שפרסמה הממשלה הדוחלמועד  6.3.3

, בין היתר, את אזורי קווי האשכול . הסכמי ההפעלה מסדירים,")המכרזים" ו"הסכמי ההפעלה("

מחירי הסיעה, מדדים שוים שעל מטרופולין לעמוד בהם במסגרת , מסלולם ותדירות הפעלתם

מועדי סיום הזיכיון לרבות תאים למימוש אופציות הארכת הזיכיון (כמפורט הפעלת כל אשכול, 

  מודל התמחור.ו )6.2.1בסעיף 
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 מודל התמחור  6.3.4

, מודל התמחור הקיים בכל האשכולות שמפעילה הדוחכון למועד . "עלות הפעלהתמחור על פי " . 1

מטרופולין מבוסס על עלות הפעלה ברוטו של כל קו באשכול. מטרופולין מעבירה את התקבולים 

משלמת למטרופולין תשלום מוסכם בגין כל ק"מ  בתורהסעים לממשלה, וזו שהיא מקבלת מהו

  . , בתוספת תמריציםסיעה שביצעה בפועל בהתאם למפת הבסיס

מבקש  ")המפקח("על התעבורה במשרד התחבורה  המפקחמכוח המכרזים,  .בסיסמפת ה . 2

אשר לא כללו במסגרת המכרז הרלווטי  ,להוסיף קווי שירות באשכול מעת לעת ממטרופולין

קווים וספים אשר . בגין 19")הקווים הוספיםושאים מופיעים במפת הבסיס הרלווטית ("

המחיר לק"מ  מן 65% הראשוןהמפקח כאמור, היא מקבלת בשלב ת בהוראמטרופולין מפעילה 

עליה . עם זאת, האוטובוס, בתוספת לתשלום בגין שהיא מקבלת עבור קו המופיע במפת הבסיס

מביאה לעדכון מפת הבסיס  אל מול מפת הבסיס שבכל מכרז הסיעה"מ קשל  בהיקף 25%של 

תשלום מלא בגין כל הקילומטרים מקבלת לסך החדש של הק"מ המבוצעים. לפיכך מטרופולין 

  .  מפת הבסיס שיבוצעו מכוח הקווים שהיו קיימים במועד עדכון

מול כלל  עפית הסדרהתמו תוספות להסכמי ההפעלה, וזאת במסגרת ח 2019ביוי  23ביום  . 3

ההסדרה הסכמי . על פי ")העפית ההסדרה(" מפעילות התחבורה הציבורית (למעט אגד ודן)

על פי הסכמי ההפעלה, בגין שירותיה  לתשלומים שמטרופולין מקבלת ממשרד התחבורה, העפית

ושכר), דמי יהול פרויקטים  ין עדכון הצמדות (ביטוחתמריצי איסוף וסעים, תשלומים בג יתווספו

 גיןתמיכה ב וכן לסובסידיה על פי הסכמי ההפעלה) ףוס(בטכולוגיים, סובסידיית שכר הגים 

(למעט סובסידיית  2018ביואר  1, וזאת בתוקף רטרואקטיבי החל מיום הכשרת הגים חדשים

 ).2018תוקף החל ממשכורות יולי ל שכסהשכר הגים 

   .מטרופולין פעילות תוצאות על מהותית חיובית השפעה העפית ההסדרה להסכמי

ימים בסיבות  60הסכמי ההפעלה בהודעה מוקדמת של  כל אחד מביןרשאית לבטל  הממשלה 6.3.5

למיטב ידיעת  כמו גם במקרה של סטייה ממדדי השירות בגובה הקבוע בכל הסכם הפעלה. ,מקובלות

 ה כאמור בעף ומדובר בתרחיש שהחברה מעריכה אותו כבלתי סביר. החברה, טרם אירע מקר

 תחרות 6.4

אשכולות ו/או  35-מפעילות, המפעילות קווי שירות ב 17-פועלות בשוק כ, דוחהלמועד  כוןכאמור,  6.4.1

בשים הקרובות ההפעלה של  .באזורי פעילות אשר צפויים להיות מחולקים לאשכולות בעתיד

 למכרזים.  צפויה להיפתח אף היא בלעדיות אגד ודןב בהם פועלות כעת אזוריםבהתחבורה הציבורית 

 קווים, אגד, דן, מטרופולין, היןשוק התחבורה הציבורית באוטובוסים ב השחקיות העיקריות 6.4.2

  . 6.1תח השוק של אגד ודן ראה סעיףאודות . למידע וסף תיבוסופר בוס , אפיקים

 12%-10%-כ עלמד וע של מטרופולין מתוך כלל שוק התחבורה הציבורית,  חלקהלהערכת מטרופולין,  6.4.3

  . הגים 1,827-אוטובוסים והיא מעסיקה כ 1,163-, למטרופולין כדוחהכון למועד  .ק"מ במוחי

                                                      
ככל שמטרופולין והמפקח לא יגיעו להסכמה על הפעלת הקווים הוספים ועל התאים והמועדים להפעלתם, רשאית הממשלה  19

  לים אחרים להפעלתם, גם ללא פרסום מכרז.להתקשר עם מפעי
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התחבורה הציבורית מתרכזת בזכיה במכרזים להפעלת תחבורה ציבורית באשכולות התחרות בתחום  6.4.4

הפעלת קווי התחבורה הציבורית  ,, כאשר לאחר זכייה במכרז להפעלת אשכולהשוים ברחבי הארץ

ככל שחולפות השים ומושלמות הפעלות  בעין זה יוער כי באותו אשכול מובטחת לתקופת הזיכיון.

אשכולות שוים, מסתמן כי בכל מכרז משתתפים מפעילים ספורים, שכן מספר המפעילים המסוגלים 

לעמוד בתאי מכרז ולהפעיל אשכול וסף (לאחר שהם כבר מפעילים קווים בערים אחרות) הולך 

שכולות, הות מיתרון גודל בכל מפעילות דוגמת מטרופולין, המפעילות מספר אומצטמצם. בהתאם, 

 הוגע ליכולתן להתרחב לאשכולות וספים.

של מטרופולין לשמור על מעמדה כמפעילת תחבורה ציבורית מובילה מתרכזים בגיוס הגים  מאמציה 6.4.5

 לרבותהקפדה על רמת שירות גבוהה (, (באמצעות מתן תאי העסקה טובים) ושימורםאיכותיים 

והקפדה על  רכישת אוטובוסים חדשיםמת אבזור גבוהה של האוטובוסים, ר, )וקהילה ציבור מפגשי

שיפור התפעולית ושיפור ההתייעלות וכן  מועים בגז טבעי אוטובוסיםשילוב  ,רמת תחזוקה גבוהה

 . מערך הבקרה

באוטובוסים  עף התחבורה הציבורית פרסם משרד התחבורה תכית תחרות 2018 אוגוסט בחודש 6.4.6

מטרת התכית  .2018בספטמבר  5מיום  4148, והיא קיבלה תוקף בהחלטת ממשלה 2018-2030לשים 

היה לוודא את המשך המתח התחרותי בשוק, בעיקר על ידי הסרת חסמי כיסה ועידוד כיסתם של 

שחקים חדשים לשוק, ובמקביל לוודא כי ריבוי המפעילים לא יבוא על חשבון איכות השירות היתן 

היו תמהיל בין מפעילים גדולים,  התכיתף אליו הממשלה שואפת להגיע בעזרת מבה העלציבור. 

 ביויים וקטים, בעלי יסיון ויכולת להפעלת קווי שירות ברמה גבוהה.

עם סיום יפורסמו הליכים תחרותיים ביחס לכלל הפעילות בעף.  2030על פי תכית התחרות, עד שת  6.4.7

 יפעלו כמפעיל תחרותי לכל דבר ועיין, והיקף פעילותן ייגזר םהמפעיליכל יתר מהלך זה, אגד, דן ו

המשמעות הגזרת מהתכית היא כי במהלך העשור הקרוב  .מתוצאות ההליכים התחרותייםבמלואו 

המהווה  -צפויים להפתח לראשוה מכרזים להפעלת תח משמעותי משוק התחבורה הציבורית 

לא פתח לתחרות, באופן המאפשר למפעילות דוגמת שעד כה  -מהשוק במוחי ק"מ  40%-כאמור כ

   זכיה במכרזים).הזדמות להרחבה משמעותית של פעילותן (בכפוף למטרופולין 

 התחבורה עף מכלל 25%( מפעיל של המקסימלי לגודל ביחס מגבלות קבעותכית התחרות,  במסגרת 6.4.8

הגדולים  המטרופולייםשלושת  במרכזמפעיל שירות  של המקסימלי וחלקו )באוטובוסים הציבורית

 שיילקחו וספים ושאים בתכית פורטו, בוסף). 50% על יעלה לא) (שוירושלים אביב תל(חיפה, 

 .בכדי להביא את העף למבה התחרות הרצוי ושעשויים להגביל השתתפות בו תחרותי בהליך בחשבון

הרכבת הקלה במטרופולין תל  בוסף, החברה מעריכה כי בשים הקרובות, עם תחילת הפעלתה של

אביב, ועם התבססות מודל הסיעות השיתופיות (ככל שיתבסס), תתפרש התחרות גם מול אמצעי 

יצוין כי השפעת תחרות כאמור על האשכולות הקיימים מוגבלת לאור  תחבורה תחליפיים כאמור.

  .הוסעים מק"מ סיעה ולא ממספר ובעותהכסות מטרופולין  עיקרמודל התמחור, לפיו 
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  פעילות התחבורה בכללותהפרטים אודות 

  הון אושי .7

  ומצבת עובדים מבה ארגוי 7.1

אליו כפופים המשמש גם כיו"ר הדירקטוריון של מטרופולין, בון תור מוהלת בידי מכ"ל בון תור, 

(העוסקים  מקצועיים מהליםו) אוש משאבי, תפעול, ורגולציה פיתוח"לים (כספים, סמכ מספר

  ).ועוד מכירות, אחזקה, טכולוגיה, ברכש

תפעול, משאבי כספים, מטרופולין מוהלת בידי מכ"ל מטרופולין, אליו כפופים מספר סמכ"לים (

  . )ובקרה אוש, טכולוגיה, שיווק, תכון

, אחרים עובדים 135-כו הגים 338-כ הועסקו תור, בקבוצת בון 2019בדצמבר  31כון ליום 

 .עובדים אחרים 273-כו הגים 1,832-כ הועסקו ובמטרופולין

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  7.2

 תחום ההיסעים

. אישייםעשית באמצעות הסכמי העסקה  היסעיםההתקשרות עם העובדים השכירים בתחום ה

השכירים כפופים להסכם הקיבוצי בין ההסתדרות וארגון חברות  היסעיםההסכמים עם הגי ה

ביואר  1הבסיס להעסקתם של הגים כאמור, ואשר כס לתוקפו ביום  ההסעה אשר מסדיר את תאי

  "). הסכם הגי ההסעות(" 2018

ויוארך אחרי  ,2022עד לתום המחצית הראשוה של שת יעמוד בתוקפו ש ,הסכם הגי ההסעותעל פי 

השכר המיימלי לו זכאים הגי ההסעות גזר , ן באופן אוטומטי לתקופות וספות בות שה כל אחתכ

  . שכר המיימום במשקמעל  ים משתיםמרווחמ

  הציבורית התחבורה תחום

עשית באמצעות הסכמי העסקה  התחבורה הציבוריתההתקשרות עם העובדים השכירים בתחום 

במסגרת מול ההסתדרות החדשה.  חתםכפופים להסכם קיבוצי שתאי ההגים והמפקחים . אישיים

הם מקבלים את  ,החברה ידיעת למיטב, שבו באופן להגיה השכר את מטרופולין העלתה, זה הסכם

   .השכר הגבוה בעף

 שהים קבלי משה הגים 7.3

, קבוצת בון תור מתקשרת באופן תדיר עם קבלי משה היסעיםכמפורט לעיל, וכמקובל בעף ה

חיצויים לשם אספקת שרותי הסעה ללקוחותיה באמצעותם, וזאת בהתאם לצרכיה ובתמורה 

  לתשלום עבור הסיעות שקבלי המשה מבצעים בפועל, כגד חשבוית מס. 

 משאבים .8

 ,מעיקים שירותי תחזוקת רכבים בוסףאשר  כלי הרכביבואי  הים בתחום התחבורההספקים העיקריים 

 .וכן ספקי דלק

ואת שים  5-6-כשברשותה בכל הקטים והגת להחליף את הרכבים בון תור קבוצת , היסעיםבתחום ה

   .שים 8-האוטובוסים שברשותה בכל כ
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בתחום התחבורה הציבורית, והגת מטרופולין לרכוש אוטובוסים בהתאם לדרישות המכרזים בהם זכתה, 

סוגם (עירויים  ,עם מספר האוטובוסים הדרש להפעלת קווי האוטובוסים באשכול, גודלם בקשר

   .וגילם וביעירויים)

   בספק מסוים. תלות אין בתחום התחבורה, דוחה למועד

  מימון .9

  כללי  9.1

  .ומאשראי בקאילותה ממקורות עצמיים, מממת את פעי קבוצת בון תור, דוחהלמועד 

תור , עמדה יתרת החוב של בון 2019בדצמבר  31-ו 2018בדצמבר  31, 2017 בדצמבר 31לימים  כון

 . ח, בהתאמה"ש מיליון 108-ו מיליון ש"ח 124 ,"חש מיליון 129-כ שלכולל לתאגידים בקאיים על סך 

 מטרופולין של החוב יתרת עמדה, 2019 דצמברב 31-ו 2018 בדצמבר 31, 2017בדצמבר  31לימים  כון

, מיליון ש"ח 508.2-ו "חש מיליון 412.6 ,"חשמיליון  271-כ של כולל סך על בקאיים לתאגידים

   .בהתאמה

   )100% -(באלפי ש"ח, תוי בון תור ומטרופולין  9201בדצמבר  31בקבוצה ליום  ריביות שיעורי 9.2

  
  צמוד  לא צמוד

 ארוךהלוואות לזמן  הלוואות לזמן קצר הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר

  389,896  68,744  120,745  37,080  סכום

  3.1%-1.78%  2.83%-1.78%  4.4%-1.85%  3.25%-2.00% שיעור ריבית

 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .10

 התחבורה הציבוריתהיו ביסוס מעמדה כקבוצת  פעילות החברה בתחום התחבורהשל  יעד המרכזיה

להמשיך ולהגדיל את פעילותה  בון תור זה, בכוותהמובילה בישראל. על מת לבסס יעד ו הגדולהוההיסעים 

בשי תחומי הפעילות המרכזיים שלה, הן באמצעות צמיחה אורגית והן באמצעות מיזוגים ורכישות, 

. הכול להיכס לתחומים משלימים ומשיקים חדשיםוכן להגדיל את פעילות יבוא ומכירת רכבי הסעות 

   כמפורט להלן:

 תחום ההיסעים 10.1

המקור המרכזי לצמיחה אורגית היו באמצעות גיוס לקוחות חדשים ע"י פעילות  .אורגיתצמיחה  10.1.1

. צמיחה זו כוללת הרחבת שלההגבוה , תוך הקפדה על שמירת המויטין שיווק ומכירות מוגברת

ובהליכים תחרותיים אחרים חדשים והתמודדות מתמדת במכרזים גאוגרפיים הפעילות לסיפים 

בתחום  לחזק את מעמדה בקרב קבלי המשה בון תורפועלת כמו כן,  .בוצת בון תורקבאזורי פעילות 

מכירת רכבים מיד ידי -ידי מתן ערכים וספים להתקשרות העסקית עמה, בין היתר על-על ההיסעים

  .בתאים תחרותיים ראשוה

, המשך פעילות של מיזוגים ורכישות באמצעות בון תור כיסוי השוק שלהגדלת  מיזוגים ורכישות. 10.1.2

 .הובע מיתרוות לגודל ערך מוסףלבון תור יצור ל ובמסגרת זו
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תחומי פעילות משלימים להגדיל את פעילותה בשואפת  בון תור .ומשיקים משלימים פעילות תחומי 10.1.3

  .ותתוך שמירה על מובילות בשוק באמצעות חדש ,חדשיםדוגמת יבוא ומכירת רכבי הסעות ומשיקים 

, תפעל בון תור בון תורכחלק ממגמת הגידול בהיקף ובתחומי הפעילות של  .גודלה ןהמשך מימוש יתרו 10.1.4

 .למען התייעלות תפעולית ופיסית פימית ושיפור מבה ההון

 תחום התחבורה הציבורית 10.2

של שלושה אשכולות וצמיחה  לבסס את פעילותה כמפעילה מטרופולין תפעל .הגדלת היקף הפעילות 10.2.1

במכרזים  ולהתמודד בכוותה להמשיךכמו כן, באמצעות הרחבת הפעילות באשכולות קיימים. 

דגש על  , תוך שימתהמשך פתיחת שוק התחבורה הציבורית לתחרות עם להפעלת אשכולות וספים

  במרכזי ערים. להם פעילותהפעלת אשכולות 

כיסה לתחומי פעילות חדשים בתחום התחבורה הציבורית הכוללים בין . אסטרטגיים פעילות תחומי 10.2.2

הכוללים מרכיב תפעול  ,כגון תיבים מהירים ,של פרויקטי תשתיות תחבורה BOTהיתר: מכרזי 

מטרופולין שואפת לפתח את תחום בוסף, . ומכרזי תחבורה ציבורית וספים כגון מטרוית מהותי

 . ים הוסעים לאזורי תעסוקה, ובפרט בקווהתחבורה השיתופית

 

זה לעיל היו מידע צופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך. מידע זה מבוסס על  10האמור בסעיף 

כי יתקיימו בפועל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שאיפות, יעדים והערכות של החברה, אשר אין ודאות 

שיויים עתידיים אפשריים באילו מהגורמים עליהם מבוססים היעדים, ההערכות והשאיפות כאמור 

עשויים להשפיע באופן  , או שיויים במדייות ההשקעות של החברה או באסטרטגיה העסקית שלה,לעיל

, עשויות ההערכות האמורות להיות מושפעות משיויים לעיל. בין היתר פורטותמהותי על ההערכות המ

 תובמצב הכלכלי בישראל, שיויי חקיקה ושיויים רגולטוריים אחרים שישפיעו על השווקים בהם פועלב

כמו כן, ההערכות האמורות בסעיף זה לעיל עשויות להיות שוות מהותית במקרה  .ומטרופולין תורבון 

  .לספח זה 12 ן המפורטים בסעיףשל התממשות אילו מגורמי הסיכו

  

 צפי להתפתחות עסקית בשה הקרובה .11

(לרבות חידוש  במהלך השה הקרובה, בכוות בון תור להמשיך ולהתמודד במכרזים על הסעות קבועות

בוסף, בכוות בון תור  .לאתר הזדמויות רכישה של חברות היסעים קטותכן ו מכרזים שמסתיימים),

  .) בע"מ2017.ג מוטורס (בלהמשיך ולפתח את תחום מכירת רכבי ההסעות החדשים באמצעות 

בכל  השירות להמשיך ולפעול לייצוב הפעילות באשכול שרון חולון ושיפור מדדי בכוות מטרופולין

להתמודדותה  בוסף , זאתבאשכולות וספים התמודד במכרזי תחבורה ציבוריתל , וכןהאשכולות

 תיבים לשלמימון, תכון, הקמה, תפעול ותחזוקה  BOTבמכרז  (באמצעות קבוצה שהיא חברה בה)

תחת תדלוק כמו כן, בכוות מטרופולין לקדם תהליכים להקמת  "צים).ת( ציבורית לתחבורה מהירים

  בגז לצורך שימוש האוטובוסים מועים הגז שברשותה.

ם חדשים להפעלת אשכולות , אין ודאות כי מטרופולין תתמודד בשה הקרובה  במכרזיהדוחכון למועד 

   .תחבורה ציבורית
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וצפי להתפתחות בשה  בון תורמהווה תיאור האסטרטגיה הוכחית של  11-ו 10שבסעיפים המידע 

בהתבסס על הערכת החברה לגבי  ,כמשמעו בחוק יירות ערך ידוהוא כולל מידע צופה פי עת הקרובה

החברה איה מעריכה את יכולת המימוש של אסטרטגיה זו. השגת  .התפתחותה הכלכלית והעסקית

ועשויים שלא  בון תורשל המוחלטת , אים ודאיים ואים בשליטתה בון תורהיעדים והאסטרטגיה של 

ם חיצויים או בשל התממשותם של גורמי הסיכון המפורטים להתממש, בין היתר, בשל תלותם בגורמי

פי החלטות -תהא רשאית לסטות מהמדייות המתוארת לעיל על בון תורזה.  לספח 12בסעיף להלן 

 בון תור.דירקטוריון 

 דיון בגורמי הסיכון .12

  יםסיכון מקרו כלכלי גורמי 12.1

 הקורוה גיף התפשטות 12.1.1

רבות בעולם, ובכללן ישראל, התפשטות של גיף הקורוה חלה במדיות  2020החל מחודש פברואר 

)COVID-19 גיףיסיון לבלום את התפשטות השימתית חמורה. ב אשר עלול לגרום לתחלואה ,(

ובכללם הגבלות כאמור, וקטת הממשלה בצעדים המשפיעים באופן משמעותי על המשק הישראלי, 

והחמרתם צעדי הממשלה וך ועסקים רבים. על תועה והתקהלות של אזרחים והשבתת מערכת החי

לפרטים וספים  .על פעילות בון תור ומטרופוליןבהמשך עלולים, מטבע הדברים, להשפיע לרעה 

אודות השפעת התפשטות הגיף והצעדים בהם וקטת הממשלה על פעילות בון תור ומטרופולין ראו 

  .פרק ב' של הדוח התקופתיל 2.4סעיף 

 ובמצב הבטחוי במשק הכלכלי במצב הרעהל להיות שיכולהפוטציאלית  לפרטים אודות השפעת 12.1.2

  .לפרק א' לדוח 6.18.1סעיף  ראועל פעילות בון תור, 

 עפייםסיכון גורמי  12.2

  עליה במחירי הדלק 12.2.1

בתחום ההיסעים מושפעת מעליה במחירי הדלק, שכן ההסכמים לביצוע ההסעות הקבועות  הפעילות

  במחירי הדלק.  לעליה בחלקםצמודים  אים

 מחסור בהגים 12.2.2

 משמעותים בהן פועלות בון תור ומטרופולין מחסור , בעפילספח זה 7.2-ו 5.1בסעיפים  כמפורט

עמידה של מטרופולין -ועלול להוביל לאי לגידול בעלויות השכר גורםזה  מחסור .בהגים

, כמו גם לגידול בעלויות שאין תואמות באופן מלא את ההצמדה לשכר המיימום בהתחייבויותיה

   .בהכסות מטרופולין

 ותלות בהליכים מכרזיים רגולטוריםל ,מדייות ממשלתיתכפיפות ל 12.2.3

במדייות ממשלתית בסדרי עדיפויות לאומיים, התחבורה הציבורית תלויה בתחום  פעילותה

, לרבות פרסום מכרזים לאשכולות חדשים והרחבת אשכולות וביישומה בידי גורמים רגולטוריים

באופן לפיכך, שיויים במדייות הממשלתית המתוארת בספח זה לעיל עשויים להשפיע  .קיימים

הפעילות בתחום התחבורה הציבורית תלויה ביכולתה של בוסף, מהותי על תחום הפעילות. 

  מטרופולין לזכות במכרזים שמפרסמת המדיה ולקיים את תאיהם.
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  בכבישים עומס 12.2.4

, מהירות הסיעה ובהתאם פוגע ביעילות התפעוליתמאט את העומס ההולך וגובר בכבישים בישראל 

  בדגש על גידול בעלויות כגון שכר ודלק כתוצאה מהתארכות משך הסיעה.

  הציבורית התחבורה בפעילותעמידה במדדי ביצוע  אי 12.2.5

 להיות עלולותעל פי ההסדרה החלה עליה,  ממה הדרשים הביצוע במדדיעמידת מטרופולין  לאי

 במעמדה אפשרית ופגיעה, למדיה מוסכמים פיצויים תשלום לרבות, מטרופולין על לרעה השלכות

      .חדשים מכרזים לקראת

 ייחודיים לקבוצת בון תורסיכון גורמי  12.3

 בפעילות ההיסעים בהיקף רחבוחוזים ומכרזים התקשרויות על פי אי חידוש  12.3.1

והליכים תחרותיים שעיקר הכסות פעילות ההיסעים ובע מהתקשרויות על פי מכרזים  העובדה וכח

עלול לגרום לירידה  שים, אזי אי חידוש התקשרויות כאמור בהיקף רחב 5עד  3לתקופות של אחרים 

  בהיקף פעילות זו ובהתאם ירידה ברווחי בון תור.

 חולון-שרון אשכולהקמת  השפעת 12.3.2

חולון, שהיו האשכול הגדול ביותר בישראל של מפעילת תחבורה ציבורית פרטית, -הקמת אשכול שרון

כתוצאה מהקמת האשכול  מטרופולין. הגידול המשמעותי בהיקף פעילות 2019הסתיימה בשת 

והקשב היהולי והתפעולי הרב הדרש להפעלתו, עלולים להקשות על מטרופולין לשמור על רמת 

  יעילות גבוהה, ובפרט עלולים לפגוע ביכולתה לעמוד במדדי ביצוע הדרשים ממה.ביצועים ו
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התחבורה, תחום 'אספח  -תיאור עסקי התאגיד   

 מטרופוליןובון תור  על הסיכון גורמי של ההשפעה מידת לגביההלת החברה  הערכת

    

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום 
  הפעילות

  

  גדולה
  

  ביוית
  

  מועטה

  כלכליים-גורמי סיכון מקרו

   X    הקורוה גיף התפשטות

 X      הרעה במצב הכלכלי במשק ובמצב הבטחוי

  גורמי סיכון עפיים

    X    עליה במחירי הדלק

      X  מחסור בהגים

    X    כפיפות למדייות ממשלתית ולרגולטורים

  X     עומס בכבישים

   X    ביצוע במדדי עמידה אי

 גורמי סיכון יחודיים לקבוצת בון תור

         Xרחב בהיקף מכרזים חידוש אי

   X    חולון-השפעת הקמת אשכול שרון
  

היו בבחית מידע צופה פי עתיד. הערכות וציפיות בון תור יובהר, כי המידע בדבר גורמי הסיכון להם חשופה 

ועל  בון תורהחברה בושא זה מתבססות על יסיון העבר, על היכרות החברה עם השווקים בהם פועלת 

הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית. עם זאת, יתכן שציפיותיה ותחזיותיה של החברה לא 

(והמפורטים בסעיף זה), בון תור תתממשה, וזאת בין היתר, בשל תלותן בגורמים חיצויים שאים בשליטת 

 כלכליים.-רוהמצב הביטחוי והכלכלי של המשק הישראלי ושווקים וספים בעולם ושיויים מאק
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, תחום הארגיות המתחדשותספח ב' - תיאור עסקי התאגיד  

 

  מתחדשותה ארגיותהתיאור עסקי החברה בתחום  –ב'  ספח

"מ בעסולגרין  בחברת )%57( 1באמצעות החזקותיה מתחדשותהארגיות הבתחום  פועלת החברה

רכישת החזקות  בעלת השליטה בה. חברה ציבורית הסחרת בבורסה, אשר החברה היה"), סולגרין("

 1והסכם רכישת מיות מיום  2018 בספטמבר 3השקעה מיום  םלהסכ בהתאם ןהחברה בסולגרין הי

   א' לדוח.  לפרק 16.3מתוארים בסעיף  הםשעיקרי, 2019באוגוסט 

 המתחדשות הארגיות תחום . 1

תכון,  ,ייזום זה, דוח פרסום למועד כון כוללת, המתחדשות הארגיות בתחום החברה פעילות

 מתחדשתממקורות של ארגיה  חשמל לייצור פרויקטים של והפעלה יהול הקמה,מימון,  פיתוח,

   .החשמל לחברת החשמל ומכירת, וולטאית-פוטו בטכולוגיה

הארגיה ו השמש קריסולארית באמצעות המרת  ארגיהמופקת  ,וולטאית-בטכולוגיה פוטו

 הדוח, למועד כון לזרם חשמלי. מומרתבסוף התהליך  אשר ,לארגיה חשמלית בהן הטמוה

  :להלן מפורטכ ,ופיתוח ובייזום בהקמה ,מסחרית בהפעלה וולטאים-פוטו מתקים סולגריןל

המותקות  ,כל אחת מותקן וואט-קילו 50בהיקף של עד  ,קטות וולטאיות-פוטומערכות  329  .א

  ; מותקן וואט-מגה 16-על גגות מבים ברחבי הארץ, בהספק כולל של כ

-מגה 6-ובסה"כ כ ,אחת כלוואט מותקן -מגה 3.5עד  0.8ביויות, בהיקף של  מערכות חמש  .ב

  ; וואט מותקן

קרקעיים בהספק כולל  וולטאיים-פוטושל שלושה פרויקטים  הקמההוצאת היתרי בייה ל  .ג

  מותקן; וואט-מגה 45-של כ

 וואט-מגה 400-שלבי ייזום ופיתוח של פרויקטים וספים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ  .ד

רשות החשמל במהלך  שעתידה לפרסםלמכרזים הבאים מוגשים  להיות צפויים אשר ,מותקן

  .2023עד  2020השים 

כשבוסף לפעילותה , המתחדשת הארגיה בתחום פעילותה היקפי הרחבתל חותרת סולגרין

כיסתה לאזורי פעילות את באופן שוטף  בוחתוולטאי בישראל, היא -העיקרית בתחום הפוטו

. פעילותה לתחום המשיקים וספים ולתחומים"ל, ובחו בארץ, וספים גיאוגרפיים ושווקים

בתחום  של פעילויות ותמיזוג ורכיש מספר מהלכי ,בתקופת הדוחבהתאם, ביצעה סולגרין 

 אתיוצא מכך,  פועלכשל החברה ו המיבים הפרויקטים צבר הרחבת אתואשר יאפשרו  ,פעילותה

לרכישה,  סולגריןחלק מראייה אסטרטגית של  הים אלו מהלכים. ידה על המיוצרת החשמל כמות

, הקמה ותפעול של פרויקטים וספים בתחום ייצור החשמל, וזאת על מת להרחיב את פיתוח

בהתאם, בכוות  .המתחדשתהארגיה  בשוק משמעותי כשחקןולמצב את מעמדה  פעילותה 

 מגה 50-75 של מותקן בהיקף מיבים כסים ורכישת חדשים מתקים הקמת םסולגרין לפעול לש

 רשות למכרזי מהותי היקף של והגשה בפיתוח הקרקעות של מהותית הרחבה לשם וכן בשה וואט

  החשמל.

                                                           
לאחר תאריך הדוח עלה  "מ.בע החזקות סולגרין של והפרע המופק הוה )100%( במלוא החברה החזקת באמצעות   1

  . 58.39%-שיעור ההחזקה של החברה בהון המיות של סולגרין ל
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ספח ב', תחום הארגיות המתחדשות - תיאור עסקי התאגיד  

 

 מוח כהגדרתמתקים בהקמה ומתקים בייזום כולל מידע צופה פי עתיד,  בדברלעיל  האמור

תצליח  סולגרין. עם זאת, אין כל וודאות כי סולגרין, אשר מתבסס על הערכות ערך יירות בחוק זה

לממש את יעדיה כאמור ולא מן המע שהערכות אלה לא יתממשו כלל או יתממשו באופן שוה 

מהאמור לעיל וזאת, בין היתר, בשל התלות בגורמים חיצויים אשר אים בשליטתה כגון: שיוי 

קשיים במשאים ומתים, עיכוב בקבלת היתרי בייה מכרזי רשות החשמל, בדין או רגולציה, 

גורמי  יתר וכל פעילותה בתחום תחרות, מספק מימון היעדרישורים כמתחייב על פי דין, ו/או א

  חשופה להם. סולגריןהסיכון ש

 סולגריןבבעלות  וולטאים-המתקים הפוטואודות  תוים . 2

הפעלה ב(מיבים  מתקיםהחברה, בחלוקה ל של וולטאיים-פוטוהמתקים האודות  פרטים להלן

 למועד כון, הקמה לקראת מתקיםוכן  )המצויים בשלבי הקמה(בייזום  מתקים, )מסחרית

   :זה דוח פרסום

  מסחרית בהפעלה מתקים 2.1

 מערכות
 למועד תומחובר

  הדוח

  הספק מותקן

)MWp(  

 סולגרין חלק
  במערכות

  2פרויקטאלי FFO  לפרויקט גולמי רווח  הכסה

  ש"ח) מיליוי, בסולגרין(חלק  2019 לשת בפועל תוצאות

מערכות  329
  16.9  22.4  34.2   100%  16.2  קטות

 

 מערכות
 למועד תומחובר

  הדוח

  הספק מותקן

)MWp(  

 חלק
 סולגרין
  במערכות

  3פרויקטאלי FFO  לפרויקט גולמי רווח  הכסה

  ש"ח) מיליוי, בסולגרין(חלק  4מייצגת הלש תוצאות

  ביויות מערכות 

 חום שדה
  0.4  0.6  0.9  74%  3.5  קרקעי

  0.1  0.1  0.2  60%  0.8  יואב שדה

  0.1  0.2  0.2  35%  0.8  מורן

  0.1  0.2  0.2  50%  0.7  הסוללים

  0.1  0.1  0.2  60%  0.8  5שדה חום גגות

  0.8-כ  1.1-כ  1.8-כ  -  6.6  "כ סה

                                                           
2  FFO יכוי הוצאות מימון תזרימיות.  ,רווח גולמי מפרויקטים – פרויקטאליועדב של לבעלים הרווחיות את להציג 

  .ברמת הפרויקטים FFO-ה את מציג, כלומר, סולגרין של וולטאיים הפוטו המתקים
  .2 שולייםהערת  ראו   3
ת התוים בטבלה משקפים ש - 2019להלן) הופעלו במהלך שת  5הפרוייקטים למעט שדה חום גגות (ראה ה"ש  כל   4

 פעילות מלאה. 
 .2020 לשת 2 רבעון במהלך מסחרית להפעלה צפי, הושלם הפרויקט   5
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ספח ב', תחום הארגיות המתחדשות - תיאור עסקי התאגיד  

 

   הקמהולקראת  ייזוםב מתקים 2.2

-מתקים פוטו שלושהעבודות להקמת ערכת לתחילת ה סולגריןהדוח,  פרסום למועד

וולטאים -פוטו מתקיםלהקמת  רשות החשמל המוקמים מכוח זכייה במכרזי וולטאיים

מותקן,  וואט-מגה 45 של כולל פקסהב, מוך לייצור חשמל המחוברים למתח גבוה ולמתח

  כמפורט להלן. 

  

מועד זכיה 
  במכרז

הספק
 מותקן

)MWp( 

(ש"ח  תעריף
  לקוט"ש)

 הכסהתחזית
  6ראשוה שה

 תפעולי תזריםתחזית
  7ראשוה שה

  "ח)ש(מיליוי 
  2.3  3.5  0.1818  15  2019 ילאפר

  2.2  3.3  0.1818  12  2019אפריל 

   2019  19  0.1798  3.7  2.6ובמבר

  7.1  10.5  - 45  "כסה

  

חיבור הצפוי, קרי  ההפעלהממועד  שים 23לתקופה של המפורטים לעיל הים  התעריפים

  .לרשת החשמל המתקים

וכן מועדי הקמה הים מידע צופה פי עתיד, (לרבות התוצאות לשה מייצגת) התוצאות הצפויות 

 סולגרין. אין כל וודאות כי סולגרין, אשר מתבסס על הערכות ערך יירות בחוק זה מוח כהגדרת

תצליח לממש את יעדיה ולא מן המע שהערכות אלה לא יתממשו כלל או יתממשו באופן שוה 

מהאמור לעיל וזאת, בין היתר, בשל התלות בגורמים חיצויים אשר אים בשליטתה כגון: שיוי 

בדין או רגולציה, קשיים במשאים ומתים, עיכוב בקבלת היתרי בייה ו/או אישורים כמתחייב 

חשופה  סולגריןגורמי הסיכון ש יתר וכל פעילותה בתחום תחרות, מספק מימון היעדרן, על פי די

  להם.

  מיקום המתקים 2.3

  :וולטאים בבעלות סולגרין ממוקמים בשלושה סוגי אתרים-המתקים הפוטו

 ים גגותות על : מבות מותקבתיםגגות של , היתר בין, הכולל, גגות מגווןהמערכות הקט 

 להקים מאפשרת, מבה גג גבי על מתקן הקמת. משק ומבי תעשייתיים מבים, פרטיים

 שימוש חשבון על יבוא מתקןשה ומבלי, והקרקע הכס של מיטבי יצול תוך מתקןה את

 .בכס אלטרטיבי

 יות הקיימות של החברה ממוקמות על גבי הקרקע. : קרקעומרבית המערכות הבי

 מתקי(" עוקבים או קבועים כמתקים מוקמים הקרקע גבי על הממוקמים מתקים

 לאורך השמש לתזוזת בהתאם זוויתם את משים הסולאריים הקולטים בהם"), עקיבה

 .החשמל ייצוראת  למקסם כדי ,היממה שעות

                                                           
בתוצאות ישויות המוצגות לפי שווי מאזי;  סולגריןבתוצאות הפרוייקטים השוים, כולל חלקה של  סולגריןחלק    6

  ).PSOביחס לצפי תפוקה ממוצעת ( המתבססות על הערכת סולגריןתחזיות 
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ספח ב', תחום הארגיות המתחדשות - תיאור עסקי התאגיד  

 

 י עלצף מים מאגר  עלהממוקם  מתקן: מים מאגריות גבי עלמוקם מאו  המים פדפ 

 מתקיים ובוסף ,הקרקע בחטיבת שימוש דו של מיטבי יצול מאפשרות השיטות. המאגר

 .במאגר המים אידוי למיעת המסייע תהליך

וספים  מתקיםהמתאימים להקמת  ,זמייםבאופן שוטף לאיתור שטחים  פועלת סולגרין

גגות, שטחים  גבי על פרויקטים פיתוח שעייםהחשמל  רשותומשתתפת במכרזים של 

  .מים ומאגריקרקעיים 

 השקעות בהון . 3

  .לדוח הדירקטוריון 2.1.1לפרטים אודות השקעות החברה בסולגרין, ראו סעיף 

  חלוקת דיבידדים . 4

 . דיבידד חלוקת מדייות אימצה לא סולגריןהדוח,  למועד .4.1

  .לחלוקה יםהיתרווחים לסולגרין אין  2019בדצמבר  31כון ליום  .4.2

 מכוח בעתיד דיבידד לחלק היכולת על להשפיע עשויותש חיצויות מגבלותעל סולגרין חלות  .4.3

  .לאחר מועד הדוח עם גוף מוסדיהסכם מימון שחתם 
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ספח ב', תחום הארגיות המתחדשות - תיאור עסקי התאגיד  

 

 כספי מידע . 5

תוי כן ו 2019בדצמבר  31ליום  סולגרין של המאוחדים הכספיים מהדוחות עיקריים תוים להלן

 20197בדצמבר  31פרופורמה המחושבים ביחס לדוחות מאוחדים פרופורמה של סולגרין ליום 

  :"ח)ש(באלפי 

  
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשה

2019 2018  

  המצב הכספי

  43,708  207,617  רכוש קבוע, טו

  90,929  373,975  סה"כ כסים

  36,865  268,470  התחייבויותסה"כ 

  54,064  105,505  סה"כ הון

  תוי פרופורמהל ביחסתוצאות הפעילות 

  33,090  34,275  ממכירת חשמל הכסות

  21,527  22,420  8מפרויקטים רווח גולמי

EBITDA9  16,629  16,827  

FFO 15,948  16,907 10פרויקטאלי  

  17,560 17,966  והפחתות פחת

 

 פעילותתחום העל כלכליים  מאקרוכללית והשפעת גורמים חיצויים  סביבה . 6

 כללי .6.1

 ,הרלווטית מהרגולציהבמידה רבה  מושפעתבתחום הארגיה המתחדשת החברה  פעילות

 חשמלה חברת לפיו והתעריף מתחדשת ארגיה ממקורות חשמל לייצור מכסות בושא הן

 דרשים שבהם והמגבלות התאים רף לעיין והן, כאמור שייוצר החשמל את לרכוש תחויב

  .מתחדשת מארגיה חשמל ייצור בתחום הפועלים גופיםה לעמוד

 בסביבה העיקריות וההתפתחויות האירועים, המגמות של תמציתי תיאור יובא להלן

 להם להיות צפויה או להם יש והערכתה הידיעת למיטב אשר, סולגרין של כלכלית-קרואהמ

 של ורכישה ההקמ, לייזום הוגע בכל סולגריןב העתידיות ההתפתחויות על מהותית השפעה

 .חדשים פרויקטיםו מתקים

                                                           
ובתוספת טרול השפעת תקן חשבואי  2019 בדצמבר 31 ליום סולגרין של פרופורמה מאוחדים דוחותמתוך  התוים   7

16 IFRS כסים הקיימים שלטיות לועדה להציג את התוצאות הרלוו י הפרופורמהתו הצגת התוצאות מתוך .
ועדה אף היא לאפשר   16IFRSחשבואי סולגרין ועל מת לאפשר השוואתיות בין השים. כמו כן, טרול השפעת תקן 

 השוואתיות וכדי להציג תוים שבראיית ההלת החברה רלווטיים למשקיעים כדי להבין את תוצאות הפעילות.
הכסות ממכירת חשמל בקיזוז הוצאות שכירות, אחזקת מערכות ואחרות. מייצג את  – מפרוייקטים גולמי רווח   8

 .בלבד הרווח הגולמי ברמת הפרויקטים
ובטרול הכסות אחרות. תון זה מהווה מדד חשוב ומקובל לבחית התוצאות  רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות  9

העסקיות בתחום הפעילות, שכן הוא מייצג מעין רווח תפעולי תזרימי בדרך של טרול רכיב הפחת שאיו תזרימי 
 .מהרווח התפעולי המוכר לפי כללי חשבואות מקובלים

 לעיל. 2ראה הערת שוליים    10
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 בעולם ובישראל מתחדשת בארגיה לצורך גוברת מודעות .6.2

ארגיה שמקורה ביצול קרית השמש, רוח, ביוגז/ביומסה, חום כדור  -מתחדשת  ארגיה

משמעותי במשקי  החצמי מוע יותלה ממשיכה  - הארץ ומשאבי טבע בלתי מתכלים וספים

 ארגיהלצורך באיתור מקורות  יתמודעות הציבורהת וגברתה וכח , וזאתהחשמל בעולם

. לארגיה (כגון פט, פחם וגז) יםמתכל ארגיהוחלופיים וצמצום התלות במקורות  וספים

, ארגטיתכוללים עצמאות רבים, ה יתרוות ,בפרט וולטאית-פוטוה ולארגיההמתחדשת, 

 הגהתחלואה ומוות,  מיעתעליית מחירי הדלקים, לצד  מפי וחסיותגיוון סל הדלקים 

הים ומאגרי מי התהום, יצירת מקומות תעסוקה, העצמת ושיפור איכות האוויר, הקרקע, 

  ותרומה לצמיחה כלכלית בטווח הארוך.  , הוזלת עלויות הארגיה לצרכןאזורי הפריפריה

בשימוש בארגיה סולארית,  לצורך המודעות גוברת ,ישראל במדית ןובכלל ,שוות במדיות

  .חשמל קי מארגיית השמשמתוות מדייות לעידוד יזמים לייצר  מדיותובהתאם 

  בישראל המתחדשת הארגיה שוק .6.3

ישראל ברוכה במשאב טבעי ומתחדש של קרית שמש כמעט בכל עוות השה,  מדית

איו מוצל במלואו. שילוב של משאבי שמש עם האפשרויות  סולגריןשלהערכת 

כמו גם היתרוות שפורטו הטכולוגיות המתקדמות בישראל בתחום הארגיה הסולארית, 

הופכים את מלאכת הפקת החשמל בעזרת תאים סולאריים בישראל לתחום בעל לעיל, 

לאור זאת, וכפי שיפורט להלן, המדיה ביצעה בשים האחרוות  פוטציאל משמעותי.

מהלכים משמעותיים שמעודדים צמיחה חדה ומהירה של תחום ייצור החשמל באמצעות 

 טאית בעשור הקרוב.וול-טכולוגיה פוטו

 ,, ובהתאםהרלווטיתהמתחדשת כולו, תלוי באופן מהותי ברגולציה  הארגיהתחום 

מבוססת במידה רבה על החלטות ממשלה והחלטות רשויות סולגרין כדאיות פעילותה של 

מתחדשת. החלטות  בארגיההחשמל  יצריהמשפיעות או עשויות להשפיע על  שוות

מתחדשת  ארגיהלייצור חשמל מ מחהרגולטוריות כאמור כוללות, בין היתר, קביעת יעד 

מתחדשת אחרות, אישור תעריפים אשר  ארגיה ובטכולוגיותוולטאית -פוטו בטכולוגיה

-פוטו טכולוגיהישולמו על ידי חברת החשמל בגין רכישת חשמל המיוצר באמצעות 

כסות להספקי החשמל שחברת החשמל תהיה מחויבת לרכוש, קביעת , קביעת מתוולטאי

  ., כמפורט להלןוולטאים ועוד-פוטו מתקיםמסלולים סטטוטוריים לאישור הקמת 

 החלה על סולגרין רגולציהה .6.4

משרד הארגיה פועל לפיתוחן ולשילובן של ארגיות מתחדשות במשק הארגיה של  .6.4.1

רה לקדם ביטחון ועצמאות ישראל, וזאת מתוקף החלטות הממשלה ובמט

ארגטיים לישראל ולשמור על איכות הסביבה באמצעות צמצום פליטות גזי חממה 

מעודד ומקדם ייצור חשמל בארגיה מתחדשת,  הארגיהוזיהום האוויר. משרד 

  בעיקר בטכולוגיות סולאריות, רוח וביוגז/ביומסה הישימות בישראל. 
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על קידומו ויהולו של תחום הארגיות , מופקדת רשות החשמל גם 2016מאז שת 

  .11המתחדשות בישראל, לרבות ייצור חשמל, אסדרה, רישוי, פיקוח ותעריפים

 משק חוק(" 1996-תש"ו, , התקבל בכסת תיקון לחוק משק החשמל2017בשת  .6.4.2

, כפי 2030בשת  חשמל ממקורות מתחדשים הצריכת  אשר עיגן את יעד"), החשמל

 17% לפחותשיעור של , כך שיעמוד על 201512משת שקבע בהחלטת הממשלה 

וכן ייסד מגון דיווח שתי על התקדמות תחום , מסך כל צריכת החשמל בישראל

בחודש יואר לאחר מועד הדוח,  .עדת הכלכלה של הכסתולוהארגיה המתחדשת 

פרסמה רשות החשמל קול קורא להתייחסות הציבור בושא "יעדי ייצור  ,2020

רשות החשמל בוחת ", במסגרתו צוין כי 2030חשמל בארגיה מתחדשת לשת 

לייצור החשמל בארגיה מתחדשת לשת  30%בימים אלו אפשרות לקבוע יעד של 

2030.  

 ארגיה של פרויקטים הותקו, 2019 שת לסוף כוןרשות החשמל,  פרסומי לפי .6.4.3

ביחס לסוף  27%-מוואט (עליה של למעלה -מגה 2,000-כ של כולל בהספק סולארית

. לצורך עמידה 13מצריכת החשמל השתית במשק 7%-), המייצרים כ2018שת 

מצריכת הארגיה  10%מחה לייצור חשמל מארגיה מתחדשת בהיקף של ביעד 

דרשת התקה , 200914לה משת כפי שקבע בהחלטת ממש, 2020שת בבישראל 

הציג  ,בהתאםוואט מארגיה מתחדשת. -מגה 1,500-כשל הספק וסף של עוד 

מתקים בארגיות מתחדשות  הקמתמשרד הארגיה תכית עבודה לקידום 

ולבחית הצעדים הדרשים לצורך עמידה ביעדים, במסגרתה הודיע על כוותו 

 1,000וולטאי בהיקף וסף של -הפוטולהגדיל את המכסות לייצור חשמל בתחום 

  וואט.-מגה

כך, במהלך תקופת הדוח, חלו שיויים משמעותיים בסביבה הרגולטורית  בתוך .6.4.4

פרסום מפת דרכים ובכלל זאת,  סולגריןבישראל, באופן המיטיב עם פעילות 

אישרורה של לפיתוח מקטע הייצור על ידי משרד הארגה ורשות החשמל, וכן 

צפויה להביא לריכוז  אשרשמל, כתיקון לחוק משק החשמל, רפורמה במשק הח

אשר מהווה את אחד החסמים  ,15מאמץ של חברת החשמל בפיתוח מקטע ההולכה

   .להמשמעותיים בפיתוח משק חשמל מבוסס ארגיות מתחדשות בישרא

תכית לשימוע לעדכון  חשמלהת רשות החלט פורסמה, 2019דצמבר  בחודש .6.4.5

הפיתוח למערכת ההולכה וההשאה לצורך עמידה ביעדים לקליטת ארגיות 

 לבצע החשמל חברת שעל וספים פרויקטים התווספובמסגרתה מתחדשות, 

                                                           
 https://www.gov.il/he/departments/general/renewable_energyאתר משרד הארגיה:  פי על   11
 ..https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec542: 542החלטת ממשלה מס'    12
  .https://cutt.ly/6tvXdHu: 2019מידעון רשות החשמל מחודש דצמבר    13
"קביעת יעד מחה וגיבוש כלים לקידום ארגיות מתחדשות בפרט באזור הגב  שכותרתה 4450' מס ממשלה החלטת   14

 והערבה".
ההולכה וגע לתשתית של חברת החשמל הדרשת לצורך חיבור המתקים הסולאריים לקווי המתח ו/או  מקטע   15

לתחות הכח של חברת החשמל. בהעדר מקטע הולכה זמין ומפותח קיים קושי בחיבור מתקים לתשתית החשמל 
 ).הפעילות בתחום הפועלות החברות יתר כל פעילות על גם(כמו  סולגריןהקיימת, באופן שמקשה על פעילות 
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תכית הפיתוח דרשת לתת מעה להתפתחות  .16הולכה ובקווי משה בתחות

ם מתקי לחיבור של מתקי יצור ובכללובין היתר הביקוש הצפויה במשק החשמל, 

 הפרויקטים שוספו .ייצור באמצעות ארגיה מתחדשת הדרשים למשק החשמל

לחיבור לשאים ולקווי הולכה אשר היוו עד כה חסם לתת מעה  יםלתכית, צפוי

זאת, משך הזמן הדרש לתכון  עםטים, בעיקר באזור הדרום. אוו-המאות מג

). לאור זאת, 2020והקמת רכיבי הרשת ארוך מהמועד שקבע ליעד הקרוב (דצמבר 

הקמת מתקים עם הגבלת היקף הזרמת הארגיה מהם וזאת עד  תאפשרמהרשות 

להקמת רכיבי הרשת שיאפשרו את קליטת מלוא החשמל המיוצר על ידי מתקים 

עם הזרמה מוגבלת של הארגיה  2020עד סוף  , תתאפשר הקמת מתקיםכך. אלה

   למשך פרק זמן מוגבל, והזרמה מלאה של הארגיה לאחר השלמת פיתוח הרשת.

 מוך בהיקף ארגיה הזרמת לקלוט תוכל החשמל שמערכתהה  הדבר משמעות

 ם יאושרמכך, מספר המתקים אשר חיבור כתוצאהו ,המתקן של הייצור מיכולת

 מחלק תשובת קיבל שטרם מתקן כל על יחול זה עדכון .צפוי לגדול באופן משמעותי

 יוכלו הרשות שערכה קודמים תחרותיים בהליכים הזוכים גם לפיכך, חיובית

  .17הז מעדכון להות

 תעריף לקביעתתחרותי ראשון  מכרזפרסמה רשות החשמל  2020ביואר  27 ביום .6.4.6

באופן שבו ( וולטאית בשילוב קיבולת אגירה-פוטו בטכולוגיה חשמל לייצור

. העומס)הזרמת חשמל לרשת בשעות ל הארגיה המופקת אגרת ועשה בה שימוש

בהליך זה מאפשרת הרשות להקים מתקים שיחוברו או ישולבו לרשת החלוקה 

 למתח קיים בחיבורוואט, אשר ישולבו -מגה 16-מותקן קטן מ הספקוכן מתקים ב

, כי היא מתכוות לקבוע בכללים פטור הרשות צייה זו החלטה במסגרת. עליון

  .18אגירה למתקים לפי הליך זה ברישיון צורךמ

 לייצור מכסות מגבלת כאמור, משרד הארגיה (באמצעות רשות החשמל) קובע .6.4.7

 השפעה, דבר שהיו בעל להקים יתן אשר הפרויקטים היקף גם קבע לפיהןחשמל, 

מגבלת המכסות  יישום . על ידי סולגרין מתקים הקמת יכולת על ביותר מהותית

ת רשיוות ייצור מותים או קבועים קבלעשה, בין היתר, באמצעות דרישה ל

 רישיוות וולטאי),-(לרבות בעת רכישה, מכירה או העברת זכויות במתקן פוטו

. המתקיםלצורך הקמתם של מרשות החשמל, סדרות תעריפיות אתעריפיים או 

 ,יתים בכפוף למכסות בהיקף מוגדר מראש הדרשיםוההיתרים  הרישיוות

הרווחיות בתחום בהתאם, כאשר גופים רבים מתחרים על השימוש באותן מכסות. 

וואט -מהפחתה, מעת לעת, של התעריפים המשולמים בגין קילומושפעת הפעילות 

  .לעמוד ריםויצשוים שבהם דרשים יזמים  ותאיםקביעת דרישות מחשמל, ו

                                                           
16   https://pua.gov.il/decisions/documents/dec_4_1287.pdf.  
17   https://pua.gov.il/decisions/documents/57004_021219.pdf. 
18   https://www.gov.il/he/departments/policies/d57302. 
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, לאחר קבלת רישיון לייצור חשמל מאת רשות למתקיםבמסגרת האסדרות  .6.4.8

(לפירוט  התעריף בו יימכר החשמל לחברת החשמל מקובעהחשמל במסגרתו 

 לתכוןולאחר קבלת היתר מתאים מהוועדה  להלן), 8אודות תעריפים ראו סעיף 

עם חברת החשמל בהסכם, על פיו תרכוש  סולגרין תהרלווטית, מתקשר וביה

ממועד חיבור  שים 25עד  20חברת החשמל את החשמל המיוצר לתקופה של 

  .בתעריף קבוע צמוד מדד וידוע מראש המתקן לרשת החשמל

 גלם חומרי וזמיות עלות .6.5

רכש מספר רכיבים, כאשר  עלמבוססים, בין היתר,  מקימה סולגריןש הסולאריים המתקים

 באופן פחתה האחרוות בשים. זרם וממיריוולטאיים -פוטו קולטים הים שבהםהעיקריים 

מאפשר  , ומשכךהוריד את עלויות ייצור השמל דבר אשר, קולטיםה של עלותם משמעותי

הירידה בעלויות  .לשמור על רווחיות ממכירת החשמל (ואף לשפרה במקרים מסוימים)

 המדיההביאה לביטול הצורך בסבסוד התחום בידי  ואףהייצור האיצה את פיתוח השוק 

)Parity Grid.(  

 טכולוגיה .6.6

 של יותר טוב יצול שיאפשרו טכולוגיות בפיתוח מאמצים מושקעים האחרוות בשים

 ,, כגון טכולוגיות להגדלת היצולת של הפאלים הסולארייםוולטאית-הפוטו הטכולוגיה

 ,מערכות יקיון מתקדמות שמטרתן לייעל ולקצר את תהליכי התחזוקה של המערכות

ולוגיים אשר למיטב ידיעת החברה, מחירי הפתרוות הטככוטכולוגיות לאגירת ארגיה (

, עשוי להביא שיפורים טכולוגיים כאמוריישום . מתחום האגירה מצויים במגמת ירידה)

  . מתקיםלשיפור הרווחיות ב

בוחת את הפתרוות השוים, לקראת ההליכים התחרותיים שעתידה לפרסם רשות  סולגרין

  החשמל במהלך השים הקרובות. 

 בחוק זה מוח כהגדרתעתיד,  פימידע צופה היו , רווחיותה שיפור בדברלעיל  האמור

טכולוגיות השיושלם פיתוח . אין וודאות לכך סולגריןהערכות על  מתבססה ,ערך יירות

התלות בגורמים  בשלתר, היבין  ,עקב השימוש בהן או שרווחיות סולגרין תגדל מורותהא

 אשר אים בשליטתהמפתחים את הטכולוגיות, וכן גורמים חיצויים וספים חיצויים 

  חשופה להם. שסולגריןגורמי הסיכון  יתר וכל, השהשעות השמש לאורך  כגוןסולגרין 

 האוויר מזג .6.7

 רווחיות על השפעה ,ומשכך הסולאריותעל תפוקת המערכות  ישירה השפעה האוויר מזגל

 רבה במידה תלויההסולאריות  המערכות של תןתפוק שכן, החברה שבבעלות הפרויקטים

 והלחץ הרוח, הטמפרטורה ובתאי השמש לקרית הסולאריים הפאלים בחשיפת

 הפאלים חשיפת מידת, ישראלב. הסולאריים הפאלים מצויים בהם האטמוספרי

 עם יחד. למדי יציבה הה , ובדרומה בפרט,הארץ אזורי ברוב השמש לקרית הסולאריים

 ותאי מרובה עות, השתי מהממוצע מהותית שוות טמפרטורות, מוכה קריה רמת, זאת

 המיוצרת החשמל תפוקת את להפחית עלולים ,אופטימאליים איםש אוויר מזג
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 ביחס יותר מוכה בתפוקה מאופייים פברואר עד ובמבר חודשים, בהתאם .מערכותהמ

  .יותר גבוהה המתקים תפוקת ויולי יוי בחודשים ואילו, השה חודשי ליתר

  אומדן התפלגות ההכסות ממכירת חשמל ממערכותיה של סולגרין לתקופת הדוח: להלן

  "כסה  4 רבעון  3 רבעון  2 רבעון  1 רבעון

20.7%  29.8%  29.6%  19.9%  100%  

 

  החברה פעילותכללי על תחום  מידע . 7

  :וולטאי-פוטו פרויקט והקמת זוםייבהמרכזיים  השלבים .7.1

 ,המערכת תפוקות מיצוי לצורךתחזוקה העיקרית הההפעלה המסחרית של המתקן,  לאחר

מאבק ולכלוך אשר הצטברותם מקטיה את יצולת המערכת,  קולטיםשל ה יקיום יהה

   .המתקים באתרי והשטח האקלים לתאי בהתאם ומשתה

 והשיויים החלים בהם הארגיות המתחדשותההצלחה הקריטיים בתחום  גורמי .7.2

  ההצלחה הקריטיים בתחום הם: גורמי, סולגרין להערכת

-מתאימים להקמת מתקים פוטו שטחיםלאו  כסיםוגישות לזיהוי  ,יכולת איתור  .א

  .התכויים וההדסיים ,, בהתאם למכלול האילוצים והתאים הרגולטורייםוולטאיים

  .דרשים טוטרייםוסט יכולת השגת אישורים רגולוטוריים  .ב

ההון  עלותוכן יכולת להשיג אשראי בהיקפים ובמועדים הדרושים  ,איתות פיסית  .ג

  .רחבת הפעילותהו בפרויקטים השקעה לצורךהדרש 

 במהירות יכולת הקמה של מתקים, לרבות בעל בעל מומחיות בתחום הון אושי  .ד

  .וביעילות

   .במכרזים זכייה לטובתמדויק תמחור יכולת ו גבוהה ברמה פיסי מידול  .ה
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לצורך תיקון מהיר יטור בזמן אמת  ל ידיע ,המיביםהמתקים הפוטציאל של  מיקסום  .ו

 וכו'. ביצוע השבחות , ותקלות של ליקויים

ושיויים החלים  הארגיות המתחדשותהכיסה והיציאה העיקריים של תחום  מחסומי .7.3

 :בהם

   :עיקריים כיסה חסמי מהווים להלן המפורטים הגורמים, סולגרין להערכת

 לשלב החוצים, חיצויים מימון למקורות וגישות משמעותי עצמי הון העמדת יכולת  .א

 תקופת במהלך החוזר ההון בדרישות לתמוך וליכולתהייזום והקמתו של הפרויקט 

 .ההקמה

הדיים בתחום הפעילות, לרבות הכרה של  וכוח אדם מקצועי ומיומן מומחיות, ידע  .ב

  .בתחום הפעילותהרגולציה ו

 יכולת קליטה וחיבור המערכת לרשת החשמל.  -זמיות רשת החשמל   .ג

  עיקריים:  יציאה, הגורמים המפורטים להלן מהווים חסמי סולגריןלהערכת 

החברה להשתחרר מהתחייבויותיה מכוח הסכמים מול בעלי קרקעות, גופי מימון,  יכולת  .א

 ותי שירותים ושותפים לפעילות. 

 העברת עם בקשר הדרשים הרגולטוריים האישורים כל והשגתרוכש למתקים  מציאת  .ב

 .לעיל 6.4.7 בסעיף האמור לאור הרישיון זכויות

  תעריפים . 8

, ידוע מראש בתעריף סולגרין של במתקיה רהמיוצ החשמל את לרכוש מחוייבת החשמל חברת

כאשר המתקים הממוקמים על גגות בתים הים תחת אסדרה מבוססת תעריף קבוע, והמתקים 

 :להלן כמפורטהכל , מאגרי מים הים תחת אסדרה מבוססת מכרזי תעריףעל הקרקע ועל גבי 

  קבוע   תעריףאסדרה מבוססת  .8.1

 קבוע תעריף קבע לפיה, תעריף מכסות על המבוססת אסדרה בישראל חלה, 2016 לשת עד

, המסחרית ההפעלה תחילת ממועד שה 20 של לתקופה) למכסה ממכסה השתה(אשר 

סדרות הצרכיות איה מצריכה קבלת רישיון, אההצטרפות ל. לצרכן המחירים למדד צמוד

אך על צרכן המבקש להקים מערכת וליהות מההסדר התעריפי, לעמוד במספר תאים 

  .שקבעו על ידי רשות החשמל

וואט למתקי ייצור חשמל על גגות -מגה 300עד למכסה של בהתאם להסדרה הקיימת כיום, 

וואט, התעריף -קילו 200 לעעולה יו אשכל מתקן  בלבד, ודגיםולכיסוי מאגרי מים ובריכות 

, או עד להשלמת הרישום 2020ביוי  1הסדרה זו היה בתוקף עד ליום  .19אגורות 45היו 

  .20ףלאחר מכן, הרשות צפויה להפחית את התערילמכסה, לפי המוקדם, ו

                                                           
 https://cutt.ly/ztvZEsy: )8(החלטה מס'  22.3.2018מיום  538ישיבה מס'  – החשמלרשות    19
  .https://cutt.ly/jtvZUw9: )5' מס(החלטה  23.12.2019 מיום 572מס'  ישיבה – החשמל רשות   20
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  מבוססת מכרזי תעריף  אסדרה .8.2

פרסמה רשות החשמל החלטה שעייה "עקרוות להליך תחרותי , 2016דצמבר  בחודש

וולטאית למתקים המחוברים למתח גבוה -פוטו בטכולוגיהלקביעת תעריף לייצור חשמל 

 להקמת חדשות מכסות לפרסום פועלת החשמל רשות, 2017 משת החל. 21ומתח מוך"

), להרחבתן הזכות ושמירת מיימום מכסות(עם  ומוך גבוה במתחוולטאיים -פוטו מתקים

עד  ").תעריף מכרזי(" ידה על המפורסמים, החשמל תעריף על תחרותיים הליכים במסגרת

על  המציעים מתחרים, בהם ארבעה מכרזי תעריף פרסמה רשות החשמל הדוחפרסום מועד 

     . פר קוט"ש ביותרהתעריף המוך 

 ךמוה שאיו בהכרחההצעות הזוכות מקבלות תעריף אחיד,  כלההליך התחרותי,  במסגרת

(זאת  מסחרית הפעלה ממועד החלשה  23תקופה של  למשך ישולםהתעריף הזוכה  .יותרב

 חיבור. הרשות ידי על קביעתו ממועד שיוי ללא) הקבוע התעריףסדרות אבשה  20לעומת 

חודשים מיום פרסום  23-21לרשת החשמל במסגרת ההליך התחרותי יתבצע עד  מתקים

פוקעות  כסההזכייה. באם לא יחובר המתקן בתום התקופה, כלל הזכויות הקשורות למ

במסגרת ההליכים התחרותיים בוטל הצורך ברישיון מותה והערבות תחולט במלואה. 

  .טווא-מגה 16-בכלל וברישיון ייצור למתקים מתחת ל

 לקוחות . 9

התקשרויות ו יהמכח התקשרויות ,22סולגריןהה הלקוחה היחידה של  החשמל חברת, הדוח למועד

ובתעריפים שקבעו על ידי רשות החשמל,  המוחזקים על ידה בהסכמים ארוכי טווח תאגידיםה

היותה של חברת  איה סבורה כיסולגרין . לעיל 8.2 בסעיף, כמפורט תאי האסדרהבהתאם ל

וזאת בשל תמיכת ממשלת  להשפיע באופן מהותי על פעילותהה היחידה, עשויה תהחשמל לקוח

   . ישראל בהתחייבויות חברת החשמל ובמשק החשמל בכללותו

 תחרות .10

ייצור חשמל במכרזי  רישיוותהמתחרות על  שוותבישראל פועלות כיום חברות  הארגיהבתחום 

 שוה ייצור מכסת מוקצית אחד לכל אשר, מכרז בכל זוכים מספר ישם כאשררשות החשמל, 

 יתיםאשר מתפרסמת לאחר מועד תום המכרז. ההיתרים  ,החשמל רשות להחלטת בהתאם

   ות מידה שמפרסמת רשות החשמל. "ל על פי אמהלחברות שזוכות במכרזים 

 ,מכסות על תחרות מתאפשרת שבו למצב בהתייחס, הפעילות בתחום התחרות, החברה להערכת

  .לעיל 7.2 תחת גורמי ההצלחה, כמפורט בסעיףשדוו  וגעת למגוון ושאים

 עיקריים מתחרים

ארגיה מתחדשת  אלייט: הן החברה פעילות בתחום מרכזיות מתחרות, סולגרין ידיעת למיטב

 ארגיה וביוי שיכון, ארגיות מתחדשות בע"מ – יקס'ארג'י ובל ישראל, ארג. די. אף אי, בע"מ

   אשר לחלקן הון עצמי זמין גבוה משל החברה. וקבוצת משקי הקיבוצים, "מבע מתחדשת

                                                           
21  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/50601d/he/Files_Hachlatot_55601_1109.pdf  
מו את החשמל המאפשרת לצרכן החשמל לייצר ולצרוך בעציצוין כי לחברה מתקן אחד במסגרת אסדרת מוה טו,    22

 .סדרהאה לתאיהסולארי אותו הוא מייצר, בכפוף 
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  .איו משמעותי לבישרא וולטאי-הפוטומעריכה כי חלקה בשוק  סולגרין

  אושיהון  .11

  עובדים מצבת

לאחר גידול במספר העובדים בשת הדוח, שבע מהגידול בפעילות סולגרין וכהיערכות לגידול 

, מתוכם עובדים 14 ,, במישרין ובעקיפיןדוח זהכון למועד , מעסיקה סולגרין, 2020הצפוי בשת 

   שלושה חברי ההלה בכירה.

  רה, דירקטורים ויועצים.אימצה סולגרין תכית תגמול באופציות לעובדי החב 2019בחודש דצמבר 

 מימון .12

  .בקאי ומאשראי 23מממת את פעילותה ממקורות עצמיים סולגרין, דוחלמועד ה

לתאגידים  סולגרין, עמדה יתרת החוב של 2019בדצמבר  31-ו 2018בדצמבר  31לימים  כון

 , בהתאמה. ח"שמיליון  157.5-וכ"ח, שמיליון  33.6-כ שלבקאיים על סך כולל 

  :הין 2019בדצמבר  31בקבוצה ליום  הריביות שיעורי

 31 ליוםקובריביתשיעור  לטווח ארוך הלוואה
  2019 בדצמבר

 31 ליום ההלוואה יתרת
  (באלפי ש"ח) 2019 בדצמבר

  132,764  5.12%-3.36%  הלוואות צמודות למדד
  13,197  2.2%-1.5%+  פריים  הלוואות צמודות לריבית הפריים

  11,519  5.25%, 4.55%, 3.95%  לא צמודה -בריבית קבועה  הלוואות

 127 עד של בהיקףגוף מוסדי  עםבהסכם מימון  סולגריןתאריך הדוח, התקשרה  לאחר, בוסף

"מ מח(עם  ממשלתי"ח אג(אשר תיקבע בהתאם לתשואת  בסיס ריבית יישא אשר"ח, ש מיליוי

 צמוד, 2.5%-2.2%-כ של מרווח בתוספת), שלילית תהיה לא מקרה ובכל, המשיכה במועד), דומה

 .לצרכן המחירים במדד לעלייה

  מהותייםם מיסכה .13

מפורט כהתקשרה סולגרין בהסכמים שעיקרם הגדלת הפעילות של סולגרין,  2019במהלך שת 

  להלן:

, בהסכם KWP-חזקות וה סולגריןעם  התקשרותסולגרין , השלימה 2019יוי חודש ב . 13.1

בתחומי הארגיה  KWP-פעילותן של סולגרין החזקות ורכשה את מלוא  יאה שבמסגרתו

החזיקה במערכות  אשרסולאר,  בובההחזקותיהן וולטאית (באמצעות רכישת -הפוטו

 הקצאת מיות סולגרין לסולגרין החזקות בשיעור שלוזאת כגד  )סולאריות ברחבי הארץ

-מיליון ש"ח ל 28סך של בשלום תו סולגריןמהון המיות המופק והפרע של  36.7%-כ

KWP. 

                                                           
מיליוי ש"ח (ברוטו), במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים  23.8-, גייסה סולגרין סך של כ2019בחודש ספטמבר    23

 מוסדיים של מיות ואופציות למיות.
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 בחברת )82.5%-(כ OPCלרכישת חלקה של  עסקה  סולגרין השלימה 2019מאי  חודשב . 13.2

, וזאת בעיקר בדרום הארץ שוים וייזום פיתוח בשלבי פרויקטים צבר לה אשר, גרידיי

    .לחברה מהותית שאיה התמורב

שותפות מוגבלת עם לומיסן, אשר הסכם להקמת ב סולגרין התקשרה, 2019ובמבר  חודשב . 13.3

וכן פרויקטים על גבי  תעסוק בייזום, תכון, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטים קרקעיים

גזרת וולטאית באזור הצפון ובקעת הירדן ("-לייצור חשמל בטכולוגיה פוטו מאגרי מים,

ן, התחייבו הצדדים שלא להתחרות, במישרין או בעקיפי . במסגרת ההסכם")הפעילות

למעט במספר פרויקטים מוסכמים בהם תהיה רשאית  ,בפרויקטים אחרים בגזרת הפעילות

  לפעול. סולגרין

 סולגרין של המופק הוה מלוא רכישתהליך  הושלם, 2019בספטמבר  2 ביום, בוסף . 13.4

 .החברה של התאגיד עסקי תיאור לפרק )2(361. בסעיף כמפורט, החברה ידי על החזקות

  ואסטרטגיה עסקית יעדים .14

, בישראל המתחדשת הארגיה בתחום ומוביל משמעותי שחקן להיות יעד לעצמה הציבה סולגרין

 של מותקן בהיקף מיבים כסים ורכישת חדשים מתקים הקמת םבכוותה לפעול לשובהתאם  

 מהותי היקף של והגשה ,בפיתוח הקרקעות של מהותית הרחבה לשם וכן בשה וואט-מגה 50-75

  .החשמל רשות למכרזי

  כמו כן, בכוותה של סולגרין להשתתף במכרזים להקמת מגה פרויקטים בישראל בתחום פעילותה.

 מקומיים שותפים זיהוי ידי על ספציפיים בילאומיים בשווקיםסולגרין לפעול  בכוות, בוסף

  .לישראל מחוץ שווקים 2-3-ב והתמקדות

 צפי להתפתחות בשה הקרובה .15

על בסיס  ,בוחת , והיאוולטאי-צופה כי תמשיך לפתח ולהרחיב את עסקיה בתחום הפוטו סולגרין

סולגרין פיתוחם של כסים וספים.  ,אסדרות וספות שפורסמו על ידי רשות החשמל בשת הדוח

 בהם ,מותקן וואט-מגה 45-כמתקים בהספק של  תתמקד בהקמת 2020במהלך שת מעריכה כי 

 סולגרין, בוסף. 2019שפרסמה רשות החשמל במהלך שת  מכרזי התעריףזכתה במסגרת היא 

יצירת פורטפוליו ייזום וסף לעתיד, אמצעות צופה כי היא תמשיך לפתח ולהרחיב את עסקיה ב

אשר ועד להמשיך ולתמוך במגמת הצמיחה של החברה גם בעתיד הרחוק, בין היתר, לקראת 

. הקמת המתקים החדשים על ידי רשות החשמל שיפורסמו וספים תעריף פרסומם של מכרזי

  .24ופעילות הייזום כפופה, בין היתר, להשלכות התפשטות גיף הקורוה

 אמת בזמן והבקרה השליטה, ההפעלה יכולת בחיזוק מאמצים להשקיע תמשיך סולגרין, כן כמו

 התפוקות את לשפר מת ועל לתקלות התגובה זמי את היתן ככל לקצר מת על, מתקיה על

   .מתקיה של והרווחיות

                                                           
בתחום הארגיות המתחדשות ראה סעיף  לפרטים וספים אודות השלכות התפשטות גיף הקורוה על פעילות החברה   24

 לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) של דוח זה. 2.4
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בוחת באופן שוטף את כיסתה לאזורי פעילות גיאוגרפיים וספים וכן בוחת סולגרין בוסף, 

הזדמויות להרחבת פורטפוליו המתקים שלה באמצעות רכישת פעילויות של תאגידים אחרים 

   הפועלים בתחום.

  .שלה והרווח התזרים, סולגרין של החשמל מכירות היקף על רבה במידה תשפיע אלה יעדים השגת

 זה מוח כהגדרת, עתיד פי צופה מידע כולל וכווותיה סולגרין צפי בדברהאמור בפסקה לעיל 

תצליח  יאכל וודאות כי ה לסולגריןאין . סולגרין, אשר מתבסס על הערכות ערך יירות בחוק

לממש את יעדיה כאמור ולא מן המע שהערכות אלה לא יתממשו כלל או יתממשו באופן שוה 

מהאמור לעיל וזאת, בין היתר, בשל התלות בגורמים חיצויים אשר אים בשליטתה כגון: שיוי 

בדין או רגולציה, קשיים במשאים ומתים, עיכוב בקבלת היתרי בייה ו/או אישורים כמתחייב 

חשופה  סולגריןגורמי הסיכון ש יתר וכל פעילותה בתחום תחרות, מספק מימון היעדרפי דין,  על

  להם. 

 גורמי סיכוןב דיון .16

, שלילית השפעהעליה  להם להיות עלולה אשר סיכון לגורמי סולגרין חשופה פעילותה במסגרת

 :להלן כמפורט

 כלכליים-מאקרו ןסיכוגורמי  . 16.1

גבוה  אחוז: הריבית בשערי לשיויים וחשיפה מימון, מחסור במקורות המשק מצב  .א

 מוסדותאו  מבקים מימון היו הארגיה בתחום פרויקטים) ממימון 85%-70%-כ(

 בשיעור שיוייםמ , אשר ובעיםהחוב או ההון גיוס בעלות שיויים, . משכךםפיסי

 בושא המרכזיים הבקים במדייות לחול העשויים שיויים זה ובכלל הריבית

 .הפרויקטים של כדאיותם על ישירות המשפיע גורם מהווים הריבית

-מחירם של חומרי הגלם המשמשים לייצור מערכות פוטו: תשומות מחירי עליית  .ב

. עלייה במחירי התשומות כאמור עלולה להשפיע תשומותהמחירי וולטאיות מושפע מ

להשפיע על אף ובהמשך  ,מתקים סולאריים הקמתחומרי הגלם ו ישתרכ על כדאיות

  תזרימה.

 סולגריןוהעסקאות שמבצעת  הפרוייקטים הקמת מעלויות חלק: החליפין שער  .ג

חשופה לשיויים בשערי מטבע אלו אשר משפיעים על היא קובות במט"ח, לפיכך 

  . כדאיות ורווחיות הפרויקטים

חלה במדיות רבות בעולם,  2020מחודש פברואר החל : הקורוה גיף התפשטות  .ד

), אשר עלול לגרום COVID-19ישראל, התפשטות של גיף הקורוה (ובכללן 

לתחלואה שימתית חמורה. ביסיון לבלום את התפשטות הגיף כאמור, וקטת 

ובכללם הגבלות הממשלה בצעדים המשפיעים באופן משמעותי על המשק הישראלי, 

די צע על תועה והתקהלות של אזרחים והשבתת מערכת החיוך ועסקים רבים.

הממשלה והחמרתם בהמשך עלולים, מטבע הדברים, להשפיע לרעה על פעילות 

סולגרין. לפרטים וספים אודות השפעת התפשטות הגיף והצעדים בהם וקטת 
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לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) של הדוח  2.4הממשלה על פעילות סולגרין ראו סעיף 

 .התקופתי

  עפיים ןסיכו גורמי . 16.2

: מזג האוויר משפיע באופן ישיר על תפוקות המערכות ותאי אקלים האוויר מזגתאי   .א

 . לעיל 6.7 סעיף ראולייצור חשמל וכתוצאה מכך על רווחיות הפרויקטים. 

 כפופה לאסדרה בישראל ולפיכךסולגרין פעילות : בישראל הרגולטורית בסביבה שיוי  .ב

 לחברת החשמל למכירת שקבעו תעריפים עם בקשר, היתר בין בה, שיוייםלחשופה 

 סולגרין בהם שוים ולתאים וולטאיים-פוטו, לתמריצים להקמת מתקים החשמל

  .מתקיםה להקמת הרשיוות את לקבל מת על לעמוד צריכה

ופעילותה העסקית סולגרין יעדיה של : םבמכרזי היוזכי מכסות, רישיוות קבלת אי  .ג

רשיוות לייצור  . אי קבלתתלויה בייצור חשמל במתקיה ומכירתו לחברת החשמל

זכייה במכסות במסגרת מכרזי תעריף אותם  או איוולטאית -פוטו בטכולוגיה ארגיה

   .עלולות להשפיע על הכסות סולגרין מפרסמת רשות החשמל

מושפעת ותלויה בקבלתם של סולגרין פעילותה של : ואישורים היתרים בקבלת תלות  .ד

, וזאת בהתאם השוים והגופים מהרשויות הרלווטים והאישוריםכל ההיתרים 

אי קבלתם של  כל פרויקט.לבהתאם ללוחות הזמים המתוכים להתחייבויותיה ו

היתרים או התיית קבלת אישורים כאמור בתאים שוים עלולה לגרור דחייה ו/או 

אי עמידה בלוחות זמים וכן לייקר הליכים הקשורים בפרויקטים מסוימים ולפגוע 

  בכדאיותם הכלכלית.

, הארץ בדרום בעיקר, בישראל: החשמל ברשת בלותמג בשל חשמל בהוצאת מגבלות  .ה

וההולכה  החלוקה לרשת המחוברים ממתקים חשמל להוצאת חסם כיום קיים

, שצפוי להשתחרר רק לאחר ביצוע עבודות שדרוג תשתית על ידי תבשים הקרובו

  . לעיל 6.4 בסעיףחברת החשמל, כאמור 

 הגלם חומרי בעלות מאוד תלויה הפרויקטים כדאיות: גלם חומרי וזמיות עלות  .ו

  . כדאיות לאי להוביל עלול מחירי עליית או בזמיות לרעה שיוי. ובזמיותם

, שבבעלותה המתקיםתלויות בתקיות סולגרין ת והכס: מתקיםה תקיות  .ז

אירועי  חבלות, גיבות,המושפעת, בין היתר, מהיתכותם של כשלים שוים ובהם 

ליצור , של סולגרין יהלפגוע בהכסות עלוליםכשלים כאמור  פגעי טבע וכיו"ב.טרור, 

או לייצר עיכוב בלוחות זמים  םאו סילוק מפגעים אלובעלויות וספות לטיפול 

 . מתוכים בפרויקטים
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 סולגרין על הסיכון גורמי של ההשפעה מידת לגביההלת החברה  הערכת

 תחום על הסיכון גורם של ההשפעה מידת  
  הפעילות

  מועטה  ביוית  גדולה

 כלכליים-קרואמ סיכון גורמי
 לשיויים וחשיפה מימון, מחסור במקורות המשק מצב

  הריבית בשערי
X      

   X    התשומות מחירי עליית

 X      חליפין  שער

  X      הקורוה גיף התפשטות השלכות

 עפיים סיכון גורמי

    X  אקלים ותאי האוויר מזג תאי

    X    בישראל הרגולטורית בסביבה שיוי

    X   במכרזים וזכיה מכסות, רשיוות קבלת אי

    X   ואישורים היתרים בקבלת תלות

   X    החשמל ברשת מגבלות בשל חשמל בהוצאות מגבלות

  X     גלם חומרי וזמיות עלות

    X     המתקים תקיות

  

היו בבחית מידע צופה פי עתיד. הערכות  סולגריןיובהר, כי המידע בדבר גורמי הסיכון להם חשופה 

וציפיות החברה בושא זה מתבססות על יסיון העבר, על היכרות החברה עם השווקים בהם פועלת 

ועל הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית. עם זאת, יתכן שציפיותיה ותחזיותיה  סולגרין

 סולגריןשל החברה לא תתממשה, וזאת בין היתר, בשל תלותן בגורמים חיצויים שאים בשליטת 

(והמפורטים בסעיף זה), המצב הביטחוי והכלכלי של המשק הישראלי ושווקים וספים בעולם 

 כלכליים.-רוושיויים מאק

  



  1 -' גספח 

 

ייצור חשמל בתחות כוח, תחום 'גספח  -תיאור עסקי התאגיד   

  החברה בתחום ייצור חשמל בתחות כוח עסקי תיאור  -ג ספח 

חברת רפק ארגיה בע"מ ב )50%(החזקותיה באמצעות  ל בתחות כוחמייצור חש החברה פועלת בתחום

, שעיקריו ")הסכם ההשקעה(" 2018בספטמבר  6יום מ , בהתאם להסכם השקעה")רפק ארגיה("

בידי רפק תקשורת ותשתיות  ותוחזקמ, )50%( יתר מיות רפק ארגיה. לפרק א' לדוח 15.4מתוארים בסעיף 

  , חברה ציבורית הסחרת בבורסה. ")רפק תקשורת ותשתיות(" בע"מ

   התפתחות עסקיהר תיאווהחברה בתחום ייצור חשמל בתחות כוח פעילות  .1

 כללי 1.1

פעילות החברה בתחום ייצור החשמל בתחות כוח מתבצעת באמצעות השקעתה , הדוחלמועד 

  מחזיקה בתחות כוח כמפורט להלן: ה, רפק ארגיהב

  MRC  אלון תבור   רמת גבריאל    פרויקט

MRC אלון תבור-
 טורבית גז

MRC  אלון תבור-   
 סולרטורביות  2

חברה 
  ייעודית

איי.פי.פי רמת 
רמת בע"מ ("גבריאל 
  ")גבריאל

איי.פי.פי אלון תבור 
  ")אלון תבורבע"מ ("

MRC Tavor Power Ltd. ")MRC(" 

שיעור 
  החזקה

מהמיות הרגילות,  82.2%בכל אחת מהחברות: 
   1ממיות הההלה %85.7

   2מהזכויות ההויות ומזכויות ההצבעה %33.33

אזור התעשייה רמת   מיקום
מגדל  -גבריאל 

המוחכרים  ,העמק
לילית בע"מ 

  ")ילית("

אזור התעשייה אלון 
תבור, המוחכרים 
לתעשיות מזון תובה 
אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ 

  ")תובה("

אלון  MRCאתר (" אזור התעשייה אלון תבור
  ")תבור

טכולוגיית 
  תחת כוח

    3תחת כוח קוגרציה

  

  4תחת כוח קובציולית

טורבית  -מחזור משולב 
עם אפשרות לפעולה  גז

  בסולר

תחת כוח 
  קובציולית

שתי  -מחזור פתוח 
  סולר טורביות 

מועד הפעלה 
  מסחרית

ובמבר  - חשמל
2019   

רבעון שי  – קיטור
20205  

  2019ספטמבר  - חשמל

רבעון שי  – קיטור
20206  

  2004 – טורבית גז

  2008 - טורבית קיטור

1991-1992 

                                                
  .1.4.3וספים בכל אחת מהתחות הצפויות, ראו סעיף  4%לפרטים בדבר התקשרות בהסכם לרכישת      1
. מיד לאחר השלמת הסכם רכישת אתר אלון תבור, MRCממיות  31%כון למועד דוח זה, רשומות על שם רפק ארגיה      2

, 2019ביולי  29לדוח מיידי של החברה מיום  10(כמפורט בסעיף  MRC-ובהתאם להוראות הסכם בעלי המיות ב
, אך העברת המיות 33.33%), מימשה רפק ארגיה את זכותה לעלות לשיעור החזקה של 2019-01-078409אסמכתא: 

 33.33%-בפועל כפופה לקבלת אישור רגולטורי שטרם התקבל. בהתאם להסכם בין בעלי המיות זכאית רפק ארגיה ל
מוחזקות על ידי מבטח שמיר אחזקות בע"מ  MRC-המיות ב. יתרת MRC-זכויות ההצבעה במהזכויות ההויות ומ

  .China Harbour Engineering company (33.33%) -ו (33.3%)
טכולוגיית קוגרציה היא טכולוגיה לייצור בו זמי של ארגיה חשמלית וארגיה תרמית שימושית (קיטור), לפרטים    3

  .3.2ראו סעיף 
, לפרטים ראו )ייצור חשמל באמצעות תחות כוח אלקטרו מכיות המופעלות על ידי דלק פוסילי (פט, פחם או גז טבעי     4

 . 3.1סעיף 
  למועד דוח זה התחות הצפויות מספקות ללקוחותיהן (לקוחות העוגן ילית בע"מ ותעשיות מזון תובה אגודה שיתופית     5

  מכושר הייצור שלהן. לאור המגבלות הובעות  70%-45%-חקלאית בע"מ, ולקוחות וספים) קיטור בשיעור של כ     
  מהתפרצות גיף הקורוה, ובפרט הקושי בהגעתם לישראל של יועצים ומומחים מחו"ל, גרמה דחייה בהשלמה הסופית      
 בריאל להספקת קיטור בהספק מלא.של היערכותן של תחות הכוח באלון תבור וברמת ג     

 .5ראה הערת שוליים     6
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  MRC  אלון תבור   רמת גבריאל    פרויקט

MRC אלון תבור-
 טורבית גז

MRC  אלון תבור-   
 סולרטורביות  2

הספק מותקן 
  חשמל 

  וואט לשעה ה מג 73

  

 110מגה וואט ( 220  וואט לשעהה מג 363  וואט לשעהה מג 73
מגה וואט לשעה כל 

  אחת)

קיטור הספק 
  לשעה 

  ל.ר   8טון 60   7טון 48

סטאטוס 
  רישוי

רישיון ייצור קבוע 
בובמבר  26מיום 

2019;  

רישיון הספקת 
 26חשמל מיום 

  .2019בובמבר 

רישיון ייצור קבוע מיום 
  ; 2019בספטמבר  23

רישיון הספקת חשמל 
בספטמבר  23מיום 

2019.   

רישיון ייצור קבוע מיום 
   2019בדצמבר  2

רישיון ייצור קבוע 
   2019בדצמבר  2מיום 

  

תקופת 
  הרישיון

שים  10שים +  20
אופציה להארכה  
 בכפוף לתאים

  (לרישיון הייצור)

שים  10שים +  20
אופציה להארכה  בכפוף 

(לרישיון  לתאים
  הייצור)

  שים 15  שים 15

 חברת החשמל  לקוחות
" או חח"ילישראל ("

, ")חברת החשמל"
ילית ולקוחות 

  וספים

חברת החשמל, תובה 
  ולקוחות וספים

(שהיו, כון למועד דוח זה, חברת מהל המערכת 
  9החשמל )

  

מח"מ ממוצע 
חוזי לקוחות 

  פרטיים

15 15   יםש ל.ר  יםש 

  

 ");ארג'יאן(" .Energean Israel Limted  ספקי גז
  קבוצת תמר

  ל.ר  10ארג'יאן

פרטים 
  וספים

התקשרה רפק ארגיה  2020במרץ  19ביום 
, ")גת ארגיה(" עם גת ארגיה בע"מבהסכם 

ממיות אלון תבור ורמת  17.8% -המחזיקה בכ
וספים בכל אחת מתחות  4%גבריאל, לרכישת 
  להלן. 1.4.3. לפרטים ראו סעיף הכוח האמורות

  

 

 ל-MRC  אופציה להקים באתרMRC  אלון
תבור תחת כח חדשה במחזור פתוח (פיקר) 

מגה וואט לשעה, ובלבד  230בהספק של עד 
תעמוד באבי דרך שוות. לפרטים  MRC -ש

 להלן. 1.4.1ראו סעיף 

  רגיה מחזיקה, בחלקים שווים יחד עםרפק א
,  MRC -בעלות המיות האחרות ב
אם.אר.סי. באם.אר.סי. תפעול בע"מ ("

המספקת שירותי תפעול לתחות  "),תפעול
  להלן. 9.2.2הכוח. לפרטים ראו סעיף 

  

, יקראו להלן: MRC" וביחד עם התחות הצפויותרמת גבריאל ואלון תבור, יקראו להלן, יחד: "

  ".חברות הפרויקט"

   

                                                
 טון לשעה. 40צריכת קיטור ממוצעת של    7
  לעיל. 7ראו ה"ש    8
  להלן), מהל המערכת תהיה חברה 3.3.1בהתאם להחלטת הממשלה על הרפורמה בשוק החשמל (לפרטים ראו סעיף    9

  ממשלתית שתהל את משק החשמל בישראל במקום חברת החשמל כיום.    
10  MRC  התקשרה בהסכם לאספקת גז בהיקפים לא מהותיים (הסכםInterruptible במסגרתו ספק הגז לא יהא אחראי ,  

  לכשלים באספקת כמות בגז המבוקשת) עם קבוצת תמר לתקופת הבייים עד לתחילת הזרמת הגז ממאגר כריש.      



 -' גספח                                                                

ייצור חשמל בתחות כוח, תחום 'גספח  -תיאור עסקי התאגיד   

3

 תוים כספיים 1.2

 :2019בדצמבר  31 ליום חברות הפרויקטאודות תוים להלן יובאו  1.2.1

  MRC אלון תבור   רמת גבריאל   

השקעה ליום 
31.12.1911  

  מיליון ש"ח 1,924.2-כ  מיליון ש"ח 596.6  מיליון ש"ח 625.5

  14מיליון ש"ח  320.3–כ  13מיליון ש"ח 161-כ  12מיליון ש"ח  174-כ  הון עצמי מושקע 

עלות פרויקט 
  משוערת כוללת 

  15מיליון ש"ח ,2.4921-כ  מיליון ש"ח 617-כ  מיליון ש"ח 646-כ

יתרת ההלוואות לפי 
  הדוחות הכספיים

  31.12.19ליום 

  

  

, 16מיליון ש"ח 471-כ
  מתוכה:

, 17מיליון ש"ח 487-כ
  מתוכה:

מיליון ש"ח,  1,668.7 
  מתוכה:

סכום חוב 
 בכיר בפועל 

417  
מיליון 

  ש"ח 

סכום חוב 
 בכיר בפועל 

421 
מיליון 
  ש"ח

סכום חוב  
  בכיר בפועל 

 1,647.7 
  מיליון ש"ח 

סכום חוב 
חות בפועל  

מיליון   54
  ש"ח 

סכום חוב 
 חות בפועל  

מיליון  66
  ש"ח 

קווי אשראי 
  מוצלים

מיליון  21.0
  ש"ח

  

לתחות חתימה על הסכם הלוואת מזין חדשה שהועמדה על ידי החברה לפרטים אודות 

  להלן. 8.1, ראו סעיף חלף החוב החות לאחר מועד הדוחהצפויות 

 )(באלפי ש"חוספים תמצית תוים כספיים  1.2.2

שמציגה הפעלה של  2019התוים של התחות הצפויות משקפים שות הקמה, למעט שת 

 משקפים הפעלה של חודש אחד MRCכחודשיים בלבד ללא הספקת קיטור. התוים של 

 .  בלבד 2019בשת 

בדצמבר  31ליום   תקופה  
2019  

בדצמבר  31ליום 
2018  

בדצמבר  31ליום 
2017 

 470,761  573,010  697,734 (*) סך כסים רמת גבריאל

סך התחייבויות (ללא הלוואות 
 בעלים)

538,328  458,498 370,844 

 40,629 57,703  106,985 יתרת הלוואות בעלים (**)

  59,288  56,809  52,421  (*)סך הון עצמי 

                                                
  השקעות בתחות הצפויות, לפי הדוחות על המצב הכספי של התחות הצפויות. הסכום כולל עלויות שהווו העלות של ה    11

  , כוללות את עלות ההשקעה באתר הייצור  MRC, לפי הדוחות על המצב הכספי של MRC-לרכוש קבוע בלבד. השקעות ב      
   ייצור חשמל. ורישיון      

   מיליון ש"ח. 107–מיליון ש"ח והלוואות בעלים בסך של כ 67–מורכב משטרי הון בסך של כ    12

   ליון ש"ח.מי 94–מיליון ש"ח והלוואות בעלים בסך של כ 67-מורכב משטרי הון בסך של כ    13

  מיליון ש"ח.  157.3-מיליון ש"ח והלוואות בעלים בסך של כ 163-מורכב משטרי הון בסך של כ    14

  מיליון ש"ח (חלקי חילוף). 59לרבות תוספות והשבחות של התחה בסך של     15
      להלן.  8הן כמפורט בסעיף לרבות הלוואת חוב חות, ללא הלוואות בעלים. להערכת החברה, יתרות ההלוואה בפועל     16

    הפער בין התוים ובע מכך שבדוחות הכספיים, תחת סעיף הלוואות בקים לטווח ארוך, לא כללו מספר מרכיבים       
  ן עמלות העמדת אשראי.כגו      

  להלן.  8לרבות הלוואת חוב חות, ללא הלוואות בעלים. להערכת החברה, יתרות ההלוואה בפועל הן כמפורט בסעיף     17
  הפער בין התוים ובע מכך שבדוחות הכספיים, תחת סעיף הלוואות בקים לטווח ארוך, לא כללו מספר מרכיבים       
  כגון עמלות העמדת אשראי.      
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בדצמבר  31ליום   תקופה  
2019 

בדצמבר  31ליום 
2018  

בדצמבר  31ליום 
2017 

הכסות ממכירת חשמל לחברת 
  החשמל 

9,852  
  ל.ר  ל.ר

הכסות ממכירת חשמל 
 ללקוחות פרטיים

6,146  
  ל.ר  ל.ר

  ל.ר  ל.ר  15,998  סה"כ הכסות ממכירת חשמל

  ל.ר  ל.ר  41,228  הכסות אחרותסה"כ 

  ל.ר  ל.ר  57,226  סה"כ הכסות

  22,184  )4,307(  1,803  תפעולי (הפסד) רווח

18EBITDA  4,646  )4,307(  )140(  

 463,200  519,878  696,643  (*)סך כסים   אלון תבור

סך התחייבויות (ללא הלוואות 
בעלים)

551,051  424,469 368,085 

  35,519 46,536  93,714 יתרת הלוואות בעלים (**)

  59,596  48,873  51,878  (*)סך הון עצמי 

  ל.ר  ל.ר  11,338  הכסות ממכירת חשמל לחח"י

הכסות ממכירת חשמל 
 ללקוחות פרטיים

44,922  
  ל.ר  ל.ר

  ל.ר  ל.ר  56,260  סה"כ הכסות ממכירת חשמל

  ל.ר  ל.ר  27,942  אחרותהכסות סה"כ 

  -  -  84,202  סה"כ הכסות

  17,717  )11,710(  14,839  תפעולי (הפסד) רווח

19EBITDA  15,329  )4,219(  )158(  
 MRC(****) 

  ל.ר  ל.ר  2,046,788 סך כסים

סך התחייבויות (ללא הלוואות 
בעלים)

1,733,557  
  ל.ר

  ל.ר

  ל.ר  ל.ר  157,300 יתרת הלוואות בעלים

  ל.ר  ל.ר  155,931 סך הון עצמי

  ל.ר  ל.ר  51,521  סה"כ הכסות

  ל.ר  ל.ר  4,236  רווח תפעולי

20EBITDA  9,657  ל.ר  ל.ר  
  

  מספרי השוואה הוצגו מחדש  (*) 

יצוין כי סכומי ההתחייבות המצויים בטבלה לעיל, אים כוללים שטרי הון שעל פי כללי החשבואות   (**)   

   מוצגים במסגרת ההון העצמי.

(****)  MRC  2019במאי  7התאגדה ביום.  

  

  

                                                
מהווה מדד חשוב ומקובל לבחית התוצאות העסקיות בתחום הפעילות, רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות. תון זה     18

שכן הוא מייצג מעין רווח תפעולי תזרימי בדרך של טרול רכיב הפחת שאיו תזרימי מהרווח התפעולי המוכר לפי כללי 
  חשבואות.

-לעיין חשיבות תון ה .2019רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובטרול ביטול הפסד מירידת ערך שהוכר בשת    19
EBITDA  ומ18ראה הערת שולייםדרש מכיוון שמדובר ברווח חד פעמי שאי טרול ביטול ההפסד מירידת ערך .ייצג 

  את תוצאות אלון תבור.

 .18ראה הערת שוליים     20
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1.2.3 EBITDA ו- FFO מלקוחותים צפוי  

  -ו EBITDA ממוצע שתי לתקופת הרישיון של להלן תוים, לפי הערכת החברה, בדבר

FFO ים לפי  של חברות הפרויקטתו100%(כל ה(.  

ממוצע שתי תחזית  
 ילתקופת הרישיון במיליו

  ש"ח

 MRCאלון תבור   התחות הצפויות 

21BITDAE  133  222  

22FFO  112  196  

מידע צופה פי עתיד, יובהר, כי ההערכות בדבר התוצאות החזויות והתפלגותן כוללות 

כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס בין היתר על החוזים הקיימים, הערכות בדבר תעריפים, 

התקשרויות עם ספקים (לרבות ספקי גז טבעי), שיעורי החה, כמויות צריכה וגורמים 

לדוח  2.4, לרבות השפעות אפשריות של התפשטות גיף הקורוה (ראו סעיף וספים

. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי יון)הדירקטור

שצפה מסיבות שאין תלויות בחברה, ובכללן שיוי בהיקף ובטיב פעילות הלקוחות 

  האמורים.

 בכללותה תמצית תוים כספיים רפק ארגיה 1.3

בדצמבר  31ליום   תקופה 
2019  

בדצמבר  31ליום 
2018  

בדצמבר  31ליום 
2017 

 912,897  1,084,471  1,494,393  (*) סך כסים

סך התחייבויות (ללא הלוואות 
 755,247 899,429  1,106,944  בעלים)

 140,765 144,793  359,253 יתרת הלוואות בעלים

  16,885  40,249  28,196  (*) סך הון עצמי

  -  -  141,428  סה"כ הכסות

  -  -  158,600  23סה"כ הכסות מתואמות

EBITDA24  19,169  )7,515(  )2,800(  

  )391(  )293(  )1,310(  25רווחי אקוויטי

EBITDA 2,800(  )7,515(  22,388  26פרופורמה(  
    

  מספרי השוואה הוצגו מחדש (*)

  

                                                
אחת משות בכל  EBITDA-וחשיבותו. לאור השוות בתחזית ה EBITDA-לעיין הגדרת ה 18ראה הערת שוליים    21

 השתי הממוצע בתקופה זו. EBITDA-הרישיון, תון זה ועד לתת מידע על ה

ביכוי עלויות ריבית (לא כולל ריבית על הלוואות בעלים) ומס. לאור השוות  EBIDTAמחושב על בסיס  FFO-חישוב ה     22
תי הממוצע בתקופה זו, תחת החות השFFO -בכל אחת משות הרישיון, תון זה ועד לתת מידע על ה FFO-בתחזית ה

 מחזור חוב שהין ההחות הסבירות לעמדת החברה.

חלקה  לפי MRC) בתוספת ההכסות של MRC-הכסות מתואמות מורכבות מההכסות של רפק ארגיה (ללא חלקה ב    23
בהכסות  גם את חלקהרפק ארגיה, הכולל  ). חשיבות התון היא בהצגת מלוא ההכסות של33.33%של רפק ארגיה (

לא כללות בדוחות הכספיים  MRC. תיאום זה דרש מאחר וחלקה של רפק ארגיה בתוצאות התפעוליות של MRCשל 
    שלה, אלא רק כחלק מסעיף רווחי האקוויטי.

  .18ראה הערת שוליים     24

  .MRC) ברווחיה של 33.33%רווחי האקוויטי מייצגים את חלקה של רפק ארגיה (    25

  . 23 ראה הערת שוליים     26
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   עסקאות מהותיות בתחום ייצור החשמל בתחות כוח 1.4

 ")ההסכם(בסעיף זה: " MRC אלון תבור  - רכישההסכם  1.4.1

, MRCאת מלוא הזכויות באתר אלון תבור  החשמלמחברת   MRCרכשהעל פי ההסכם,   )א

מגה וואט לשעה  363-הכולל תחת כח במחזור משולב, המוסקת בגז טבעי בהספק של כ

, בהספק סולריחידות מוסקות ב 2-תחת כח המורכבת מ ,27")תחת הכח במחזור משולב("

תחת הכח ", וביחד עם סולרתחת כח "בס"ק זה מגה וואט לשעה כל אחת ( 110-של כ

"), מתקן דברת לטיפול במי שפכים, מיכלי דלק וחלקי חילוף תחות הכחבמחזור משולב: "

יצוין כי שדרוג הממכר עשוי לאפשר, בכפוף לקבלת אישורים "). המתקיםוציוד ("

מגה וואט  30-רגולטוריים וספים, את הגדלת תפוקת תחת הכח במחזור משולב ב

 וספים.

 אופציה להקים באתר תחת כח חדשה על בסיס גז טבעי  MRC-ל במסגרת ההסכם, יתה  )ב

בטכולוגיה קובציולית במחזור פתוח (פיקר) בהספק של עד (עם יכולת עבודה בסולר) 

תעמוד באבי דרך שוות, ובכללן הפעלה מסחרית  MRC-מגה וואט לשעה, ובלבד ש 230

כל שתמומש האופציה ותוקם "). כהאופציה(" 2026של תחת הכח החדשה עד לסוף שת 

תחת כח חדשה כאמור, יישמר לה מקום ברשת החשמל והיא תהה מתעריף זמיות 

באתר אלון  דומים 30-של כוסף שטח אופציה לרכישת  MRC-כמו כן, יתה ל מובטח.

 . ")האופציה הוספת(" לשמש לפיתוח תחת כוח וספת במחזור משולב ווכליאשר  ,תבור

, להלן, יחד: הוספת והאופציה , האופציהתחות הכח, המתקים האתר, לרבות

  ".הממכר"

. תמורת העסקה MRCהרכישה והממכר מסר לידי  הושלם הסכם 2019בדצמבר  3ביום   )ג

את התמורה שקבעה במסגרת המכרז,  ףמיליארד ש"ח, המשק 1.8757-על סך של כעמדה 

 .28כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן

בהסכם מימון במתווה מימון פרויקטאלי עם  MRCהתקשרה  2019בובמבר  21ביום   )ד

קוסורציום של תאגידים בקאיים וגופים פיסיים מקומיים יחד עם תאגידים בקאיים 

מיליארד ש"ח וכן מסגרות אשראי וספות  1.65-בילאומיים להעמדת מימון בסך של כ

 -לות, בין היתר, מסגרת ערבויות, בסך כולל של כמיליוי ש"ח, הכול 250-בסך כולל של כ

  להלן.  8מיליוי ש"ח. לפרטים וספים ראו סעיף  135

, לרבות MRCאתר אלון תבור להפעיל ולתחזק את  MRCבמסגרת ההסכם, התחייבה   )ה

תחות הכח והמתקים, לצורך ייצור ומכירה של חשמל בהתאם לרישיוות הייצור. 

 MRC-של חח"י, שיושאלו להתחייבה להמשיך להעסיק עובדים  MRCבמסגרת זאת, 

שים ממועד המסירה, וכן לשפות את חח"י בגין  5(וייוותרו עובדי חח"י), לתקופה של 

 עלות ההעסקה של העובדים כאמור. 

בממכר, כולל עלות רכישת הממכר ועלויות וספות  MRCסך השקעות  ,להערכת החברה  )ו

), צפויות והאופציה הוספת להשלמת העסקה ושדרוג הממכר (וללא מימוש האופציה

 מיליארד ש"ח.  2-להגיע לכ

                                                
 תחת הכוח במחזור משולב היה תחה דו דלקית, ומשכך בעלת יכולת עבודה בסולר במידת הצורך.     27
), החברה מעדכת כי בוצעה 078409-01-2019(אסמכתא:  2019ביולי  29בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום    28

בגין כמות הסולר שמכרה בפועל לעומת כמות הסולר שעל בסיסה  MRC-התאמה בתמורה בסכום שאיו מהותי ל
 .קבעה התמורה במסגרת המכרז
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 :ערבויות  )ז

MRC :העמידה או התחייבה להעמיד את הערבויות הבאות   

  ים ממועד  20ערבות על סךמיליון ש"ח שהועמדה לחח"י כבטוחה לתקופה של חמש ש

 -(ואשר גובתה בערבות בעלים על ידי כל אחת מבעלות המיות ב השלמת העסקה

MRC אם לחלקה בבהת-MRC .( 

 וספות שיידרש להעמיד, בסך משוער של כ מיליון ש"ח, מכוח הרגולציה  10-ערבויות

 החלה על תחות הכח. 

 מיליון ש"ח בגין הסכמים לרכישת גז טבעי מקבוצת תמר  76-ערבות על סך של כ

 ומארג'יאן.

 י חילוף מיליון ש"ח לספקי ציוד לטובת הבטחת אספקת חלק 25-ערבויות בסך של כ

ברבעון , להערכת החברה, ם השלמת אספקת חלקי החילוףע ופקעית יולתחה (הערבו

  ).2021 שת הראשון של

   MRCהמיות  בעליהסכם  1.4.2

 -ו (33.33%), מבטח שמיר אחזקות בע"מ (33.33%), רפק ארגיה MRC-בעלות המיות ב

China Harbour Engineering company (33.33%),  התקשרו עובר להסכם הרכישה של

בהסכם בעלי המיות קבע, בין היתר, כי הסכם בעלי מיות. ב MRCאלון תבור 

  יתקבלו ברוב רגיל. בו יהיה ייצוג שווה לכל בעל מיות, וההחלטות  MRCבדירקטוריון 

 לרכישת מיות וספות בתחות הצפויות הסכם 1.4.3

 17.8%-רפק ארגיה בהסכם עם גת ארגיה, המחזיקה בכ התקשרה 2020במרץ  19ביום 

פיו רפק ארגיה תרכוש , להתחות הצפויותמסך הון המיות הרגילות בכל אחת מ מיות

כמו כן, בכל אחת מתחות הכוח האמורות.  4% בשיעור שלרגילות מגת ארגיה מיות 

ידי רפק ארגיה במסגרת ההסכם קבע כי הסכומים שהוזרמו לתחות הצפויות על 

(בהתאם להוראות הסכם בעלי המיות הפסיקה להזרים את חלקה גת ארגיה מהמועד בו 

מובהר  ממועד ההזרמה. 11%של שתית ריבית  יוגדרו כהלוואות בעלים הושאותבייהן) 

   כי במסגרת ההסכם לא רכשו מיות ההלה של התחות הצפויות.

 חלוקת דיבידדים  .2

, )לפרק א' לדוח 451.(ראו פרטים בסעיף  ההשקעהבמסגרת הסכם . דיבידדמדייות חלוקת  2.1

בכפוף להוראות  ,מדייות של חלוקת דיבידדים לפיה הקבערפק ארגיה תקון חדש בו אימצה 

לחלוקה הובעים  מהרווחים הראויים 50%יגרום לכך שלפחות  רפק ארגיההדין, דירקטוריון 

   .על בסיס שתי המיותמפעילות שוטפת יחולקו לבעלי 

, קבעו מגבלות על חלוקת דיבידד צד להם שחברות הפרויקטבהסכמי מימון  .מגבלות על חלוקה 2.2

. לפרטים ראו )עצמה רפק ארגיהחלוקה של , ובחלקםלבעלי מיותיהן ( חברות הפרויקטשל 

  להלן.  8 סעיף

 אין ברפק ארגיה רווחים ראויים לחלוקה., 31.12.2019ליום  .רווחים ראויים לחלוקה 2.3
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-כברפק ארגיה היה על סך ושטרי הון יתרת הלוואות בעלים  31.12.2019ליום  .הלוואת בעלים 2.4

לפירעון שוטף בגובה תזרים  יםעומדושטרי ההון  הלוואות הבעליםיצוין כי  .מיליוי ש"ח 359

 פרטים וספיםהמזומים הפוי לחלוקה, כך שהן יפרעו במלואן קודם לחלוקת דיבידדים. ל

לפרטים אודות הלוואת  להלן. 8.2סעיף  אודות הלוואות בעלים שהועמדו על ידי החברה, ראו

 להלן. 8.1.1מזין שהעמידה החברה לחברות הפרויקט לאחר מועד הדוח, ראו סעיף 

  מידע כללי על תחום הפעילות .3

 69%-כ יתה אחראית לייצוריה 2018, אשר כון לשת משק החשמל בישראל שלט על ידי חח"י

  והיא גם הבעלים של מערכת ההולכה והחלוקה של חשמל.  ,29החשמל במדית ישראלמ

רים ביעדים מוצה גם ביטוי לידי ייצור החשמל בשים האחרוות, אשר באה בעף המגמה עם זאת,

יצרי חשמל פרטיים על מת  של החשמל באמצעות הייצור את כושר ל ממשלת ישראל, היא להגדילש

עמד תח השוק של  2018בהתאם לפרסומי רשות החשמל, כון לשת  .30ליצור תחרות במשק החשמל

בשים הקרובות  60%-, והוא צפוי לגדול לכ31%-היזמים הפרטיים מסך ייצור החשמל במשק על כ

בעקבות החלטת הממשלה על מכירת תחות חברת החשמל (ראו להלן) והקמה של תחות פרטיות 

ולהערכת רשות החשמל הוא צפוי לגדול בקצב  1.9%–בגדל  2018הביקוש לחשמל בשת  .31וספות

  .32בעתיד 2.1%-של כממוצע שתי 

ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרי חשמל פרטיים, קבעים, בין היתר, תוך הבחה בין 

טכולוגיות הייצור השוות המשמשות אותם. להלן יפורטו הטכולוגיות העיקריות לייצור חשמל על 

  :החברההמוחזקות על ידי יים בישראל, הרלווטיות לתחות הכוח ידי יצרים פרט

  טכולוגיית קובציולית 3.1

פט, פחם או ייצור חשמל באמצעות תחות כוח אלקטרו מכיות המופעלות על ידי דלק פוסילי (

  גז טבעי). קיימים שי סוגים מרכזיים של תחות קובציוליות: 

 משולב מחזור 3.1.1

המשולב מצלים את החום השיורי הפלט מטורביות הדלק (גז) בטכולוגיית המחזור 

ומשתמשים בו לצורך יצור קיטור, באמצעותו מפעילים טורביה וספת, ללא צורך 

 .33בתוספת דלק

  פתוח מחזור 3.1.2

טכולוגיה זו איה מצלת את החום השיורי הפלט מטורביות הדלק. תחות פיקריות 

המופעלת בדרך כלל מספר קצר של שעות ביום, כאשר יש הן תחות כוח  במחזור פתוח

חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל. תחות פיקריות מתוכות לתת מעה 

מלא בעיקר בזמים של חוסר וודאות, למשל, בזמי צריכת שיא בהם מופעל עומס רב על 

  מקטע הייצור.

                                                
 ("דוח מצב משק החשמל"). https://cutt.ly/NrC4igJ:  2018רשות החשמל, דוח מצב משק החשמל לשת     29
   .https://bit.ly/2tMuXgj:  2007באוגוסט  12"הסרת חסמים במשק הארגיה" מיום  2178החלטת ממשלה    30
,  "רפורמה במשק החשמל ושיוי מבי בחברת החשמל ותיקון 2018ביוי  3של הממשלה מיום  3859החלטה מספר      

 .https://bit.ly/2Tiuhihהחלטת ממשלה":  
 .29ראו ה"ש  – דוח מצב משק החשמל    31

 . 29ראו ה"ש  – דוח מצב משק החשמל    32

  https://www.iec.co.il/community/pages/powerstationgazturbine.aspxאתר חברת החשמל:    33
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   קוגרציהטכולוגיית  3.2

   רמית שימושית (קיטור). תארגיה חשמלית וארגיה  של ייצור בו זמיקוגרציה היא טכולוגיה ל

 שוים. לצרכים בעפי תעשייה רבים קיימת דרישת חום גבוהה, המתבטאת לרוב בייצור קיטור

המוסקים  ם,על ידי דודיכיום ברוב מפעלי התעשייה במגזרים השוים ייצור הקיטור מתבצע 

  .34קוגרציה מוקמים לרוב בחצר מפעלי תעשייהכן, מתקי  לעפוסיליים.  דלקיםב

התרומה הגדולה ביותר של מתקי קוגרציה למשק הישראלי היה בהפחתת תשומות הארגיה 

לתעשייה, כאשר השימוש בטכולוגיה מאפשרת לצרכים ולמפעלים לצרוך חשמל במחירים 

במחיר המוך מעלות רמית המיוצרת בטכולוגית קוגרציה תתחרותיים, וכן לצרוך ארגיה 

כמו כן, הקמת תחות קוגרציה באזורי תעשיה מפחיתה עומס על רשת  בשריפה ישירה. דלקה

בהיבט הסביבתי, ככל שפחות דלק צרך לכל יחידת יצור חום וחשמל, הביצועים  .35ההולכה

  הסביבתיים משתפרים. 

רשות החשמל כה של ישה תמישל מתקי קוגרציה, והסביבתיים לאור היתרוות הכלכליים 

המתמרצת את הקמתם על  ,פרטית ומטיבה למתקי קוגרציהרסמה אסדרה ובמתקים אלו ופ

  . להלן א)3.4.4 לפרטים ראו סעיף .ידי יזמים פרטיים

  מבה תחום הפעילות והשיויים החלים בו 3.3

   במשק החשמל הרפורמה 3.3.1

התקבלה החלטת ממשלה בושא הרפורמה במשק החשמל ושיוי מבי  2018בחודש יוי 

במסגרת הרפורמה, הוחלט לפעול לצמצום כוחה המוופוליסטי של . בחברת החשמל

, היא תידרש למכור חמש תחות כוח המצאות 2019-2023בשים בין היתר באופן שחח"י, 

 ופרד יהול המערכת מחח"יי כמו כן, .36מגה וואט 4,491-בהספק כולל של כ בבעלותה

  . לחברה ממשלתית פרדת

  תעריפי החשמלעדכון  -החלטת רשות החשמל 3.3.2

התקבלה החלטת רשות החשמל בדבר עדכון שתי בתעריף החשמל  2019בחודש דצמבר 

לפי ההחלטה, העלות  .37")החלטת רשות החשמל(" , לצרכי חברת החשמל2020לשת 

החל  5.3%-והתעריף המשקי יופחת בממוצע ב 4.13% -בתרד לצרכן הביתי  הממוצעת

כולל את שקלול התשלום עבור הארגיה הצרכת מהרשת תעריף זה . 2020יואר ב 1מיום 

(קוט"ש), התשלום הקבוע לפי גודל החיבור של הצרכן לרשת וכן את עלות שירותי 

   .הצרכות

משקף את המחיר בו הבהתאם להחלטת רשות החשמל, רכיב הייצור מתוך התעריף, 

משכך,  .8%-ת בכ, יופחמוכרות התחות הצפויות חשמל ללקוחות פרטיים (לפי החה)

. יצוין כי לאור מגון ההצמדה רפק ארגיהירידה ברכיב זה צפוי להוביל לירידה בהכסות 

של מחיר הגז הטבעי המסופק לתחות הצפויות לרכיב הייצור, קיים גידור אשר מגן 

התחות הצפויות יצוין עוד, כי בהסכמים לאספקת החשמל של  באופן חלקי על הרווחיות.

                                                
  .https://bit.ly/2GX4BRFומשרד הכלכלה והתעשייה:  https://bit.ly/2VEMcfLאתר משרד הארגיה:       34
  אתרי משרד הארגיה ומשרד הכלכלה והתעשייה.       35
ובכוות חח"י לפעול למכירת  2019בשת  RCM -בהתאם ללוח הזמים המתוכן שפרסמה חח"י מכרה אלון תבור ל   36

), תחת כוח חגית הישה בשת 428MW( 2021), תחת כוח רידיג בשת 1,137MW( 2020תחת כוח רמת חובב בשת 
2022 )660MW תת כוח אשכול בש1,683( 2023) ותחMW) (https://cutt.ly/MtrnPmO.( 

 2020) עדכון שתי לתעריף החשמל 57207( 7: "החלטה מס' 23.12.2019מיום  572החלטה מישיבה  –רשות החשמל    37
  .)https://pua.gov.il/decisions/documents/57207_n.pdfלצרכי חברת חשמל" (
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ישם מגוים של מחירי רצפה, שמספקים הגה מסויימת וספת לירידת  ןותיהעם לקוח

   .ההכסות טו הצפויה מירידת תעריפי החשמל

, ככל שקיימת, היה עקיפה בלבד ולא מהותית, MRCיצויין כי השפעת הירידה ברכיב על 

, לפיה מחיר החשמל היו בהתאם למגון שוק MRC-וזאת וכח ההסדרה התעריפית ב

    .ב)3.4.4מבוסס עלויות בפועל של יצרי החשמל (כמפורט בסעיף 

  מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 3.4

-תש"ו , בין היתר, לחוק משק החשמלהכפופהכוח המוחזקות על ידי החברה תחות של  ןפעילות

וכן לכללים, להחלטות ולאמות המידה לתקות שהותקו מכוחו  ,")חוק משק החשמל(" 1996

מכירה  ,המסדירים את פעילות משק החשמלשקבעה רשות החשמל, כפי שיעודכו מעת לעת, 

  את פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות. כן ו וייצור  חשמל

 הארגיהמשרד הגורמים הרגולטוריים המרכזיים המפקחים על משק החשמל בישראל הם 

גיה אחראי על משקי הארגיה ומשאבי הטבע של מדית ישראל ורשות החשמל; משרד האר

ובכלל זה, מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו. רשות החשמל, 

הכפופה לשר הארגיה, היה בעלת הסמכות למתן רישיוות על פי חוק משק החשמל, לפיקוח על 

מידה לרמת השירותים שדרשים מבעלי  בעלי הרישיוות, לקביעת תעריפים ולקביעת אמות

  ., טיבם ואיכותםהרישיוות

  חוק משק החשמל והתקות מכוחוחובת הרישוי מכוח  3.4.1

ברישיון להולכת חשמל,  המחזיקהפי חוק משק החשמל, הוגדרה חברת החשמל, על 

רישיוות לחלוקת חשמל ורישיון ליהול המערכת, כ"ספק שירות חיוי", עליו מוטל קיום 

החובות והפעולות הבסיסיות ליהול תקין של משק החשמל, ובייהן, מתן שירותי גיבוי 

ושירותי תשתית ליצרי חשמל פרטיים ולצרכים, ורכישת חשמל המיוצר על ידי יצרי 

  ל פרטיים שעמדו בתאים מסוימים הקבועים לכך בחוק. חשמ

, כל אדם (לרבות תאגיד) המעויין והתקות מכוחו בהתאם להוראות חוק משק החשמל

למכור חשמל לצרכים פרטיים  מעוייןהאדם  ;38לייצר חשמל מחויב בקבלת רישיון ייצור

   .אספקהרישיון מחויב בלספק השירות החיוי), להבדיל ממכירת חשמל (

MRC  

שים  15מרשות החשמל רישיוות ייצור חשמל לתקופה של קיבלה  MRCכמפורט לעיל, 

  , וכן אושר ההסדר התעריפי לגביהן. אלון תבור MRC -בביחס לכל אחת מתחות הכוח 

  התחות הצפויות

במועד ההפעלה המסחרית, יתן לתקופה  תחות הצפויותהועק לשרישיון ייצור קבוע 

שים, כפוף להוראות כל דין. כמו  10שים, אשר יתת להארכה לתקופה וספת של  20בת 

  שים.   20לתקופה של  רישיוות אספקה קבועים תחות הצפויותכן, יתו ל

                                                
  מגה וואט ואיו מתכוון למכור את החשמל לאחר (ולעיין זה ספק שירות  5 -חשמל בהספק של פחות מ מי שמבקש לייצר    38

  חיוי לא ייחשב כאחר), פטור מהצורך בקבלת רישיון ייצור.      
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הפעלה על בסיס מקור ארגיה יחיד בהמשך לבקשה שהגישה רפק ארגיה למעבר למשטר 

ולדיוים שקיימה רפק ארגיה עם רשות החשמל, הגיעו  2018,39לאוקטובר  15ביום 

על מת לעמוד בתאי . הצדדים לסיכום על מתווה מצומצם של הפעלה במתכות דו דלקית

יתן ביצוע תכלוספות בתחות הצפויות שלהשקעות דרשת , רפק ארגיה המתווה

בהיקף שאיו מהותי  ,תדלקי -דו במתכות התאמות קודתיות להפעלת התחות הצפויות

  . עבור החברה

  ")תקות קוגרציה(" 2004-תקות משק החשמל (קוגרציה), התשס"ה 3.4.2

             ועדו לעודד ולתמרץ הקמה והפעלה של מתקי קוגרציה. תקות  הקוגרציהתקות 

מגדירות דרישות לעמידה בתאי מתקן קוגרציה ומסדירות, בין היתר, את מגון  אלה

אשר  40עריכת העסקאות של יצרן פרטי בקוגרציה עם חברת החשמל כמהלת המערכת

מאפשר למתקן הקוגרציה להעביר עודפי חשמל, אשר אים מכרים לצרכים פרטיים, 

   .ארוך במחיר כלכלי וצמוד מדד המוסדר לטווח ,לרשת

  )"תקות היח"פ"( 2005 -), התשס"הקובציוליל פרטי מיצרן חש(משק החשמל  תקות 3.4.3

 מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקי חשמל שאים פועלים היח"פתקות 

 בטכולוגית קוגרציה או באמצעות מקור ארגיה מתחדש. התקות מסדירות, בין היתר,

(כון להיום  פרטי קובציולי עם מהל המערכתאת מגון עריכת העסקאות של יצרן 

יטת מכירת ארגיה ש -לעריכת עסקאות כאמור  מרכזיותשיטות  , וקובעות שתי)חח"י

יצרן פרטי קובציולי רשאי היח"פ זמיות וארגיה. על פי תקות  ושיטת מכירת יכולת

בהתאם גיה רכישה עם מהל המערכת, אשר יחויב לרכוש אר לבחור להתקשר בעסקת

  . לאחת מהשיטות

, קיימת אפשרות לביצוע עסקה בילטראלית בין יצרן פרטי היח"פ בהתאם לתקות כמו כן,

בשה האחרוה ראה שיצוין בהקשר זה כי  קובציולי לבין צרכי חשמל שוים במשק.

של תשלומי זמיות ומכירת ארגיה למהל המערכת על בסיס הצעות  הרגולטור עבר למודל

, מכירה ישירה ללקוחות פרטייםבמקום  "סיטואיה במסגרת "השוקמחיר יומיות 

  .להלן ב)3.4.4לפרטים ראו סעיף 

בשים לב למדייות הממשלה ביחס למשק החשמל ולעידוד התחרות בו, רשות החשמל 

סדרות תעריפיות אשר קובעות את התאים והתעריפים במסגרתם הקובעת מעת לעת 

ימכרו יצרי חשמל פרטיים את שירותיהם (זמיות ו/או ארגיה) לחברת החשמל כספק 

סדרות ה. תחולתן של יות של המתקןאשר מבוססים על העלויות הורמטיב שירות חיוי

סוג הטכולוגיה בו פועל ב והיא תלויה אף תעריפיות אלה מותית בלוחות זמים ובמכסות

  .(בהתאם לתאים שקבעו בדין) יצרן החשמל הפרטי

אישור התעריף מבטיח ליצרן הפרטי את גובה התעריף אותו יהיה זכאי לקבל במשך כל 

בגין מכירת הזמיות ו/או הארגיה (התעריף עבור מתקי  ,תקופת רישיון הייצור הקבוע

  קוגרציה כולל את שי המרכיבים הללו יחד) לחברת החשמל כספק שירות חיוי.

                                                
  גז קרי הפעלה על בסיס מקור ארגיה יחיד על בסיס גז טבעי בלבד, חלף מתקן דו דלקי בו עשה שימוש בסולר כגיבוי ל   39

  טבעי.     
  לעיל, במסגרת ההחלטה על רפורמה במשק החשמל, הוחלט על הפרדת יהול המערכת לחברה  3.3כמפורט בסעיף   40

   ממשלתית פרדת.    
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לאופן פעולתן לדוגמא בדומה  ,עם צרכי חשמל פרטייםישירה לעומת זאת, בהתקשרות 

מבוסס על שיעור החה מתעריף התעו"ז (לרוב על בסיס התעריף של התחות הצפויות, 

התעו"ז המפורסם על ידי רשות החשמל, היו תעריף עומס וזמן,  מרכיב הייצור).על החה 

המבוסס על מחירי חשמל שוים בהתאם לעוות השה ובהתאם לפרקי זמן שוים במהלך 

למקבץ הביקוש (פסגה, היממה. מחיר החשמל משתה בהתאם לעוה (קיץ, חורף, מעבר) ו

  גבע, שפל). 

 הסדרה תעריפית 3.4.4

  התחות הצפויות  )א

 קוגרציה תעריף תחת הסדרה למתקי . 1

על מת ליהות מההסדרים הקבועים ליצרי חשמל בקוגרציה על כל יחידת ייצור 

בתחת כוח לעמוד בתאי צילות ארגטית מיימלית הקבועים בתקות 

עומדת בהן, מוחלים עליה הסדרים תעריפיים הקוגרציה, וככל שהיא איה 

אחרים החותים בהשוואה להסדרים התעריפיים החלים על יצרי קוגרציה. 

   .60%לעיין התחות הצפויות, קבע יחס צילות ארגטית מיימלית העומד על 

  קובציוליתחת הסדרה של מתקן תעריף  . 2

בתקות  אים הקבועיםבת לא יעמדו התחות הצפויותבאם כמפורט לעיל, 

הקוגרציה, יחולו עליהן הסדרים תעריפים ליצרי חשמל קובציוליים, בהתאם 

לאישור התעריפי שיתן להן. ההסדרה הוגעת לייצור חשמל קובציולי קבעת 

יצוין כי כון למועד דוח זה,  על ידי רשות החשמל ומשתה בהתאם להחלטותיה.

  רת קיטור, אך ההפעלה המלאה טרם הושלמה.התחות הצפויות החלו במכי

   אישור תעריפי . 3

תקבל אצל כל אחת מאלון תבור ורמת גבריאל אישור תעריפי   2016במרץ  8ביום 

הפך לקבוע זה ר ושיא .2017ליואר  10, אשר תוקן ביום מותה מאת רשות החשמל

האישור התעריפי קובע את התעריפים המאושרים  .במועד הפעלת התחות

יותת ולתחהל המערכת הצפובהתאם להחלטות רשות  41בגין מכירת חשמל למ)

התחות החשמל הרלווטיות) וכן את המועדים והכמויות בהם בעל הרישיון (קרי, 

  ) יהיה רשאי למכור חשמל למהל המערכת בהתאם לתקות הקוגרציה. הצפויות

התעריפי של כל אחת מהתחות הצפויות קבע כי הן רשאיות לספק באישור 

 ,מהארגיה החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע בחישוב שתי 50%לחח"י עד 

שים מיום קבלת  18מגה וואט בשעות השפל בחישוב שתי, לתקופה של עד  35ועד 

גוי הרישיון הקבוע, ובתעריף אשר וסחת חישובו קבועה מראש וכוללת מ

  הצמדה לפרמטרים שוים. 

                                                
  לעיל, במסגרת ההחלטה על רפורמה במשק החשמל, הוחלט על הפרדת יהול המערכת לחברה  2.3.3כמפורט בסעיף   41
   ממשלתית פרדת.    
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מלוא עודפי הייצור על בסיס הערכת רפק ארגיה, ההסדרה מאפשרת מכירה של 

קיימים בעיקר בשעות  הצפויים בתרחישים סבירים לחברת החשמל. עודפי הייצור

השפל בהם תעריף התעו"ז ורכיב הייצור מוך משמעותית מהמחיר הקבוע באישור 

  התעריפי. 

 ,ויים להשתות בהתאם לתאים האמורים באישור התעריפי, בין היתרהתעריפים עש

   .התחות הצפויותלאור מחיר הגז של 

  MRC  )ב

התשלום עבור הארגיה שתופק בתחות הכח יהיה בהתאם להסדרה התעריפית כפי 

   שקבעה במכרז, כדלקמן:

לא תתקשר בעסקאות  MRC-תחות הכח יועמדו כולן לרשות מהל המערכת ו . 1

ישירות עם צרכי קצה. בתמורה, יהיו תחות הכח זכאיות לקבלת תשלומים 

שה לפיקר העתידי, ככל שתמומש האופציה),  20שה (או  15קבועים לתקופה של 

בהתאם לזמיותן התפעולית. מגון תשלומי הזמיות, המהווים חלק מהותי 

ללא תלות בביקוש במשק החשמל או משווי האתר, מהווה מגון הבטחת הכסה 

 בפרמטרים אקסוגיים אחרים.

אגורות לקילו וואט שעה עבור תחת הכח  5.5-תשלומי הזמיות עומדים על כ

אגורות לקילו וואט שעה עבור תחות  3.2-במחזור משולב (המוסקת בגז טבעי) וכ

, והם כוללים הצמדה למדד המחירים לצרכן, לדולר ולאירו (בהתאם סולרהכח 

). הצמדה כאמור מספקת הגה לטווח ארוך כגד שיויים במדד MRCלבחירת 

למדד צמודים  MRC, תשלומי הזמיות של MRCובשערי חליפין. בהתאם לבחירת 

היו  MRC -לשיויים בשער האירו. יצוין כי המימון שהועמד לוכן צמודים בחלקם 

   לשיוי בשער האירו. MRCבאירו,  באופן המטרל את חשיפת 

בוסף, תחת הכח במחזור משולב צפויה להשתלב בשוק הסיטואי לחשמל  . 2

המוקם בימים אלו (במתכות דומה לזו של שווקי החשמל הפועלים בארצות 

), SMPהמוזרמת לרשת החשמל (השולית הברית), כך שהמחיר עבור הארגיה 

באופן שהמחיר ה בכל חצי שעה בהתאם לביקושים ולהיצע במשק החשמלישת ,

. במסגרת שקבע בכל חצי שעה כאמור ישולם לכל היצרים ביחס לאותה חצי שעה

זו תחת הכח במחזור משולב תגיש בכל יום הצעות מחיר לייצור ארגיה, 

כליים וההחלטה על הפעלתה תיעשה על ידי מהל המערכת, על בסיס שיקולים כל

ותפעוליים. יצויין כי קיים מגון פיצוי למקרים בהם לאור אילוצים, תופעל תחת 

לא  -MRCמוך מההצעה היומית, כך ש SMP-הכח במחזור משולב בשעות בהן ה

 תפסיד באופן מצטבר על בסיס חישוב יומי. 



 -' גספח                                                                

ייצור חשמל בתחות כוח, תחום 'גספח  -תיאור עסקי התאגיד   

14

   שיויים במערך הספקים וחומרי גלם בתחום הפעילות 3.5

, הדוחו גז טבעי, המסופק בישראל, כון למועד יאת החברה החומר הגלם העיקרי המשמש 

-את הבעלות על המאגרים כריש היוויתארג'יאן  רכשה 2016בדצמבר  בעיקר על ידי מאגר תמר.

של שת  ההראשו מהלך המחציתבתין, ובהתאם לדיווחיה היא צופה אספקת גז מהמאגרים 

  .43הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתןהחלה  2019לדצמבר  21יצוין כי ביום  .202142

  חברות הפרויקט התקשרו בהסכמים לאספקת גז כמפורט להלן:

תמר קבוצת התקשרו בהסכמים לאספקת גז עם  התחות הצפויות. התחות הצפויות  )א

 -להערכת החברה, צריכת הגז השתית של התחות הצפויות, תעמוד על כ .ארג'יאן עםו

  בשה.  MMBtuמיליון  10.2

בהסכם עם ארג'יאן לאספקת גז טבעי  MRCהתקשרה  2019בובמבר  20 ביום .MRC  )ב

בהסכם  MRC . כמו כן, התקשרהאלון תבור MRCלתחת הכוח במחזור משולב שבאתר 

לאספקת גז בהיקפים לא מהותיים עם קבוצת תמר לתקופת הבייים עד לתחילת הזרמת 

של תחות הכוח באלון הממוצעת להערכת החברה, צריכת הגז השתית  הגז מארג'יאן.

  בשה.  MMBtuמיליון  15.9 –, תעמוד על כMRCתבור 

מאגר כריש ותין, תספק ארג'יאן גז טבעי לתחות הכוח הרלווטיות אספקת הגז מ עם תחילת

מהעלויות  עלות הגז צפוי להיות מוך יותרלהערכת החברה, תחת חברות הפרויקט, כאשר 

  . תמרקבוצת הקיימות בהתאם להסכמים עם 

  להלן. 9לפרטים וספים אודות ההסכמים לאספקת גז של חברות הפרויקט ראו סעיף 

  חסמי כיסה ויציאה עיקריים 3.6

 חסמי כיסה 

יכולת איתור קרקע זמיה, , הליכי תכון ורישויכרוכים בייזום והקמה של מתקי ייצור חשמל 

ה דעמי מתקי הייצור,הקמה של הלהתקשר עם ספקים וקבלים בעלי יסיון בתחום הייצור ו

במקרה של ייצור חשמל בגז טבעי, התקשרות בהסכם לאספקת  ,וכן בתאי ההסדרה הרגולטורית

  .וקירבה גיאוגרפית לרשת ההולכה של הגז גז טבעי לתקופה ארוכה

ביצוע כל פרויקט כרוך על פי רוב בהשגת מימון מתאים מגורמים פיסיים בהיקפים 

בהיקפים עצמי ההקמה היו ארוך ומורכב וכרוך בהעמדת הון כמו כן, הליך משמעותיים. 

  משמעותיים. 

, כגון ורשת עמידה בתאים וספיםלרכישת תחות כוח דהשתתפות במכרזים של חברת החשמל 

  יסיון קודם בהפעלת תחות כוח ואיתות פיסית.

 חסמי יציאה

ייצור מחייב את אישור רשות על פי חוק משק החשמל, העברת שליטה בתאגיד בעל רישיון 

החשמל. לפיכך אחד מחסמי היציאה העיקריים יהיו מציאת קוה אשר לו החוסן הפיסי 

והיכולות המקצועיות לצורך קבלת אישור כאמור. כמו כן, במסגרת הסדרי המימון לפרויקט, 

                                                
 :2020ותחזית לשת  2019דיווח ארג'יאן אודות עדכוים תפעוליים ופיסיים תפעוליים ופיסיים לשת  42

https://cutt.ly/FrBY3Ck .  
: 31.12.19שותפות מוגבלת  בעיין התחלת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן  מיום  -דיווח דלק קידוחים  43

https://cutt.ly/BrBUpaX. 
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יותיו לגוף המממן, ולכן העברת השליטה טעודרש בעל רישיון הייצור לשעבד את מ ה גם אישור

 המממים.

  לקוחות .4

  התחות הצפויות 4.1

, הן מוכרות את החשמל המיוצר בתחות התחות הצפויותבהתאם להסכמים בהן התקשרו 

  הצפויות, לגורמים הבאים: 

  ייםה מרצון למוכר מרצון". מכירת החשמל לצרכים פרטיים, בעסקה של "קולצרכ

בהחה מסוימת הפרטיים מבוססת על תעריף התעו"ז אשר מפורסם על ידי רשות החשמל, 

על תעריף זה או על רכיבים ממו, בפרט תעריף הייצור. על כן, לשיויים בתעריפי החשמל 

התחות , עשויה להיות השפעה על ההכסות והרווחיות של שמפורסמים על ידי רשות החשמל

אלף מגה וואט מהתפוקה השתית של התחות הצפויות,  720-כלהערכת החברה,  .הצפויות

 היו ייצור חשמל ללקוחות פרטיים.

 הל המערכתלפי התעריפים המפורטים באישור התעריפי, לגבי יתרת תפוקת החשמל  למ

אלף  440-בכל רגע מעבר לביקוש של הלקוחות הפרטיים. להערכת החברה, כ לייצרשביכולתן 

 מגה וואט מהתפוקה השתית של התחות הצפויות היו לחח"י.  

החברות עם  התחות הצפויותכל אחת מ ו, התקשרהתחות הצפויותבמסגרת הליכי פיתוח 

בהתאמה,  תובה וילית, -את המקרקעין להקמת כל אחד מהפרויקטים  ןשהחכירו לה

לפרטים וספים אודות הדרושים להן לפעילותן.  )PPA( בהסכמים לאספקת חשמל וקיטור

   .9.1.3 סעיףההסכמים עם תובה ועם ילית, ראו 

ה בהם מוקמים כל יהתעשי, חלקן באזורי וספותעם חברות  התחות הצפויות בוסף התקשרו

ובחלק מההסכמים גם לאספקת חשמל בהסכמים מחוצה להם,  ןאחד מהפרויקטים וחלק

הדרושים לאותן (או מוצרים אחרים המיוצרים תוך שימוש בארגיה תרמית) אספקת קיטור 

   חברות לפעילותן.

לעיל הים הסכמים כאמור  )קיטורארגיה תרמית (ההסכמים למכירת חשמל ולמכירת חשמל ו

  שים).  17-20שים) וחלקם לשים רבות ( 5ארוכי טווח שמשכם ע בין שים אחדות (עד 

 לצרכים פרטיים תחות הצפויותהמ תל של כל אחהחשמ מכר מרבית הספק הפסגהבשעות 

   .)90%-(להערכת החברה, למעלה מ

התחות , שהיה לקוח עוגן של בעיקר לחברת החשמל מוכרות התחות הצפויותבשעות השפל, 

לפרטים וספים . וזאת לאור פרופיל הביקוש המוך של צרכים פרטיים בשעות הללו ,הצפויות

  לעיל.  3.4.4אודות ההסדרה התעריפית ראו סעיף 

, מסוימים לקוחותל התחות הצפויותשילמו יצוין, כי לוכח העיכוב בהקמת התחות הצפויות, 

  פיצויים בסכומים שאים מהותיים לחברה. קוחות עוגן, ללרבות ל

במקרה של  קבעו מגוי שיפוי, בין היתר, בהתאם לתאי הסכם ההשקעה,כי  ,יצויןעוד 

הפסדים שוים לרפק ארגיה שלא גולו לחברה, החות ללקוחות בשיעורים הגבוהים מהמפורט 

לשיפויים ביחס לחלק מהשיפוי כפופה בהסכם ההשקעה בקשר עם העיכובים ועוד. ההתחייבות 

לסכום זק מיימלי ולסכום מקסימלי לשיפוי (בהתאם לאירוע) כקבוע בהסכם ההשקעה, וכן 

מיליון ש"ח וכן  10ביחס לחלק מהשיפויים למגבלות זמן. מרבית השיפויים מוגבלים לסך של עד 
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אחר מועד השלמת ) חודשים ל18קבע ביחס למרביתם שתקופת השיפוי היה שמוה עשר (

  לפרק א' לדוח. 16.4ההסכם, בכפוף לחריגים. לפרטים ראו סעיף 

4.2 MRC  

MRC מוכרת את החשמל המיוצר ב-MRC  וטיס, במסגרת השוק הרשת החשמללאלון תבור אי

   מוקם בימים אלו.לחשמל ה

מידע צופה פי עתיד, הין בגדר  התפוקות השתיות יובהר, כי ההערכות בדבר התפלגות

כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס בין היתר על החוזים הקיימים, הערכות בדבר תעריפים, 

וגורמים וספים. הערכה זו עשויה שלא להתממש  , עלויות ייצור החשמל במשקכמויות צריכה

או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה מסיבות שאין תלויות בחברה, ובכללן שיוי 

  ות הלקוחות האמורים.בהיקף ובטיב פעיל

  תחרות .5

  התחות הצפויות 5.1

(בכפוף  הים לטווח ארוך התחות הצפויותההסכמים בהם התקשרו חלק מכמפורט לעיל, 

תפוקת החשמל והקיטור של את מרבית מכסים ו רבים מההסכמים)בלקודות יציאה שקבעו 

 להתקשר עם לקוחות וספים, ובקשהתחות הצפויות יככל ש. התחות הצפויות בשעות הפסגה

תהיה התחות הצפויות של התחרות הקיימים,  לקוחותבמקרה של סיום ההסכמים עם האו 

  בעיקר עם יצרי חשמל פרטיים אחרים.

יתרוה של החברה בפעילותה בתחום ייצור החשמל, עוץ באסדרה התעריפית של התחות 

הצפויים בתרחישים סבירים לחברת  הצפויות המאפשרת להן לספק את מלוא עודפי הייצור

החשמל תוך מימוש משטר ההפעלה האופטימאלי הממצה את מלוא הפוטציאל העסקי מתחות 

הכוח. כמו כן, יצוין כי ראה כי המגמה כיום, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסדרה התעריפית לה 

ק הסיטואי היא מעבר למכירה למהל מערכת במסגרת השו MRCכפופות תחות הכוח של 

במקום מכירה ישירה ללקוחות פרטיים. מגמה זו, ככל שתימשך, צפויה להגביל את מספרן של 

  תחות הכוח המתחרות על מכירת חשמל ללקוחות פרטיים.

5.2 MRC  

תחת הכוח המשולבת הוא  דיבמכירת החשמל המיוצר על י MRCהתחרות המרכזית של 

. ככל יחידות ייצור החשמל) המבוססת על מכרז יומי בין SMPבמכירת החשמל לרשת החשמל (

עלות בין היתר באמצעות ארגיות ושיכסו למשק הישראלי תחות כוח וספות, יעילות יותר, הפ

מתחדשות, העלות השולית הממוצעת של חשמל צפויה לרדת ובהתאם גם היקף המכירות של 

MRC ון תשלומי הזמיגהל המערכת. יצוין כי מהל המערכת, המהווים חלק מהותי למות למ

משווי האתר, מהווה מגון הבטחת הכסה ללא תלות בביקוש במשק החשמל או בפרמטרים 

  .לעיל ב)3.4.4סעיף לפרטים וספים אודות ההסדרה התעריפית ראו  אקסוגיים אחרים.

מידע צופה  תיובהר, כי ההערכות בדבר התחרות הצפויה בשוק והשפעתה על חברות הפרויקט מהוו

פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס בין היתר על הערכות החברה, המגמות בשוק כיום 

וגורמים וספים. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה 

  מסיבות שאין תלויות בחברה, ובכללן שיויים רגולטוריים בתחום ייצור החשמל.
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  התחרות עפית במכירת אתרי הייצור של חברת החשמל  -מוה על התחרות עמדת המ 5.3

") מסמך עקרוות מעודכן לייעוץ הממוהפרסמה הממוה על התחרות (" 2020ביואר  30 יוםב

במסמך  .44")מסמך העקרוות(" לתחרות עפית במכירת אתרי הייצור של חברת החשמל

אתרי הייצור של חברת החשמל ("אתרי הייצור חמשת העקרוות קבע כי בייעוץ באשר למכירת 

מסך  20%-לא יחזיק אדם למעלה מ) 1( :תפעל הממוה, בהתאם לעקרוות הבאים") המכרים

) לא יזכה אדם בעל חזקה 2( ;45ההספק המותקן המתוכן ביום מכירת כל אתרי הייצור המכרים

  .בזכות למיזם פט באתר מאתרי הייצור המכרים

ייצור  יאתר רכישתל פיםוס יםבמכרז השתתףל רפק ארגיה זכאית להחלטת הרשות,בהתאם 

  החשמל. חברת של 

  עותיות .6

מושפעת מעוות השה, כאשר עיקר הביקושים הים בחודשי הקיץ במשק צריכת החשמל ככלל, 

בהתאם, תעריפי רכיב הייצור הקבעים על ידי רשות החשמל משתים בהתאם  ובחודשי החורף.

לעוות השה, כאשר בעוות החורף והקיץ התעריפים גבוהים מהתעריפים בעוות המעבר (אביב 

  וסתיו). 

   , חכירות והסכמי שכירותרכוש קבוע .7

 הסכמי חכירה 7.1

(רשות  אלון תבור   MRC  המחכירה) -אלון תבור (תובה  המחכירה) -רמת גבריאל (ילית  פרויקט
 -מקרקעי ישראל

   המחכירה)

  דומים 100-כ  דומים 12-כ  דומים   5.9-כ  שטח מוחכר

תקופת 
  החכירה

חודשים ממועד  11-שים ו 24
הסגירה הפיסית כפי שהוגדרה 

  בהסכם. 

  

חודשים ממועד  11-שים ו 24
  מסירת החזקה במקרקעין. 

תום לפחות שישה חודשים לפי 
תקופת חכירת המשה ידוו 
הצדדים בתאים להארכת 
חכירת המשה לתקופה וספת 
שבה יתן יהיה להפעיל את תחת 
הכוח, או לרכישתה על ידי תובה. 
ככל שלא יגיעו הצדדים 
להסכמות עד שלושה חודשים 
לפי תום תקופת החכירה תפה 
אלון תבור את המקרקעין ותפרק 

  .על חשבוה את תחת הכוח

, עם אופציה 2039עד לשת 
  שים וספות. 49 -להארכה ב

על ידי כל אחד  םהוראות שוות באשר לסיומ יםכוללהחכירה  מיהסכ  סיום מוקדם
מהצדדים בקרות אירועים שוים ובאשר לתשלומים בהם יישאו 

  הצדדים במקרים כאמור.

-  

                                                
  .https://cutt.ly/FrVucRkמסמך עקרוות לייעוץ לתחרות עפית במכירת אתרי הייצור:     44
  או יום מכירת כל חמשת אתרי הייצור המכרים של חברת החשמל.  2023ביוי  3 -יום מכירת כל אתרי הייצור המכרים      45

 מגה וואט. 10,500-צפוי לעמוד על כ סך ההספק במועד זה      
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  מימון  .8

להלן פרטים אודות הסכמי הלוואה ואשראי , רפק ארגיה מממת את פעילותה ממקורות עצמיים, הלוואות מתאגידים בקאיים, וכן באמצעות הלוואות בעלים. הדוחלמועד 

  : 2019בדצמבר  31כון ליום עם צדדים שלישיים  רפק ארגיהמהותיים, שבהם קשורה 

מס' 
  הלוואה

שם 
  הלווה

  מועד טילת ההלוואה/
  האשראי מסגרת

  
  תקופת ההלוואה/
  מסגרת האשראי

  סוג ההלוואה

סכום ההלוואה 
המקורי / סכום 

המסגרת 
  המקורית

סכום ההלוואה 
 כפי שמשך (קרן)

  (במיליוים)

יתרת ההלוואות 
  בספרים

(לרבות ריבית 
לשלם) ליום 
31.12.2019  
  (במיליוים)

  תאי ריבית והצמדה חוזיים

רמת   1
  גבריאל

. 2018לאוקטובר  12, תוקן ביום 2016מרץ סגירה פיסית: 
בדצמבר  31מועד התשלום האחרון הוא לא יאוחר מיום 

2031.  

מסגרת  - הלוואת חוב בכיר
 USD(       46אשראי דולרית
Term Facility שהועמדה על (
   47ידי דויטשה בק

  50  56  מיליון דולר 56
1.3%  +Libor (3M) ובמבר. החלתקופת הריבית היא 2018 מ ,
  .48חודשים 3מדי 

אלון 
  תבור

  51.7  56  מיליון דולר 56

רמת   2
  גבריאל

 .2018לאוקטובר  12, תוקן ביום 2016סגירה פיסית: מרץ 
  . 2036במרץ  31מועד התשלום האחרון הוא לא יאוחר מיום 

מסגרת  - הלוואת חוב בכיר
אשראי שקלית שהועמדה  על 

מזרחי וגופים מוסדיים ידי בק 
  וספים

  238  מיליון ש"ח 238
  .4.1%מיימום  /2.5%פריים+  -בתקופת ההקמה  236

צמוד + תשואה לפדיון,  4%מרווח של  -לאחר תקופת ההקמה
כפי שיצוטט ביום ההמרה של אג"ח ממשלתי למדד בעל מח"מ 

    דומה.

אלון 
  תבור

  241  242.5  מיליון ש"ח 243

רמת   3
  גבריאל

. 2018לאוקטובר  12, תוקן ביום 2016סגירה פיסית: מרץ 
  .2034בדצמבר  31מועד התשלום האחרון הוא לא יאוחר 

מסגרת  - הלוואת חוב בכיר
) Back Endedאשראי דולרית (

   .שהועמדה על ידי דויטשה בק

, תקופת 2018 מובמבר. החל Libor (3M)  + 2.75% - 5%  7  7  מיליון דולר 7
  49חודשים. 3הריבית היא מדי 

אלון 
  תבור

  7  7  מיליון דולר 7

רמת   4
  גבריאל

שתית) בתוספת (חצי  15%ריבית שתית קבועה בשיעור של   54  27  מיליון ש"ח 27  . 2020בפברואר  24פרעו ביום . ההלוואות 2016במרץ  3
  עמלה בגין פירעון מוקדם.

                                                
  מיליון דולר לתחת כוח. תקופת  11ך אופציה שתית של לבקשת הגורמים הממים, לאור חשיפות לשער הדולרי, בסמוך למועד הסגירה הפיסית התקשרו התחות הצפויות בהסכם לגידור השער הדולרי בס    46

  . 2023ההתקשרות על פי הסכם היה עד מרץ       
  .  The Swedish Export Credits Guarantee Board  )(EKNמגובה בערבות של חברת האשראי השוודית     47
  . 2031עד דצמבר   2.22%-, כך שתעמוד על כLibor-יצוין כי התחות הצפויות התקשרו בהסכמים לקיבוע ריבית ה    48
  .2034עד מרץ  2.65%-כך שתעמוד על כ ,Libor-ריבית היצוין כי התחות הצפויות התקשרו בהסכמים לקיבוע      49
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מס' 
  הלוואה

שם 
  הלווה

  מועד טילת ההלוואה/
  האשראי מסגרת

  
  תקופת ההלוואה/
  מסגרת האשראי

  סוג ההלוואה

סכום ההלוואה 
המקורי / סכום 

המסגרת 
  המקורית

סכום ההלוואה 
 כפי שמשך (קרן)

  (במיליוים)

יתרת ההלוואות 
  בספרים

(לרבות ריבית 
לשלם) ליום 
31.12.2019  
  (במיליוים)

  תאי ריבית והצמדה חוזיים

אלון 
  תבור

הלוואת מזין, חוב חות, 
הועמדה על ידי לאומי פרטרס 

  בע"מ. 

  
  66  33  מיליון ש"ח 33

5  MRC  21  ובמברסית(בס"ק זה " 2019בהסגירה הפי.("  

שים ושלושה  14מועד התשלום האחרון הוא בחלוף 
חודשים ממועד העברת החזקה באתר אלון תבור, ובכל 

פקיעת מקרה לא יאוחר מתשעה חודשים קודם למועד 
 15רישיון הייצור באתר אלון תבור, שיתן לתקופה של 

   .שים

  מסגרות אשראי: 

יום מכל משיכה ולא יאוחר ממועד פירעון  180למע"מ: 
 החוב הבכיר

חודשים ממשיכת המסגרת (שבוצעה  18-24להון חוזר: 
במועד הסגירה הפיסית) ולא יאוחר ממועד פירעון החוב 

  הבכיר

ומסגרת הלוואת חוב בכיר 
אשראי שהועמדו על ידי 
קוסורציום של תאגידים 
בקאיים וגופים פיסיים 
מקומיים יחד עם תאגידים 

  בקאיים בילאומיים.

 -סכום ההלוואה
מיליארד  1.65 -כ

סכום "( 50ש"ח
  1,648   1,650  )המימון"

3% - 2%  +Swap (Euro) .  

מתוך  20% -השים הראשוות לאחר הסגירה הפיסית 4 
  .Euribor+  2.5%-1.5%סכום המימון ישאו ריבית של 

  חודשים.  3תקופת הריבית היא מדי 

סכום מסגרת 
  250 -כ –האשראי 

 51מיליון ש"ח
(כולל מסגרת 
 135-ערבויות של כ

  מיליון ש"ח)
21  21  

  לשה 0.8%-0.4% עבור מסגרת המע"מ: ריבית פריים בתוספת

 4%-1.5%עבור מסגרות ההון החוזר:ריבית פריים בתוספת 
  לשה

  

  

  

                                                
  לשיוי בשער האירו.    MRCהחוב הבכיר של  סכום המימון קוב במטבע אירו. יצוין כי חלק מתעריף החשמל בגין זמיות שקבע לאתר צמוד אף הוא למטבע האירו, באופן המטרל את חשיפת    50
  לשיוי בשער האירו. MRCן כי חלק מתעריף החשמל בגין זמיות שקבע לאתר צמוד אף הוא למטבע האירו, באופן המטרל את חשיפת החוב הבכיר של סכום המימון קוב במטבע אירו. יצוי   51
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  (*)תאי הסכמי ההלוואה והאשראי

מס' 
  ההלוואה

אמות מידה פיסיות ופירוט החישוב 
  למועד הדוח

 Limited   תיאור בטחוות, שעבודים וערבויות   , ותאים מהותיים וספיםcross default-חדלות פרעון צולבת
Recourse  

ההסכמים כוללים תיות ומגבלות חוזיות   1-3
לעיין חלוקת דיבידדים ויחסי כיסוי 
מיימאליים בהתאם למודל הפיסי 

התחות הבקאי הצפוי והמאושר של 
ובהתאם לתוי הדוח הכספי ליום  הצפויות

הדוחות הכספיים השתיים המבוקרים, 
  לעמוד בהם.  התחות הצפויותאשר על 

הגבלות חוזיות ואמות מידה פיסיות 
(א) יחס כיסוי להפרה של חוב   מיוחדות:
 . BBB. (ב) דירוג חוב של לפחות 1.05-גבוה מ
עומדות  התחות הצפויות, 31.12.19ליום 

  ביחסי החוב המפורטים לעיל. 
  
  

בקשר עם חלוקת דיבידד והחזר  - ) עיקרי התאים לחלוקה1(
לעמוד  התחות הצפויותעלים בכל היקף אשראי, על הלוואות ב

ושיעור הון עצמי מיימאלי של  1.2-ביחס כיסוי חוב שלא יפחת מ
חודשים  12וכן תאים וספים הקבועים בהסכם כגון: עברו  20%

לפחות ממועד ההשלמה כהגדרתו בהסכם, תחת הכוח הצפויות 
המאזן בחשבון חודשים,   12בתקופה של  92%הגיעו לזמיות של 

חלוקות  2מיליון ש"ח לפחות, עד  0.5"התקבולים" עומד על 
) ההסכם כולל הסדרים שוים לתשלום במקרה 2( ;מותרות בשה

) 3שיחס תזרים המזומים של החברות מגיע לרמה מסוימת; (
ההסכמים קובע שורה של אירועי הפרה ובייהם: מספר הפרות של 

ות המצויות בהסכם, אי הסכמי רכישת החשמל בתוך התקופ
התקיימות אירועי  -cross-defaultעמידה באמות מידה פיסיות, 

רמת  - הפרה מסוימים בחברה אחת יובילו להפרה  בחברה הוספת
לא עומדות בתאים  התחות הצפויותגבריאל או אלון תבור, 

, כפי שקבעו Debt Service Reserve Account-שקבעו ביחס ל
קשורות בהסכם, לפיו  התחות הצפויות) 4( ;ובתיקון לובהסכם 

סכומים מסוימים ישולמו מחברה אחת לאחרת, בכדי לתמוך 
  בתזרים המזומים הדרש.  

  

כבטחון וערובה לסילוק המלא של הסכומים המובטחים 
, שיעבדו לטובת גופי המימון, ללא התחות הצפויותבמועדם, 

ים, שעבוד קבוע ובמשכון הגבלה בסכום וללא השתתפות אחר
ראשון בדרגה בזכויותיהן בציוד ובחומרים של המתקן, 
זכויותיהן בפוליסת הביטוח, זכויותיהן בתקבולים, פיצויים או 
שיפויים מצד ג', זכויותיהן בחשבוות הפרויקט, זכויותיהן 
לקבל החזרים, פיצויים, תקבולים או זכויות בגין תשלומי 

ובעת מהפסדים או מיסים מרשויות המס השוות, כל זכות ה
תחות וכן כל זכות עתידית שתקום ל התחות הצפויותחוב של 
  .הצפויות

  כן 

הלווה התחייבה לשמור על אמות מידה   5
 Loan Life Coverage Ratioפיסיות: (א) 

(LLCR) (ב) 1.05 -לא יפחת בכל עת מ ;
Annual Debt Service Cover Ratio 

(ADSCR) , היסטורי וצפוי, לא יפחת בכל
   .1.05 -עת מ

  
עומדת ביחסי החוב  MRC, 31.12.19ליום 

  המפורטים לעיל. 

בקשר עם ביצוע חלוקות,  MRC מגבלות על ישן חלוקה:) 1(
כמקובל בהסכמי מימון פרויקטאלים דומים, ובין היתר: ביצוע עד 
שתי חלוקות בשה ובפער זמים מסוים בין אחת לשיה, עמידה 

) שקבעו בהסכם המימון, מילוי ADSCR-ו LLCRביחסי כיסוי (
קרות רזרבה ושמירה על סכומי כסף מסוימים בחשבוותיה 

: קבלת קבלת אשראי חדש) 2(; ח הסכם המימוןוהיעדר הפרות מכ
אשראי חדש (ללא פירעון האשראי הקיים) כפופה לאישור מלווי 

אירועי הפרה  קבעו אירועי הפרה:) 3; (החוב הבכיר בקוסורציום
) אי תשלום חבויות אמקובלים להסכמי מימון מסוג זה, לרבות (

וראות ) טילת אשראי שלא בהתאם להבמכח מסמכי המימון; (
שלא  MRC-) העברת אחזקות בעלי המיות בגהסכם המימון; (

 MRC) שיוי באופי פעילות דבהתאם להוראות מסמכי המימון; (
) אירועי חדלות פירעון השלא בהתאם להוראות הסכם המימון; (

או אצל בעלי מיותיה (בכפוף לסייגים  MRC-או אירועים דומים ב
  הפרות מצגים.) והמופיעים בהסכם המימון); (

בשעבוד קבוע ובשעבוד צף,  MRCכגד העמדת המימון שעבדה 
זכויותיה מכח הסכמים  כסיה לרבות ראשוים בדרגה, את

 וכן אלון תבור MRCמסוימים הקשורים לעסקת רכישת אתר 
אלון תבור ובתחות הכח  MRCשיעבדה את זכויותיה באתר 

  אלון תבור.  MRCבאתר 
בוד קבוע, ראשון בדרגה, את רפק ארגיה שעבדה בשע

  .MRC-אחזקותיה ב

  כן

, באמצעות הלוואת מזין שהעמידה החברה לתחות 2020בפברואר  24(הלוואת המזין לתחות הצפויות), אשר פרעה בפירעון מוקדם ביום  4בטבלה לא כללים תאי הלוואה מס'   (*)

 הצפויות, כמפורט להלן.
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 פרטים וספים  8.1

  התחות הצפויות 8.1.1

  חוב חות

התחות בחו  2020והרבעון הראשון בשת  2019לך הרבעון האחרון של שת לאחר שבמה

הלוואת המזין שהועמדה על ידי לאומי פרטרס בע"מ אפשרויות החלפת הצפויות 

בהלוואת מזין  ודמתאפשרויות החלפת ההלוואה הקבחית  , לרבות")ודמתההלוואה הק("

שתיתן על ידי גורמים פיסים (שהים צדדים שלישיים), וכן בחית אפשרות העמדת 

, 2020בפברואר  24החברה ביום  העמידההלוואת מזין לתחות הצפויות על ידי החברה, 

" או את המזין החדשההלוומיליון ש"ח לתחות הצפויות (" 140-הלוואת מזין בסך של כ

   ").ההלוואה"

לרבות עמלת פירעון  ודמתמש את התחות הצפויות לפירעון ההלוואה הקיסכום ההלוואה ש

שמש לצרכים וספים של צפויה ל, ודמתלאחר פירעון ההלוואה הקשותרה יתרה ה .מוקדם

  . התחות הצפויות, ככל שיהיו

 תאי הלוואת המזין החדשה:

(צמודה לשיויים בריבית בק  9.45%הריבית יעמוד על סך של : שיעור ריבית  )א

תשווה את חלקה של החברה  ותשתיות ישראל), כאשר ככל שרפק תקשורת

. ככל 9.2%תופחת הריבית לסך של , בהתאם לזכותה כמפורט להלן, בהלוואה

שההלוואה לא תיפרע במלואה בתום תקופת ההלוואה, תישא יתרת ההלוואה 

(צמודה לשיויים בריבית בק ישראל) עד למועד  15%בשיעור של  ריבית פיגורים

 פירעוה המלא. 

שים ממועד  5: ההלוואה היה לתקופה של תקופת ההלוואה ומועדי פירעון  )ב

העמדתה ותיפרע (קרן וריבית) בתשלומים חצי שתיים, כאשר בשתיים הראשוות 

(גרייס) בתשלום הקרן לאחר העמדת ההלוואה, תיתן לתחות הצפויות דחייה 

 והריבית.

: הלוואת המזין החדשה תהא חותה להלוואת החוב הבכיר שהועמדה חיתות  )ג

אך בכירה , כמפורט בסעיף זה לעיל, ")החוב הבכיר"בס"ק זה לתחות הצפויות (

 לכל הלוואת בעלים אחרת או הון עצמי שהועמדו לתחות הצפויות.

: בהתאם לתאי הלוואת המזין החדשה, לבעלי המיות האחרים זכות הצטרפות  )ד

וגת ארגיה) יש זכות להצטרף להלוואה ותשתיות בתחות הצפויות (רפק תקשורת 

בכל עת לפי חלקם היחסי בתחות הצפויות (כאשר ככל שגת ארגיה לא תצטרף, 

 מסך ההלוואה). 50%להצטרף עד כדי ותשתיות תוכל רפק תקשורת 

: כגד העמדת ההלוואה ישעבדו התחות הצפויות את חשבון החלוקה  של תבטוחו  )ה

תחת הכוח הרלווטית, וכן התחייבו לא ליצור כל שעבוד על חשבון החלוקה או 

  חלקו, ללא קבלת הסכמה מוקדמת בכתב של החברה. 

הסכומים המותרים לחלוקה בהתאם לתאי החוב הבכיר, יעברו  מגבלות חלוקה:  )ו

וקה, וישמשו להחזר ההלוואה בהתאם לתאי ההסכם וזאת לפי כל לחשבון החל

תשלום אחר. בהתאם, התחייבו בעלי המיות בתחות הצפויות, רפק ארגיה וגת 

ארגיה, בכפוף להשלמת הסכם ההלוואה, לוותר על זכותם לקבל סכומים 
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קה, מהתחות הצפויות או מחברת היהול של התחות הצפויות, לרבות כספי חלו

  אלא לאחר פירעון של תשלומי הלוואת המזין בהתאם לדרש בהסכם ההלוואה.  

שתיים לאחר מועד העמדת  החלפת ההלוואה ע"י השותפים בתחות הצפויות:  )ז

 ההלוואה או לאחר מחזור החוב הבכיר (ככל שיבוצע), לפי המוקדם, רפק תקשורת

ההלוואה בהלוואה חדשה  או גת ארגיה יהיו רשאיות להחליף את יתרת ותשתיות

שתועמד בתאים זהים להלוואת המזין החדשה, והחברה תהא רשאית להצטרף 

להלוואה החדשה כאמור בהתאם לחלקה היחסי בתחות הצפויות וזאת בחלוף 

  תקופה זהה לתקופה בה החברה החזיקה במלוא ההלוואה.

הוראות הסכם ההלוואה קובעות אירועי הפרה מקובלים להסכמי  אירועי הפרה:  )ח

מימון מסוג זה, לרבות (א) אי תשלום חבויות מכוח מסמכי ההלוואה; (ב) אירועי 

חדלות פירעון או אירועים דומים בתחות הצפויות; (ג) התרחשות אירוע אשר 

סכם מהווה או שעשוי להוות באופן סביר, שיוי מהותי לרעה כהגדרתו בה

ההלוואה; (ד) התקיימות "אירוע הפרה" בהתאם להוראות הסכמי החוב הבכיר, 

   לרבות אי עמידה באמות מידה פיסיות הקבועות בהסכם החוב הבכיר.

8.1.2 MRC  

 MRCלרכישת  MRCבו התקשרה הפרויקטאלי לפרטים וספים אודות הסכם ההלוואה 

-2019-01(אסמכתא:  2019 רבובמב 24של החברה מיום  ראו דיווח מיידיאלון תבור, 

 הכלול בדוח זה על דרך ההפיה. ),101193

 ושטרי הון הלוואות בעלים 8.2

שהועמדו לרפק ארגיה ושטרי ההון עומדת יתרת הלוואות הבעלים  2019בדצמבר  31כון ליום 

  . (לא כולל הלוואת המזין החדשה) ש"חמ 359-כעל סך של 

פרעה הסכם ההשקעה ברפק ארגיה, במועד השלמת רכישת רפק ארגיה בידי החברה בהתאם ל

, מיליון ש"ח 32.5רפק ארגיה לרפק תקשורת ותשתיות, באמצעות התמורה, הלוואות בסך של 

מיליון ש"ח  20ואילו כל אחד מבעלי המיות ברפק ארגיה העמיד הלוואות בעלים בסך של 

 6.5%הלוואות הבעלים ושאות ריבית שתית בשיעור של . חמיליון ש" 40ובסכום כולל של 

  הצמודה למדד המחירים לצרכן. 

העמידה רפק תקשורת ותשתיות,  2019בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, במהלך שת כמו כן, 

  .2.56%הושאת ריבית בשיעור של  מיליון ש"ח, 21.5הלוואת בעלים וספת על סך 

מיליון  93.9העמידה רפק תקשורת ותשתיות הלוואת בעלים וספת על סך  2019בוסף, במהלך 

, בין היתר לצורך מימון מיליון ש"ח 93.9 וכן החברה העמידה הלוואת בעלים וספת על סךש"ח 

הוספות שהועמדו הלוואות הבעלים מתוך הלוואות בעלים אלה,  .52אלון תבור MRCרכישת 

והלוואות  י לפקודת מס הכסה3ושאות ריבית שתית לפי סעיף  MRCלצורך מימון רכישת 

הבעלים הוספות שהועמדו לצורך השלמת הקמת התחות הצפויות ושאות ריבית שתית 

  .הצמודה למדד המחירים לצרכן 6.5%בשיעור של 

                                                
   127סך של  MRC-במסגרת השלמת העסקה ותפעול האתר, רפק ארגיה הזרימה ל MRCלצורך עמידה בהתחייבויות    52

  , ובכך  MRC-מיליון ש"ח בערבות בקאית), סכום השווה להשקעות שי השותפים האחרים ב 20-מיליוי ש"ח (מתוכו כ     
   .MRC-במועד ההתקשרות בהסכם בבעלי המיות) ב 31%(חלף  33.33%עלתה לשיעור החזקה של      
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ם וספות, על סך של העמידו החברה ורפק תקשורת ותשתיות הלוואות בעלילאחר מועד הדוח, 

הצמודה למדד  6.5%בשיעור של שתית . הלוואות אלו ושאות ריבית כל אחת, מיליון ש"ח 12.15

  .המחירים לצרכן

קבע ), 1.4.3מהון המיות של התחות הצפויות (ראו סעיף  4%במסגרת הסכם רכישת כמו כן, 

 גת ארגיהמהמועד בו הפסיקה כי סכומים שהוזרמו לתחות הצפויות על ידי רפק ארגיה 

הלוואות בעלים יוגדרו כ(בהתאם להוראות הסכם בעלי המיות בייהן)  להזרים את חלקה

  ממועד ההזרמה. 11%בשיעור של שתית ריבית הושאות לתחות הצפויות 

עומדות לפירעון שוטף בגובה תזרים המזומים הפוי לחלוקה, המפורטות לעיל הלוואות הבעלים 

  יפרעו במלואן קודם לחלוקת דיבידדים.  שהןכך 

  הסכמים מהותיים .9

 התחות הצפויות 9.1

 תמר קבוצת  - הסכם לאספקת גז  9.1.1

תמר  קבוצתטבעי עם  על הסכם לאספקת גז התחות הצפויות, חתמו 2016ביואר  20ביום 

ערך בהתאם להוראות מתווה הגז ש", בהתאמה) הספק"-" והסכם האספקה"בס"ק זה (

בהתאם, עד לסיום פרויקט ההרחבה של  .)476שאושר על ידי הממשלה (החלטת ממשלה 

לקיבולת בציור הגז , והאספקה בפועל כפופה מאגר תמר אין לספק התחייבות לאספקת הגז

במהלך תקופה זו לא  ,מגד. וכן לאספקה ללקוחות שיש להם קדימות על התחות הצפויות

בעבור כמות שתית  )Take or Pay( התחייבות לרכוש או לשלםעל התחות הצפויות חלה 

תחות הצפויות התחייבות לרכוש או ה, תחול על ההרחבתום תקופת הלאחר מיימאלית. 

בהסכם לשלם עבור כמות מימלית של גז טבעי, כקבוע בחוזה, גם אם לא עשו בו שימוש. 

. כמו כן, קבעו הוראות ומגוים המאפשרים לכל אחת 53Carry Forwardקבע מגון של 

, לקבל Take or Payמגון  תחות הצפויות, לאחר ששילמו בגין גז שלא צרכו עקב הפעלתהמ

  .צרךגז ללא תשלום וסף עד לכמות ששילמו בגין גז שלא 

, וכולל אפשרות להארכתו בשתיים וספות, בהתאם יםש 15ההסכם חתם לתקופה של 

עומדת הזכות לבטל הסכם זה, במועדים  לתחות הצפויותלהתקיימות תאים מסוימים. 

  . 2023-2020 מסוימים שקבעו בו, במהלך השים

  ארג'יאן - הסכם לאספקת גז 9.1.2

תחות , התקשרו אלון תבור ורמת גבריאל בהסכם לאספקת גז טבעי ל2017בדצמבר  7ביום 

   ").הספק"בס"ק זה ( ארג'יאן") עם ארג'יאן הסכם(" הצפויות

שים ממועד ההפעלה  20 :הקצר מביןעל  לא תעלה ארג'יאן תקופת ההתקשרות על פי הסכם

 ההפקה המסחרית של שדה הגזתחילת ממועד  יםש 17-והצפויות תחות ההמסחרית של 

   ").תקופת ההסכם("

בעבור כמות שתית ) Take or Pay(אלון תבור ורמת גבריאל התחייבו לרכוש או לשלם 

  . ארג'יאן מיימלית של גז בהיקף ובהתאם למגון שקבעו בהסכם

ובכלל אלה, הוראות הוגעות לאספקת גז  עוד קבעו הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה,

  בחסר, איכות הגז, הגבלת אחריות, מגון בוררות, בטחוות וכדומה.

                                                
  ובתן לרכישת הכמות צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שצרכו על ידי התחות הצפויות בשה כלשהי ויצולה להפחתת ח   53

  המיימאלית כאמור לעיל במספר שים לאחר מכן.     
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ישלמו בגין הגז הרכש בתקופת התחות הצפויות מעריכה כי הסכום הכולל ש רפק ארגיה

לגבי מחיר וכמות הגז הטבעי  רפק ארגיה(וזאת בהתבסס על הערכת ארג'יאן הסכם 

  . מיליון דולר 700-), עשוי להסתכם בכארג'יאן במהלך תקופת הסכם שתירכש

יגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשה ייובהר כי הסכום שישולם בפועל 

ידי אלון תבור ורמת גבריאל ומהשיויים הובעים ממגוי הצמדה הקבועים -בפועל על

  .ארג'יאן בהסכם

   עם ילית ועם תובה(אספקת חשמל וקיטור)  PPAהסכמי  9.1.3

  )2009(יולי תובה  PPA  )2008ילית (ובמבר  PPA  הסכם

 11-ושים  24 - תקופת חכירת המשה   תקופת ההסכם
  ממועד הסגירה הפיסיתחודשים 

 11-ושים  24 - תקופת חכירת המשה
  מסירת החזקה במקרקעיןממועד חודשים 

  תעריף התעו"ז עם החה בשעות ביקוש מסוימות. מבוסס על  חשמל -תעריף 

קבע כהחה מסוימת על מרכיב הדלק   קיטור -תעריף 
לייצור קיטור באמצעות מזוט ובכפוף 
להצמדה  למחיר המזוט, וכן, קבע מחיר 

  מקסימלי לקיטור.

קבע מחיר קיטור, אשר מורכב מרכיבים 
דולריים ושקליים וכן קבע מחיר מקסימלי 

  לקיטור.

זכות לרכוש 
חשמל או קיטור 
 מיצרים אחרים 

שים ממועד  7בכל עת לאחר תום 
ההפעלה המסחרית במקרה של הצעה 
 לרכישת חשמל או קיטור במחיר פחות

אלא אם רמת גבריאל ( מיצרן/ספק אחר
  פחית התעריף בהתאם)ת

שים ממועד ההפעלה  10בכל עת לאחר תום 
המסחרית במקרה של הצעה לרכישת חשמל 
או קיטור במחיר פחות מיצרן/ספק אחר 
(אלא אם אלון תבור תפחית התעריף 

  בהתאם).

מחויבות 
לרכישת כמות 

  מיימלית

אין מחויבות לרכוש חשמל, קיטור או מוצרים לווים אחרים בכמות  ילית ותובה
מיימאלית כלשהי. יחד עם זאת, להערכת החברה, בהתחשב בכך שהסכמים לאספקת 

חלופה עדיפה ללקוחות  ןהי התחות הצפויותים על תשתית מקומית, קיטור מבוסס
  . התחות הצפויותהעוגן, לצד מחירי החשמל התחרותיים של 

  

וכן  בגין עיכובים בהפעלה המסחריתאחרות, ת זכויות פיצוי או זכויובהסכמים קבעו כמו כן, 

   .זכות לעיכוב ההפעלה בסיבות קיצון

  הסכם עם סימס 9.1.4

לסימס (כפי שתוקן מעת לעת)  התחות הצפויותחתם הסכם בין  2015ביוי  17ביום 

בהסכם קבעה עלות הקמה קבועה, בכפוף  .54תחות הצפויותה) של ובייה להקמה (תכון

לגבי  ,בהסכם קבעה בין היתר,. שיויים בסיבות מסוימות, כקבוע בהסכםלתשלום בעבור 

אחריות סימס  .55חודשים ממועד השלמת העבודות 18תקופת אחריות בת כלל העבודות, 

היא עד לעלות ההקמה בכפוף לחריגים מסוימים כגון מקרה של רשלות פושעת, זקים 

המכוסים בביטוח של הפרויקט ועוד. בהסכם קבעו עילות לסיום ההסכם על ידי כל אחד 

  מהצדדים, כמקובל בחוזים בתחום. 

ו מחלוקות לעיין תשלומים להם זכאים כל אחד עלבין התחות הצפויות לסימס התג

 5ביום  .תחות הצפויותהמהצדדים בקשר עם העיכוב במועד ההפעלה המסחרית של 

חתם  2019בובמבר  5חתם תיקון להסכם בין אלון תבור לבין סימס, וביום  2019באוגוסט 

                                                
  למעט תכון ובייה של תשתיות קיטור ויחידות קצה, שלהקמתן התקשרו התחות הצפויות בהסכם עם ספק פרד.    54
  בכפוף לאפשרות להארכה לתקופה של שתיים לתיקון והחלפת פריטים מסוימים, עד לתקופה מקסימלית של שלוש    55

  .שים 5שים. לעיין עבודות בתחום ההדסה האזרחית, קבעה תקופת אחריות של עד      
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המחלוקות והתביעות  תיקון להסכם בין רמת גבריאל לבין סימס, שעיקרם ויתור הדדי על

הכספיות בייהם בקשר עם תחת הכח באלון תבור או תחת הכוח ברמת גבריאל, לפי העין, 

והסכמות של הצדדים בקשר עם לוחות זמים ותשלומים עבור שירותים עתידיים בסכומים 

  "). להסכמים יםהתיקושאים מהותיים לחברה ("

התיקוים להסכמים הושלמו עם קבלת הסכמת הגורמים המממים של התחות הצפויות. 

 6) ומיום 2019-01-081523(אסמכתא:  2019באוגוסט  6לפרטים וספים, ראו דיווחים מיום 

  ), הכלולים בדוח זה על דרך ההפיה.2019-01-108610(אסמכתא:  2019בובמבר 

 )O&M( תפעול ותחזוקה הסכם 9.1.5

 Spanish Israeli Operationעם בהסכם  התחות הצפויות, התקשרו 2014ביוי  10ביום 

and Maintenance Company Ltd. )ות "המפעיללתפעול ותחזוקה שוטפים של התח ("

(בתוספת עבודות מסוימות אשר  שים ממועד ההפעלה המסחרית 20הצפויות, לתקופה של 

  .יחלו עוד קודם לתחילת תקופת ההפעלה)

יוצא בהסכם קבעו עילות המקות לצדדים זכות לסיימו במקרה של הפרה, חדלות פרעון וכ

אי זכות לסיים את ההסכם במקרים וספים שקבעו, כגון  תחות הצפויות. כמו כן, לבזה

קובלים מהבמקרים , ים. למפעיל זכות לסיים את ההסכםמסוימ םיעמידה ביעדים ביצועי

  . בהסכמים מסוג זה

9.2 MRC 

  ארג'יאן -הסכם לאספקת גז  9.2.1

בהסכם עם ארג'יאן לאספקת גז טבעי לתחת הכוח  MRCהתקשרה  2019בובמבר  20ביום 

שה ממועד  15במחזור משולב שבאתר. על פי ההסכם, אשר יעמוד בתוקפו עד לתום 

גז טבעי החל מתחילת ההזרמה של גז טבעי משדה  MRC-ההתקשרות בו, ארג'יאן תמכור ל

לכל אורך תקופת אספקת הגז  8BCM(ובסך הכל עד  0.5BCM-בכמות שתית של כ "כריש",

מיליארד דולר ארה"ב. במסגרת ההסכם קבעה רצפה למחיר  1-הטבעי), ובהיקף מצטבר של כ

. take or payהגז הטבעי, אשר יהיה צמוד למדד ייצור החשמל. כמו כן קבעו בהסכם תאי 

  אלון תבור.  MRCעם השלמת רכישת  2019צמבר בד 3הסכם אספקת הגז הושלם ביום 

  אם.אר.סי. תפעול בע"מ -הסכם תפעול 9.2.2

MRC ") תפעול אם.אר.סי.התקשרה בהסכם תפעול עם אם.אר.סי. תפעול בע"מ ,("

(במישרין או בעקיפין), מכוחו  MRC-המוחזקת, בחלקים שווים, על ידי בעלות המיות ב

  שירותי תפעול ותחזוקה שוטפים לאתר.  MRC-תעיק ל

בהתאם להוראות הסכם התפעול, העמידה רפק ארגיה (כמו גם בעלי המיות הוספים 

מיליון ש"ח, וזאת להבטחת התחייבויותיה של  55באם.אר.סי. תפעול) ערבות בעלים בסך של 

ח הסכם ובכפוף למגבלת האחריות של אם.אר.סי. תפעול מכ MRCאם.אר.סי תפעול כלפי 

  התפעול. 

  

  

  



 -' גספח                                                                

ייצור חשמל בתחות כוח, תחום 'גספח  -תיאור עסקי התאגיד   

26

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .10

רגיה לפלטפורמה לפרויקטים לייצור חשמל  והיעד המרכזי אותו הגדירה החברה היהפיכת רפק א

פרויקטי צמיחה וגידול בתחום באמצעות זאת, וכן לשחקן מוביל בשוק החשמל הישראלי המתפתח. 

השתתפות , בין היתר ,יכללויכול שאיתור מיזמים וספים בתחום החשמל. מיזמים אלו חשמל, על ידי 

   .וספותאו רכישה של תחות כוח רטת תחות הכוח של חח"י, ייזום  ו/במסגרת הפוספים  במכרזים 

להשבחת הכסים הקיימים  בכוות רפק ארגיה לפעולבמקביל להשגת היעד המרכזי כפי שצוין לעיל, 

שימוש באמצעות בשלב השי, ) ומיזמים עתידיים MRC-ו בשלב הראשון (התחות הצפויות

  :רטגיות הבאותאסטב

  סיהוג בפרויקטים בתחום זה, שיפור פרופיל הסיכון של הפרויקט  - התחום הפיסיום עם כ

ביצוע מימון  יםאפשרמלהערכת החברה, לשלב ייצור החשמל,  תן, וכיסהצפויות הקמת התחות

החוב כושר שיאת  את ליהגדיאפשר להמימון מחדש, ככל שיבוצע, מחדש ברפק ארגיה. תהליך 

 ,בתאים משופרים הקיים הבכירחוב ה ויביא להחלפה ו/או לפירעון של פרויקטיםהכולל של ה

   .ולהשגת מקורות מימון וספים

  עם קבלת החזקה באתר אלון תבור ותחילת הפעלתו על ידי  -התחום התפעוליMRC תבכוו ,

MRC  ת לשפר את ביצועיהן, כתלותות הכוח שבאתר ולשדרג אותן על מלבחון את ביצועי תח

  . MRCבעלות הדרשת לשדרוגים ובתרומה של שדרוגים אלו לפרופיל ההכסות של 

 כמו כן, קיימים.וספקים ת מול לקוחות ות החוזיוהמערכאופטימיזציה של  - התחום המסחרי 

צרכים וספים של קיטור באזור למכירה קיומו של פוטציאל לאור  לעיין התחות הצפויות,

תאי באו שיפור  התחות הצפויותמעגל הלקוחות של של הרחבה  תכןיאלון תבור, תפרויקט 

  ללקוחות הקיימים.המכירה 

  ת החברה, באמצע -פיתוח עסקירגיה, לפעול לקידום משמעותי של הליך הקמת בכווות רפק א

אלון תבור, בהתאם לאופציה שיתה לה  MRC), באתר תחת כח חדשה במחזור פתוח (פיקר

מכרזים עתידיים של כמו כן, בוחת החברה השתתפות ב אלון תבור. MRCבהסכם הרכישה של 

מיזמים וספים בתחום בכן ו ,בבעלותההמצאות , לרבות מכרזים על מכירת תחות כוח חח"י

  הארגיה.

  ת -שוק ורגולציהרגיה, לפעול  בכווטיוב ההצעות במכרזים תוך להחברה, באמצעות רפק א

  .מקסום שעות עבודה ומחיר שוק

  

המצויים לעיל הים מידע צופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך, אסטרטגיה היעדים והיובהר כי 

המתייחס לשאיפות, כווות ויעדים של החברה, אשר הוצאתם לפועל עשויה להיות תלויה במגוון 

גורמים ואין ודאות כי יהיה באפשרות החברה או רפק ארגיה להוציאן אל הפועל. האסטרטגיה 

 רפק ארגיה בידי וספותופעולות השקעות ה, בין היתר, בביצוע המצוית לעיל עשויה להיות כרוכ

  . אשר אין כל ודאות כי תבוצעה
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   צפי להתפתחות בשה הקרובה .11

ביישום האסטרטגיות להשבחת  צפויה להמשיך, החברה בתחות הצפויות סיום שלב ההקמהעם 

בהשבחה ו תמהיל הצריכה ציה שליזבאופטימ כאשר בשלב הראשון החברה צפויה להתמקד, הכסים

של החוב הבכיר והגדלתו, בין היתר, לצורך פרעון הלוואות  מימון מחדש, על ידי בתחום הפיסי

  . שהועמדה לתחות הצפויות על ידי החברההלוואת המזין , לרבות בעלים

  MRCבוסף, בכוות רפק ארגיה לפעול לאופטימיזציה של שיעור הצילות בתחות הכוח בהחזקת

  . של המערכות החוזיות מול לקוחות וספקים קיימיםו

ערכות רפק ארגיה להתפתחות כאמור בסעיף זה, הן בבחית מידע צופה פי עתיד, אשר איו ודאי. ה

בשל גורמים  ממשה באופן שוהתאו ת ממשהתייתכן שהערכותיה של רפק ארגיה כאמור לא ת

רפק ארגיה באופן כללי או באזורים מסוימים, חסמי שוים, ובין היתר ירידה בביקוש לשירותי 

רמי או התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין גורפק ארגיה שוק שיוטלו על פעילותה של 

  להלן.  12, כמפורט בסעיף הסיכון הכרוכים בפעילותה של רפק ארגיה

 דיון בגורמי סיכון  .12

  56סיכוי מאקרו 12.1

  .שיויים במצב הביטחוי בישראל 12.1.1

  האטה כלכלית ומיתון במשק. 12.1.2

    .משבר פיסי במשק 12.1.3

   חדים בשערי חליפין וריבית. שיויים   12.1.4

חלה במדיות רבות בעולם,  2020פברואר מחודש החל  -התפשטות גיף הקורוה  12.1.5

), אשר עלול לגרום לתחלואה COVID-19ובכללן ישראל, התפשטות של גיף הקורוה (

שימתית חמורה. ביסיון לבלום את התפשטות הגיף כאמור, וקטת הממשלה בצעדים 

ובכללם הגבלות על תועה והתקהלות המשפיעים באופן משמעותי על המשק הישראלי, 

צעדי הממשלה והחמרתם בהמשך  אזרחים והשבתת מערכת החיוך ועסקים רבים. של

. לפרטים וספים אודות רפק ארגיהעלולים, מטבע הדברים, להשפיע לרעה על פעילות 

או רפק ארגיה רהשפעת התפשטות הגיף והצעדים בהם וקטת הממשלה על פעילות 

  .הדוח התקופתילפרק ב' של  2.4סעיף 

 ן עפייםגורמי סיכו 12.2

תחום ייצור החשמל על ידי יצרי חשמל  -שיויים רגולטורים בתחום ייצור החשמל  12.2.1

בחוק משק החשמל. בהתאם לרגולציה מוסדרים פרטיים בישראל ומכירת החשמל 

בתחום זה, מכסות לייצור חשמל והתעריפים לקילוואט חשמל קבעים על ידי רשות 

  החשמל, באופן שהחלטות כאמור משפיעות באופן ישיר על רווחיותה של פעילות זו. 

בהתאם להוראות חוק משק החשמל, תעריפי החשמל הגבים על ידי  -תעריפי החשמל  12.2.2

, קבעים ומעודכים באופן בלעדי על ידי רשות החשמל. תעריפי החשמל חברת החשמל

התעריפים הואיל ו ,התחות הצפויותמשפיעים באופן מהותי על תוצאות הפעילות של 

                                                
  עים לחברה). לפרק א' לדוח (תיאור גורמי סיכון הוג 18.1לפרטים אודות סיכוי המאקרו ראו סעיף    56
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, בין היתר, מתעריפי החשמל האמורים. קבעים, התחות הצפויותאשר ייגבו על ידי 

  .התחות הצפויותעל שוויין של בעקבות זאת, משפיעים תעריפי החשמל האמורים אף 

הגז הטבעי המשמש כדלק לצורך ייצור עלות בלשיויי  - (גז טבעי)עלות חומרי גלם  12.2.3

 להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות. עשוי החשמל על ידי התחות הצפויות

  גורמי סיכון מיוחדים 12.3

בין אם אי עמידה  - למכירת קיטורשל התחות הצפויות ת ות העסקיואי עמידה בתכי 12.3.1

יכולת אספקת מאו  ירידה בהיקף צריכת הקיטור על ידי לקוח עוגןכאמור ובעת מ

תחות הכוח הצפויות עלולה להוביל לסיווג היא  הקיטור על ידי התחות הצפויות,

ליתוכתחציובות( ת קורציה) חלף תחות את האופציה קוגובהתאם יאבדו התח ,

מובהר כי ככל שגורם הסיכון למכירת עודפים בתעריף אטרקטיבי יחסית לחברת חשמל. 

יתממש, סיווג התחות כתחות קובציוליות יהיה לתקופה של שה אחת בלבד (בכפוף 

לכך שבשה העוקבת אספקת הקיטור תהא על פי תכיותיהן העסקיות של התחות 

יות).הצפו 

איו ש תחות הכוחשיבושים ותקלות טכיות בציוד קריטי של  - כשל בציוד קריטי 12.3.2

, וכן לגרום, בין היתר, לעיכובים באספקת הןעלולים לפגוע בפעילות השוטפת שלמבוטח 

חשמל, לקושי בעמידה בהתחייבויות חוזיות, לאובדן הכסות ולהוצאות עודפות בעלות 

בעין זה . הווים אירוע ביטוחי)אים מ(ככל שכשלים כאמור  ןהשפעה שלילית על רווחיה

הסכמי שירות ארוכי טווח עם יצרי הציוד הקריטי, וכן יוער כי לחברות הפרויקט 

, תחזוקות מועות ותחזוקות חזויות בהתאם להוראות היצרןבתחות הכוח מבוצעות 

 אך אין וודאות כי יש בכך כדי למוע כשלים כאמור.

אי עמידה ביעדי זמיות על פי תאי רישיון הייצור  - פרמטרים תפעולייםאי עמידה ב 12.3.3

עשויים לגרום להשעייתו או לביטולו. יצויין כי יעדי הזמיות של היחידות  MRCשל 

וביצועי התחה החל ממועד  MRCהים מוכים משמעותית מתחזית  MRC-השוות ב

 ההפעלה.

צמודות  תחות הצפויותממכירות ה 60%-למעלה מ –רכיב הייצור  עריףתה ביריד 12.3.4

רכיב הייצור, הפחתת תעריף לרכיב הייצור התעו"זי שמפרסמת רשות החשמל מעת לעת. 

מבלי  .ועל רווחיותה רפק ארגיהאם תתממש, תשפיע באופן ישיר על היקף הכסות 

לגרוע מהאמור, מובהר כי לאור מגון ההצמדה של מחיר הגז הטבעי המסופק לתחות 

יצוין עוד, כי  .יות לרכיב הייצור, קיים גידור אשר מגן באופן חלקי על הרווחיותהצפו

ישם מגוים של  ןעם לקוחותיההתחות הצפויות בהסכמים לאספקת החשמל של 

 .מחירי רצפה, שמספקים אף הם הגה מסויימת לירידה בהכסות כאמור

 - החברה מוכים מתחזית MRCעל ידי  על ידילרשת והיקף מכירה תעריפי מכירה  12.3.5

תלוי בהיקף מכירת החשמל לרשת (למהל המערכת).  MRCחלק משמעותי מרווחי 

מכיוון שהיקפי החשמל המכר ומחירי המכירה קבעים בהליך מכרזי, באמצעות הצעת 

הצעות להפעלה, תיתכן ירידה במחירי החשמל המכר ובהיקפם. ירידה כאמור עשויה 

 . MRCלפגוע ברווחיותה של 
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 : רפק ארגיהלגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על  החברהלהלן הערכת ההלת 

    

  גדולה
  

  ביוית
  

  מועטה

  כלכליים-גורמי סיכון מקרו

 X      שיויים במצב הביטחוי בישראל 

 X      האטה כלכלית ומיתון במשק

 X      משבר פיסי במשק

   X    שיויים חדים בשערי חליפין וריבית

 X     התפשטות גיף הקורוה

  גורמי סיכון עפיים

שיויים רגולטוריים בתחום ייצור 

      X  החשמל

      X  תעריפי החשמל

    X    עלות חומרי גלם (גז טבעי)

 גורמי סיכון יחודיים לרפק ארגיה

אי עמידה בתכיות העסקיות 

    X    למכירת קיטור

   X    כשל בציוד קריטי

   X    תפעולייםאי עמידה בפרמטרים 

   X    ירידה בתעריף רכיב הייצור

תעריפי מכירה והיקף מכירה לרשת 

מוכים מתחזית  MRCעל ידי על ידי 

     X  החברה

  

היו בבחית מידע צופה פי עתיד. רפק ארגיה יובהר, כי המידע בדבר גורמי הסיכון להם חשופה 

הערכות וציפיות החברה בושא זה מתבססות על יסיון העבר, על היכרות החברה עם השווקים בהם 

ועל הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית. עם זאת, יתכן שציפיותיה רפק ארגיה פועלת 

ן בגורמים חיצויים שאים בשליטת ותחזיותיה של החברה לא תתממשה, וזאת בין היתר, בשל תלות

(והמפורטים בסעיף זה), המצב הביטחוי והכלכלי של המשק הישראלי ושווקים וספים רפק ארגיה 

  כלכליים.-בעולם ושיויים מאקרו
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   טבעי גז חלוקת החברה בתחוםתיאור עסקי  - 'ד ספח

 מבוא

 טבעי גז גב מהחברות אחת כל שלמהון המיות המופק והפרע  33.33%-ב החברה מחזיקה, הדוחלמועד  כון

חברה לתשתיות וה )"החלוקה חברות: "גז גב עם ויחד, "גז טבעי דרום(" רום בע"מדגז טבעי  "),גז גב(" "מ,בע

הסכם  מכוח וזאת), "וההקמה החלוקה חברות"עם חברות החלוקה  יחד" ואי.פי.סי("אי.פי.סי בע"מ גז טבעי 

החלוקה  חברותמיות  יתרת. 2019בספטמבר  26, אשר הושלם ביום 2019באוגוסט  26מיום  מיות תרכיש

 "מבע ובית חמטב למכשירי חברה וראד"מ בע אהרון חמווההקמה מוחזקות בידי שי בעלי מיות וספים, 

 מיות רכישת הסכםאודות  לפרטיםממיות החברות.  33.33%-ב מחזיק מהם אחד שכל, (מקבוצת אמישראגז)

  . דוחב' א פרקל 16.5 סעיף ראו בהןבעלי המיות  הסכמיו וההקמה וקההחל חברות

  ןעסקיה התפתחות ותיאור וההקמה החלוקה חברות פעילות .1

ההולכה  ממערכת) )Downstreamמוך  בלחץקצה  ללקוחותבעי ט גז בחלוקתהחלוקה עוסקות  חברות

 של העיקרית ופעילותה, ")"זתג"(הארצית, המתופעלת על ידי חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

  . החלוקה לחברותתשתיות לחלוקת גז הקמה, תפעול ותחזוקה של  תכון, שירותי העקת היה.פי.סי אי

, קרי פעילותםיון בלעדי להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור החלוקה מחזיקות בריש חברות

 החלוקה רשת כסי יוחזרו בסיומה אשרמיום מתן הרישיון,  שים 25 של לתקופה, והדרום הגב אזור

  ). "הגרט ערך"( מועד באותו שיהיה כפי, שלהם השוק שווי תמורת, למדיה

  :וקהפרטים אודות חברות החלוקה וקווי החל להלן

  דרום טבעי גז  גז גב  

  33.33%  33.33%  החזקה שיעור

  2010 בפברואר 10  2008 ביולי 24  הקמה מועד

  2012 בפברואר 6  2009 בובמבר 1  שים 25-ל רישיון מתן מועד

  פעילות אזור
, מאופקים המשתרע האזור כל

 וכל, המלח ים ועד שבע ובאר תיבות
  שבייהם המרחב

 עד אשקלון ףחומ המשתרע אזורה כל
 וכל, ברר גבעת עד ושדרות אשדוד
  שבייהם המרחב

 ציורות קווי אורך
  הגז

  "מק 49  "מק 210  פעילים

  "מק 12  "מק 85  בהקמה

  בתכון
 קיימות תכיות בסיס"מ (על ק 86

  1)בלבד
 קיימות תכיות בסיס"מ (על ק 73

  1)בלבד

  עתידי תכון
 בפיתוח להמשיך גז גב בכוות
 קווי את להאריך בהתאםו העסקי
  הגז ציורות

 להמשיך דרום טבעי גז בכוות
 את להאריך ובהתאם העסקי בפיתוח
  הגז ציורות קווי

 שהוקמו גז ציורות קווי אורך
  2019 בשת

  "מק 28  "מק 80

 לקוחות מספר
  תעשייתיים

  50  57  חתומים

 מתוכם
  מחוברים

30  15  

 מחוברים לקוחות צריכת כמות
  2019לשת 

  "קמ מיליוי 39.1  "קמ מיליוי 134.5

                                                      
על בסיס תכיות האצת פרישת רשת החלוקה וחיבור לקוחות מרוחקים שהין בתוקף כון למועד דוח זה. בכוות חברות החלוקה      1

אצה וחיבור לקוחות מרוחקים ולקוחות ממגזרים להמשיך ולהרחיב את פרישת רשת החלוקה בהתאם לתכיות חדשות לה
 אחרים.
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  דרום טבעי גז  גז גב  

 מייצגת לשה משוערת צריכה
  2)2027(שת 

  "קמ מיליוי  198.317  "קמ מיליוי  261.459

  "חש אלפי 76,198  "חש אלפי 263,645  31.12.20193ההשקעה ליום  סך

 הדוחות לפי ההלוואות יתרת
  31.12.2019 ליום הכספיים

  "חש אלפי 44,616 "חש אלפי 41,081

 ומבוסס, מהווה מידע צופה פי עתיד ,המייצגת לשה המשוערת הצריכה בדברמובהר בזה, כי המידע 

הגידול השתי בצריכה התעשייתית, צפי חיבור יחידות דיור חדשות,  שיעורבדבר  החותבין היתר, על 

 אשר, CNG תדלוקחדשה וצריכת מתקי קוגרציה חדשים ותחות  דיורצריכה ממוצעת שתית ליחידת 

 הכספיים דוחותיהן מתוך תוים על. התוים המספריים בטבלה לעיל, מבוססים יתממשו כי ודאות אין

  .החברה של והערכות החלוקה חברות ידי על לחברה שמסרו תוים וכן החלוקה חברות של

 דיבידדים .2

  .10.1 סעיף ראו, דיבידד חלוקת על מגבלות אודות לפרטים. חלוקה על מגבלות  2.1

 31 ליוםהחלוקה וההקמה  חברות של המצרפייםפי הדוחות הכספיים  על .ראויים לחלוקה רווחים 2.2

עד כה חברות  ."חש לפיא 13,208–בסך של כ עודפים יתרת וההקמה החלוקה לחברות, 2019בדצמבר 

 החלוקה וההקמה טרם ביצעו חלוקת דיבידד לבעלי המיות.

 13.8 של סך על החלוקה לחברותהלוואות הבעלים  קיימות 2019בדצמבר  31 ליום .בעלים תוהלווא 2.3

בכוות חברות החלוקה לפרוע את הלוואות הבעלים  מיליוי ש"ח). 4.4-כ  -(חלק החברה  ח"ש מיליון

  כון למועד הדוח, אין וודאות כי חברות החלוקה יפרעו את הלוואות הבעלים. .2020בבמהלך שת 

 ההקמהו החלוקה חברות של כספיים תוים .3

 "ח)ש(באלפי  וההקמה החלוקה חברות של מצרפייםתוים כספיים  תמצית 3.1

  2019  2018  2017  

    351,383  309,497  294,272כסים סך

  293,350  304,225  338,174  ההתחייבויות סך

  922  5,272  13,209  עצמי הון

  148,436  54,038  86,442 הכסות

  11,045  12,164  16,645  תפעולי רווח

4AEBITD 25,200  20,433  17,965  

  75,000  13,519  55,711  שוטפת מפעילות מזומים תזרים

  )69,630(  )13,924(  )30,772(  השקעה מפעילות מזומים תזרים

                                                      
 .11בהתאם לתכיות העבודה של חברות החלוקה, לפרטים ראו סעיף    2
תי עלות ההשקעה המקורית בכס בלתי מוחשי, כלומר, לפי הפחתת פחת צבר ומעקים מהמדיה שמקוזזים מהכס הבל   3

מוחשי. בכוות חברות החלוקה לממן את המשך פרישת רשת החלוקה באמצעות מעקים המתקבלים מהמדיה. לפרטים ראו 
 .4.3סעיף 

ילות, שכן הוא   תון זה מהווה מדד חשוב ומקובל לבחית התוצאות העסקיות בתחום הפע רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות.   4
מייצג מעין רווח תפעולי תזרימי בדרך של טרול רכיב הפחת שאיו תזרימי מהרווח התפעולי המוכר לפי כללי חשבואות 

 מקובלים.  
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 וההקמה החלוקה חברות ורווחי הכסות מאפייי יתוח 3.2

 עיטבהכסות מחלוקת גז  -חברות החלוקה וההקמה ובעות משלושה מקורות עיקריים  הכסות

, הכסות 5לקוח סוג לכל שקבע החלוקה לתעריף בהתאם לקוחותהמהצריכה השוטפת של  הגזרות

 6לקוח סוג לכל שקבע החיבור לתעריף בהתאם החלוקה לרשת הלקוחות חיבור בגיןמדמי חיבור 

  שהין ההכסות בהן מכירה חברת ההקמה. ,והכסות מביצוע עבודות

בהכסות יוצר אי  החלוקה ותחבר ותמכיר לפיהם הבילאומי יהכספ הדיווח תקיל בהתאם הדיווח

. ובחלק מההוצאות ציורות הגז הטבעי ובין מועד ההכרה בהכסות שתהתאמה מסוימת בין קצב פרי

 חלוקת לרשת החדשים הלקוחות של החיבור ממועד יכרת במידה מושפעת בהכסה ההכרה, למעשה

  . הסיבה לכך כפולה. הטבעי הגז

 וידועים מובטחים סכומיםב הכסות שהין, בהכסות מדמי חיבור ותמכיר החלוקה חברות, ראשית

 ההכרה שתרק החל ממועד החיבור של הלקוחות החדשים לרשת החלוקה, בדרך של פרי ,מראש

 .הרישיון תקופת לתם ועדהחיבור  ממועדפי התקופה  על לקוחותהמשהתקבלו  תשלומיםמבהכסה 

  באופן דומה. שותפרקמה הה עלויות גםבהתאם, 

 לקוחותה ידי על הגז צריכתבהכסות מחלוקת הגז הטבעי במקביל ל ותמכיר החלוקה חברות, שית

, בכל מקרה החברה כלומר או בחלוף תקופה שקבעה ממועד חיבורם לרשת החלוקה, לפי המוקדם.

  לרשת החלוקה.  הלקוחותלא תכיר בהכסה מחלוקת הגז הטבעי טרם חיבור 

אים משקפים בצורה מלאה  ,ןובהתאם רווחיה ,החלוקה חברותזאת, לעמדת החברה, הכסות  רלאו

, שכן על אף הטבעי הגז לרשת הלקוחות לחיבור שקודמת הבתקופ החלוקה חברותאת ביצועי 

צופה  ,יוצא כפועל. ותבהכסמכירות  לא החלוקה חברות ,ציורות הגז קווי שתפריבההתקדמות 

 במקביל, הקרובות מהשים אחת בכל החלוקה חברות רווחיוב הכסותעותי בהחברה גידול משמ

  חיבור הלקוחות החדשים לרשת החלוקה. השלמתל

  2019-2017 בשים וההקמה החלוקה חברות בתוצאות לתודתיות הסבר 3.3

בגין הכירה חברת ההקמה  ,רחב בהיקף הקמה עבודותחברות החלוקה וההקמה  ביצעו 2017 שתב

משמעותיות מביצוע עבודות, אשר לא תורגמו לרווחיות מהותית לאור שיעור הרווחיות בהכסות 

 לפרסום המתה כשת הטבעיהתאפייה בשוק חלוקת הגז  2018 שתהמוך של פעילות ההקמה. 

חל גידול בהכסות מדמי  ,ולכן פעילות ההקמה צומצמה משמעותית. מגד ,חדשים קוראים קולות

המאופייים בשיעור רווחיות גבוה מזה של פעילות ההקמה, לאור גידול במספר חיבור ודמי חלוקה, 

, לאחר קבלת תוצאות קול קורא להאצת פריסת 2019הלקוחות שחוברו לרשת חלוקת הגז. בשת 

  .ההקמה עבודות היקף את האצווההקמה  החלוקהרשת החלוקה, חברות 

 כללי על תחום הפעילות  מידע .4

 את המשמשים העיקרים הארגיה ממקורות אחד את הטבעי הגז מהווה, יםהאלפי שות מתחילת החל

   .1999 בשת לראשוה הארץ חופי מול הטבעי הגז שדות גילוי עם, ישראל

מתוך  אחדל מגיע), ותין כריש - ובעתיד, לוויתן, תמר כגון( הימיים במאגרים מופק אשר, הטבעי הגז

מערכת למוזרם בלחץ גבוה  ומשם) ודור, אשקלון, חדרה (באשדודהקבלה בחופי המדיה  מתקיארבעה 

                                                      
 . 5.4ראו סעיף  תעריף החלוקהאודות  וספים לפרטים   5
 .5.4 סעיףראו  ף החיבורתעריוספים אודות  לפרטים   6
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 אורכהלמועד דוח זה,  כון .לזרימת הגז במדיהוביבשה  ביםמשמשת כעורק ראשי הההולכה הארצית, 

 PRMSבמתקי  קלטבמערכת ההולכה,  הזורםהטבעי  הגז "מ.ק 730-כ והימערכת ההולכה הכולל של 

)Pressure Reducing & Metering Stations( מפחיתים את  אשרצמתים מרכזיים ברחבי הארץ, ב, המצויים

גדולים  מפעלים, יםרטיפ שמלח צרייהחשמל,  חברת( ההולכה רשת לקוחותל ים אותומזרימו, לחץ הגז

, (מפעלים, קוגרציה קצה לצרכימוך  בלחץ, אשר מספקת גז טבעי החלוקה תלרש כןו )CNG7 ספקיו

   .כמפורט להלן) דיור, פרויקטיו דלק תחות, מסחריים מרכזיים

 במכרז שזכו פרטיות חברות םשהירשת החלוקה מתוכת, מוקמת ומופעלת על ידי בעלי רישיוות חלוקה, 

שים, והוא מקה  25יתן לתקופה של  הרישיוןומצויה בבעלותם ובאחריותם. , שפורסם על ידי רשות הגז

אזורים  6 -, ישראל מחולקת לזה דוחלמועד  כוןר בו יתן. בלעדיות לחיבור צרכים לרשת החלוקה באזו

 .8אחד חלוקה רישיון בעל פועל אזור ובכל(חיפה והגליל, חדרה והעמקים, ירושלים, המרכז, גב והדרום), 

  .חברות החלוקה, כאמור, הין בעלות רישיון בלעדי לחלוקת גז באזורי הגב והדרום

  :בישראל הטבעי הגז משק מבה

 פי על והדרום הגב באזור החלוקה חברות של החלוקה רשת קווי מתפרשים 2019 בדצמבר 31 ליום וןכ

   .כולה החלוקה רשת של, החברה להערכת"מ, ק 430-כ"כ סה מתוך"מ, ק 355-כ

                                                      
טבעי דחוס, המשמש בעיקר לתדלוק מכויות המועות בגז טבעי אשר מסופק במיכליות ומשוע למרכזי פריקה ולתחות  גז   7

  תדלוק   בגז טבעי.
סופר א.ג'י חדרה והעמקים חברה    -בע"מ, חדרה והעמקים מרימון גז טבעי צפון  -רישיון החלוקה הים: חיפה והגליל  בעלי   8

 סופר א.ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ. -רתם גז טבעי בע"מ והמרכז  -לחלוקת גז טבעי בע"מ, ירושלים 
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 חלוקה אזורי לעומתכמות הצרכים הגבוהה ביותר  רשמה, והדרום הגב יבאזור, 2018 שת לתום כון

 :9רט להלןאחרים, כמפו

  צורכים צרכים' מס  מחוברים צרכים' מס  חתומים צרכים' מס  

  30  34  51  הגב אזור

  14  16  47  הדרום אזור

  5  8  41  והעמקים חדרה

  2  6  18  מרכז

  4  5  41  והגליל חיפה

  -  0  8  ירושלים

  55  69  206  הכל סך

  בו החלים והשיויים הפעילות תחום מבה 4.1

י מאגרי הגז הטבעי מול חופי מדית ישראל, יכרת מגמת עליה האחרוות, עם גילו בשים 4.1.1

בצריכת הגז הטבעי, והוא הפך למקור הארגיה העיקרי והמועדף לייצור חשמל ולשימוש 

 . וכח עלותו המוכה ויתרוותיו הסביבתיים בתעשיות הגדולות

בשת  BCM 8.4-, היקף השימוש בגז הטבעי בישראל גדל מכ10הארגיה משרד לתוי בהתאם 4.1.2

באמצעות רשת  שצרך CNG-השימוש בגז טבעי וב והיקף, 2018בשת  BCM 11.11-ל 2015

. בשת  21%-גידול של כ ,2018בשת  BCM 0.24-לכ 2017 בשת BCM 0.2-מכ גדלהחלוקה 

 0.3-מ גבוהה היותצפויה ל CNGל צרכי רשת החלוקה וצרכי שהגז הטבעי  צריכת 2019

BCM ,לןלה כמפורט הכל:  

 הגידול שיעור גז טבעי  BCM"כ סה שה 
 טבעי בגז בשימוש
  הקודמת מהשה

גז טבעי  BCM"כ סה
שצרך  CNG -ו

באמצעות רשת 
  החלוקה

 הגידול שיעור
 טבעי בגז בשימוש

 רשת באמצעות
 מהשה החלוקה

  הקודמת

2015  8.4  11%  0.05  41%  

2016  9.7  6.2%  0.07  53%  

2017  10.34  6%  0.2  186%  

2018  11.11  7%  0.24  21%  

  

  

  

  

                                                      
סקירת משרד (" https://cutt.ly/fe4LzzEמטעם משרד הארגיה:  2018מתוך סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי לשת    9

  ").הארגיה
  מתוך סקירת משרד הארגיה.   10
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  :201811עד  2004בשים   )BCM-(ב הטבעי הגז צריכת תוי להלן

  

) לייצור חשמל, הן על ידי חברת 2018-ו 2017 בשים 83%-(כ ברובו עשה הטבעי בגז השימוש 4.1.3

החשמל (אשר מתקיה מחוברים לרשת ההולכה הארצית) והן על ידי יצרי חשמל פרטיים 

 .12הטבעי הגז צריכת"כ מסה 32%-כ 2018 בשת צרכו, אשר רציהקוג ומתקיגדולים 

, קוגרציה מתקי, לתעשייה, כאמור, מספקת רשת החלוקה, וצפויה לספק גז טבעי בוסף 4.1.4

  דיור. פרויקטיו(תחבורה)  דלק תחות

 21-ל עד לעלות טבעי לגז הביקוש צפוי, 204213 עד 2018 בשים טבעי לגז הביקוש תחזית פי על 4.1.5

BCM  ת2034בש  ,(גב גז תום תקופת הרישיון של)23 BCM  תתום תקופת הרישיון  2037בש)

  (תום תקופת התחזית), לפי השימושים הבאים: 2042בשת  BCM 25.8-של גז טבעי דרום), ו

                                                      
  מתוך סקירת משרד הארגיה.   11
  .סקירת משרד הארגיהמתוך     12
 מסקות הצוות המקצועי לבחיה תקופתית של המלצות הוועדה לבחית מדייות הממשלה בושא משק הגז הטבעימתוך    13

  .https://cutt.ly/Qrqc7uL: 2018בדצמבר  18ום , שפורסמו ביבישראל
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משרד  יזם, ולעודד חיבור צרכים וספים הטבעי בגז השימוש הגדלת את לאפשר מת על 4.1.6

 כדלקמן: סיוע תכיות 2018-2019 בשיםהארגיה 

האצת פרישת  צורךל מעקים יועקובמסגרתו  ,פרישת רשת החלוקה האצתלקול קורא  )א(

 -כ של בהיקף, PRMSמתקי  ה ולהקמתהחלוק קוויספיקות בהרשת החלוקה, להגדלת 

 ."חש מיליוי 600

 כולל בהיקף מעקים יחולקו, במסגרתם החלוקה לרשת לחיבור צרכים מרוחקים יםמכרז )ב(

 "ח.ש מיליוי 80 -כ לש

 עבורכספי  סיוע ייתן), במסגרתו CNG( דחוס טבעי בגז תדלוק תחות להקמת קורא קול )ג(

ציבוריות או בתחות תדלוק פימיות המשרתות צי עיקרי  תדלוק בתחותהויות  השקעות

  "ח.ש מיליוי 100 של כולל בהיקףיחיד, 

החלוקה ולחיבור צרכים מרוחקים,  החלוקה השתתפו במכרזים להאצת פרישת רשת חברות

  .4.3כמפורט בסעיף 

 מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 4.2

 הגז משק חוק(" 2002-"בתשס, הטבעי הגז משק בחוק מוסדרת החלוקה חברות פעילות 4.2.1

ים לגבי חובת רישוי ביחס להקמה והפעלה של רשת הולכה כלל ,היתר בין, הקובע, ")הטבעי

וכן חובת רישוי מיתקי גז שוים, חובות וזכויות החלים על בעלי רישיוות, מגבלות  חלוקהו

 קביעתעל עיסוק צולב (מכר או שיווק של גז טבעי על ידי בעל רישיון הולכה או ספק חשמל), 

 .")המועצה(" הטבעי הגז משק עייל והמועצה הטבעי הגז רשות וכיון תעריפים

   החלוקה רישיון 4.2.2

 גז חלוקת רשת של והפעלה הקמה על רישוי חובת חלה, הטבעי הגז משק חוק פי על, כאמור

"), הרישיון תקופת(" שים 25 בת לתקופה יתים החלוקה חברות של החלוקה רישיוות. טבעי

  :הים העיקריים ותאיהם

כות הבלעדית להקים את רשת החלוקה, להפעילה ולהעיק החלוקה הין בעלות הז חברות )א(

 ). 1שירותי חלוקה באזור פעילותן (כמתואר בסעיף 

, הדרשות ההשקעות אתו הטבעי הגז וחלוקת החיבור תעריפי אתהרישיון מפרטים  תאי )ב(

 , פרישתה וחיבור הצרכים. ואבי הדרך בהקמת רשת החלוקה ,הזמים לוחות

 על, למדיה החלוקה כסי יוחזרו, (או אם יבוטל לפי תום התקופה) הרישיון תקופת בתום )ג(

, כאשר שלוש שים לפי תום תקופת הרישיון (או עם ביטולו) (ערך הגרט) שוק שווי בסיס

קים הגרט יוכו סכומים שיתו כמע מערךהמדיה תקבע את דרך חישוב סכום התמורה. 

  .)4.3מהמדיה (ראו סעיף 

 חיבור וחלוקת גז טבעי תעריפי 4.2.3

 בעלעל ידי  שייגבו החיבור והחלוקה תעריפי את תקבעפי חוק משק הגז הטבעי, המועצה  על

 בהצעתו דוי על שהוצעו לתעריפים בהתאם, ")חלוקה רישיון" או" הרישיון(" גז חלוקת רישיון

  . במכרז
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 קבועים במסגרת רישיון החלוקה שלהן, והים החלוקה חברות ידי על הגבים התעריפים

 ולמדד) גז(בגב  14מדדים לסל צמודיםו, )הצרכן לסוג(בהתאם ביחס לכל הצרכים  אחידים

    ).דרום טבעי(בגז  201915 דצמבר חודש של לצרכן המחירים

  התעריפים עדכון

  :להלן כמפורט יתעדכוהחיבור והחלוקה  תעריפייוות, פי תאי הריש על

 יופחתו, ברישיון שקבעו כמויות על עולה וימתסמ בשה לצרכים המועבר הגז שכמות ככל )א(

 .ברישיון הקובים בשיעורים החלוקה תעריפי

, לצרכן המחירים במדד או המדדים בסל שיחולו לשיויים בהתאם, חודשים לששה אחת )ב(

 העדכון יבוצע, הקודם העדכון מיום 4%-מ ביותר השתה המדדים שסל ככל. העין לפי

 .מיידית

 שיויים ישם כי וכח הטבעי הגז רשות מהל ואם, התעריפים ייבדקו שים חמשל אחת )ג(

 ישירה השלכה להם שיש או, הטבעי הגז למשק או חלוקה רישיוות לבעלי הוגעים בדין

 את או התעריפים את לעדכן רשאי הוא, הטבעי זהג משק על או חלוקה רישיוות בעלי על

 .חלקם

למועד  כון. בדין יםשיוי עקבהגישו גב גז וגז טבעי דרום בקשות לעדכון תעריפים,  2019 בשת

 דרום טבעי גז, רישיוותיהן תאי פי על. הטבעי הגז רשות של בבחיה הבקשות ותמצאדוח זה, 

  .2024 בשת גז וגב 2022 בשת לתעריפים וסף עדכון לבקש תוכל

 ההמדי מול והסכמים מעקים 4.3

. החלוקה לרשת חדשים צרכים ולחיבור טבעי בגז השימוש לקידום פועללעיל, משרד הארגיה  כאמור

  :להלן כמפורט מעקים בתוכיות החלוקה חברות השתתפו, זו במסגרת

 שהפרי האצת מעקי 4.3.1

פרישת רשת החלוקה,  האצתל "),מכרזה(בס"ק זה: " קול קוראפורסם  2018מאי  בחודש

 : מסלולים בשלושה מעקים יועקוו הועקובמסגרתו 

בעל  םבמסגרת, האצת פרישתהל מסלולוה החלוק רשתחובה להגדלת ספיקות  מסלול )א(

למקטע רשת החלוקה את  ויחברבמכרז  כמפורטרישיון חלוקה יקים ויפרוש קו ציור גז 

, וזאת באופן מכרזה פרסום למועד עוברחלוקה  על הסכם שחתמו החתומיםכל הצרכים 

בו יתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למוה שבקודת החיבור 

  שבין מתקי בעל הרישיון למתקי כל הצרכים האמורים.

 הרלווטיים המקטעים את כלל המכרז כאשר, פעימות שלושב יםתבצעמ אלו מסלולים

 בחודש שפורסם קורא וקול, בורם בעל הרישיון יוכל לקבל מעקיםע הראשוה לפעימה

למיטב ידיעת החברה, המכרז  .השיה לפעימה הרלווטיים המקטעים את כלל 2019 מרס

  .2020ביחס לפעימה השלישית צפוי להתפרסם במהלך שת 

                                                      
 .המחירים לצרכן, מדד תשומות הביה ושער הדולר שהרכבו מדדסל מדדים    14
 צמודים לסל מדדים.בגז טבעי דרום , היו התעריפים 2020בפברואר  5עד ליום    15
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 להגדלת ספיקת רשת החלוקה. חובה במסלול לעמוד דרשו לא החלוקה חברותכי  יצויין

(אליו רשאי לגשת רק בעל רישיון אשר יגש  PRMS מתקי תחתלהקמת מעקים  מסלול )ב(

 למסלול האצת הפרישה).  

 2018 בשיםחברות החלוקה  התקשרושתי הפעימות הראשוות של תכית מעקים זו,  במסגרת

הגז הטבעי, לפיהם חברת החלוקה תקים את מקטעי החלוקה  רשותעם  בהסכמים 2019 -ו

 הרלווטי הפרישה האצת בהסכם המפורטים ולצרכים לאזורים, העין לפי, PRMS  -ה ומתקי

"), בהתאם לאבי הדרך המפורטות בהסכם, ובתמורה המדיה תשלם לה ההסכם: "זה(בס"ק 

  מעקים בסכומים ובמועדים המפורטים בהסכם. 

 -קים בסך של כשתי הפעימות הראשוות של תכית המעקים, חולקו ויחולקו מע במסגרת

 מיליוי 18.85-כ של כולל סכום החלוקה חברות קיבלולמועד דוח זה,  כוןש"ח.  מיליוי 230

צפויות לקבל מעקים בסכום וסף  הןלהשלמת אבי הדרך המפורטות במכרז,  כפוףבו"ח, ש

ידיעת החברה, במסגרת הפעימה השלישית יחולק סכום וסף  למיטב "ח.ש מיליוי 36.27של 

  .היחסי ןחלק את יקבלוכי  ותמעריכ החלוקה חברותמיליוי ש"ח, מתוכו  300 -ל כש

כמעקים במסגרת האצת פרישת רשת החלוקה   הארגיההסכומים שישולמו על ידי משרד 

תיקבע בתום תקופת הרישיון,  אשרהתמורה שתחושב לבעל הרישיון, מ קרי, הגרט ערךמ היוכ

 של ההשקעה סכומי בין יחסי באופן יחושב כאמור הסכומים ישוולפי הוראות רישיון החלוקה. 

 מוצמדים כשהם, המעקים לסכומי בהתאם או, כמעקים שהתקבלו לסכומים הרישיון בעל

   .הרישיון בעל לבחירת בהתאם, לצרכן המחירים למדד

 מרוחקים לקוחות מעקי 4.3.2

החלוקה, קיימת תוספת פי תאי רישיוות החלוקה, בעבור חיבורו של צרכן מרוחק לרשת  על

 הצעדים אתלתעריף החיבור. על מת לעודד חיבור צרכים מרוחקים יזם משרד הארגיה 

 :הבאים

1 . ק לקבלת יםמכרז פרסם 2018-ו 2017 יםבשים מרוחקים לרשת  מעלחיבור צרכ

יחולקו מעקים שיבואו במקום תוספת התשלום לתעריף החיבור  םהחלוקה, במסגרת

(בס"ק  אחיד בוסח בהסכמים החלוקה חברות התקשרו, אלו יםכרזכאמור. במסגרת מ

 החלוקה רשת קווי את לפרוש התחייבו פיהם על, עם רשות הגז הטבעי ")ההסכם: "זה

 אחר צרכן כל וכן המרוחקים הצרכים את אליה ולחבר, בהסכם המפורטים באזורים

 הדרך אבי פי על ההחלוק לחברות ישולם המעק. אזור באותו וממוקם להתחבר שיבקש

 .בהסכם הקבועות

פי  עלבגין חיבור לקוחות מרוחקים  מעקים החלוקה חברות קיבלו, זה דוח למועד כון

"ח, ש מיליוי 19.1-כ של כולל סכום - 2017כמפורט להלן: מכרז  2018-ו 2017מכרז 

כרז מ  ;"חש מיליוי 14.1 של וסף סכום, המרוחקים הצרכים חיבור להשלמת ובכפוף

ש"ח, ובכפוף להשלמת חיבור הצרכים המרוחקים,  מיליוי 2.82-כ של כולל סכום - 2018

חיבור הצרכים המרוחקים וקבלת  השלמתיצוין כי  "ח.ש מיליוי 35.56סכום וסף של 

של  ליישום ביחסהצרכים  בהחלטת מותית 2018בגין מכרז  הוספים המעקיםמ חלק

  .ידם על בחיה בהליך מצא העיןועד דוח זה, למ כוןפרויקטי קוגרציה. 



  - 10ספח ד' 
 

חלוקת גז טבעי, תחום 'דספח  -תיאור עסקי התאגיד   

 הסכומים, החלוקה רשת פרישת להאצת הקורא הקול במסגרת שחולקו למעקים בדומה

 .הגרט מערך יוכו כמעק שישולמו

, המרוחקים מאוד הגב באזורגדולים  צרכים חיבור דודילע ממשלה להחלטות בהתאם . 2

ן היתר, צרכים מרוחקים כאמור יחוברו מרשת ההולכה, לרשת הגז הטבעי, לפיהן, בי

, ובהתאם בעל רישיון הולכה יממן חלק מהעלות ההולכהלרשת החלוקה במקום לרשת 

"ז תג לפיו, "זתג עם בהסכםגז טבעי  גב 2016 בשתשל חיבור הצרכים, התקשרה 

 גז לגב ישולם אשר סכום, ההולכה תעריף במסגרת לה שאושרו הסכומים מתוך תייעד

 גז גב קיבלה, זה דוח למועד כון. מרוחקים צרכים אותם של לחיבורם בתמורה עיטב

 המפורטות דרך באבי לעמידה ובכפוף"ח, ש מיליוי 52.104-כ של בסך תשלומים טבעי

 "ח.ש מיליוי 3.188-כ של וספת תמורה לקבל צפויה היא, האמור בהסכם

דיה, להקמת קווי חלוקה באזור התקשרו חברות החלוקה בהסכמים עם המ 2016 בשת . 3

. כון "חש מיליוי 27.5-כ של כוללעוטף עזה ובערד, בתמורה לתשלומים מצטברים בסך 

 ובכפוף"ח, ש מיליוי 16.982-למועד דוח זה, קיבלו חברות החלוקה תשלומים בסך של כ

 של וספת תמורה לקבל צפויות הן, האמורים בהסכמים המפורטות דרך באבי לעמידה

 "ח.ש מיליוי 10.501-כ

 מגורים שכוות מעקי 4.3.3

עם חיבור שכוות באופקים, ערד  בקשר , קיבלו חברות החלוקה וצפויות לקבל מעקים בוסף

 כולל בסך, מהמדיה ומהחברות הכלכליות של הישובים האמורים ובאר שבע לרשת החלוקה

 .ח"ש מיליוי 6.6-כ של

 בדבר המידע גם כמו, לקבל וקהלהח חברות צפויות ותםא העתידיים המעקים סכומי בדברהמידע 

מידע צופה פי עתיד,  ים, מהווהחלוקה רשת פרישת להאצת הקורא הקול של השלישית הפעימה

חברות החלוקה עם משרד הארגיה, על פרסומי משרד הארגיה  הסכמיבין היתר, על  מבוסס אשר

 כי ואודאות כי תושלם העקת המעקים ועל היכרות חברות החלוקה עם שוק הגז הטבעי. אין 

 וכח היתר בין וזאת, האמורים בסכומים מעקים יועקו ובמסגרתה תפורסם השלישית הפעימה

  .בפרט הארגיה ומשרד הממשלה במדייות שיויים

 עיקריים ויציאה כיסה חסמי 4.4

ועמידה בתאי ההסדרה  חלוקה רישיון קבלת חובתהחלוקה:  חברות :כיסה חסמי 4.4.1

 השגת. כמו כן, וכח ההשקעות הדרשות בהקמת רשת החלוקה, דרשת יכולת הרגולטורית

יצויין כי עם השלמת "כיסוי" שטח המדיה בבעלי רישיוות  .משמעותיים בהיקפים מימון

חלוקה, וקיום בלעדיות לכל בעל רישיון באזורי פעילותו, אין, הלכה למעשה, אפשרות לקבל 

 רישיון חלוקה חדש.

  .הגזקווי ציורות  שתפרי של וביצוע תכון בתחום מומחיות דרשתההקמה:  תחבר

ארוכות הטווח של בעלי רישיון להקמת רשת חלוקה ולהזרמת  התחייבויותיהם: יציאה חסמי 4.4.2

 שוים אישורים קשתבכרוכה ב רישיון בעל בתאגיד מיותגז ללקוחותיהם. בוסף, העברת 

  .או שר הארגיה, לפי העין אישור מהל רשות הגז הטבעי לרבות
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 קריטיים הצלחה גורמי 4.5

צוות יהולי ותפעולי איכותי ומוסה, חוסן  :הים הקריטיים ההצלחה גורמי, החלוקה חברות להערכת

פיסי וגישות למקורות מימון במהלך תקופת הקמת רשת החלוקה, תמיכה ממשלתית בתחום, 

, ארגיה מרכזי, תרמי וייצור(קוגרציה חדירה למגזרים וספים  אפשרותהרישיון, באזור  בלעדיות

וכיו"ב) וכן גידול בהיצע הגז הטבעי עם תחילת הפעלת מאגרי גז  דיור, מסחר מרכזי, תדלוק תחות

  חדשים.

 לקוחות .5

 לעיל( חלוקה הסכם על שחתמו, )(וקוגרציה תעשייתיים לקוחות 107-כהחלוקה  לחברותלמועד הדוח,  כון

התעשייתיים של  ןלקוחותיה מתוך). דיור(יחידות  פרטיים לקוחות 6,700-כו, ")חתומים לקוחות"ולהלן: 

 להערכת. החלוקה רשת תהקמובתהליך תכון  וייםמצ 62-ו, החלוקה לרשת מחוברים 45חברות החלוקה, 

   .הבאות שיםה 4אלו יחוברו במהלך  צרכיםהחברה, 

כאמור, וזאת בין היתר במקרים של  שים 4 תוךבה, אין ודאות כי הצרכים יחוברו למועד דוח ז כון

  עיכובים בפרישת קווי הרשת או בחיבור.

 תעשייתיים לקוחות 5.1

 תרמית ארגיהגז הטבעי להפקת ב המשתמשים, מפעלים כלל בדרך הים התעשייתיים לקוחותה

 בדלקים, וזאת חלף שימוש אופן מקומיואף כמקור לייצור חשמל בהייצור שלהם,  לתהליכי )חום(

  .מזוט, כגון סולר או פט מבוססי

קבע על ידי  אשראחיד  בוסחעם הלקוחות התעשייתיים עשית באמצעות הסכמים  ההתקשרות

 חיבור של טכיים היבטים המסדירים צד מכתבי חתמים מהמקרים בחלק כאשר, רשות הגז הטבעי

החלוקה מתחייבות להקים עבור הצרכן  חברות ,החלוקה סכמיה על פי .")חלוקה הסכמי(" הלקוחות

לרשת החלוקה, לפי צרכי הצרכן, ובהתאם לכמויות מיימליות  חיבורה מתקיציורות הגז ואת  את

הוראות  ,היתר בין, כוללים החלוקה הסכמיומקסימליות, שעתיות ושתיות, כפי שקבעו בהסכם. 

ידי חברת החלוקה, או תשלום  עלהלקוח  פיצוי, החלוקה רשתל הצרכן לחיבור הזמים לוחותבדבר 

 החלוקה בחברת שמקורו החלוקה לרשת בחיבור עיכוב של במקריםלחברת החלוקה על ידי הלקוח, 

 התחייבות, עליהם והאחריות תםתחזוק, המתקיםתפעול  אופןבדבר  הוראות, בהתאמה, בלקוח או

 ביטול או השהיהאו  צמצוםהמסדירות אפשרות  ראותהו, המוזרם הגז לאיכות בקשרהחלוקה  חברת

הצרכים רשאים לבטל את  .שיפויה ותקרת להסכם הצדדים אחריות בדבר הוראותו הגז אספקת של

 במסגרתמהל רשות הגז הטבעי.  לאישורההסכם בכל עת, ותיקוים להסכמי החלוקה כפופים 

 החיבור תשלומי להבטחת הצרכן ידי על בקאית ערבות מופקדת, החלוקה בהסכמי ההתקשרות

  .והחלוקה

שגיאה! אודות הגידול הצפוי בפעילות חברות החלוקה מול לקוחות תעשייתיים, ראו סעיף  לפרטים

  .מקור ההפיה לא מצא.

 קוגרציה מתקי 5.2

 בהספק וגרציהק מתקי החלוקה חברות פעילות באזורי החלוקה לרשת מחוברים, זה דוח למועד כון

הפוטציאלי של  ההספקכי החברה סבורה כי הספק זה איו מייצג את  יוער. וואט מגה 9.1-כ של כולל

 רק שכן, באזורי הפעילות וכפועל יוצא את היקף צריכת הגז של מתקים כאמור מתקי קוגרציה
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חוברו לרשת קוגרציה שי בטכולוגית מתקים להקמת מכרזים החשמל רשות פרסמה 2019 בשת

 בסעיף כמפורט הכל, והדרום הגב באזור בפרט, במיוחד גבוהה להיעות זכו אלו מכרזיםהחלוקה. 

11.1.2 .  

  דיור – פרטיים צרכים 5.3

בשכוות מגורים בערד ובדימוה, וזאת  דירות 6,700-כלמועד דוח זה, מחוברות לרשת חלוקת הגז  כון

 בתעריפים, דימוהבו בערד ביתיים לצרכים גז חלוקת שירותי מתןל 2018 משתשעה  הוראתעל פי 

 צרכן של חדשה קטגוריה 2019 בשת קבעה, השעה הוראת פקיעת עם .שה של לתקופה, ייחודיים

 הקרובות השיםבמהלך  .2022 לשת עד בתוקף תעמוד זו קטגוריה. ייעודיים לתעריפים הזכאי, ביתי

וספות המוקמות בימים אלו  דיור יחידות 64,500 -כ עודצפויות חברות חלוקה לחבר לרשת החלוקה 

, כון למועד דוח זה, אין ודאות כי כאמור .11.1.5 סעיףבשכוות חדשות בדרום. לפרטים וספים ראו 

 השכוות בהקמתכאמור, וזאת בין היתר במקרים של עיכובים  הבאותהדיור יחוברו בשים  יחידות

  .חיבורב או הרשת קווי בפרישתו החדשות

 חברות לקוחות ידי על הטבעי הגז צריכתהחיבור והחלוקה וכן אודות  תעריפיפרטים אודות  להלן 5.4

 עם החלוקה הסכמי על המבוססת, 2023וכן תחזית הצריכה לשת  2019-ו 2018 בשים החלוקה

 לקוחותיה החתומים של החברה:

  גז גב

תחזית   2019  2018  תעריף  
202716   

חיבור 
  (ש"ח)

(ש"ח  חלוקה 
  למ"ק)

  במיליוי מ"ק

לקוחות 
 תעשייתיים
  וקוגרציה

  25.995  25.995  23.949  0.0490  1,470,888  גדולים מאוד

  0.0691  682,991  גדולים
84.133  108.536  225.149  

  0.0691  629,632  ביויים

 תשלום דו חודשי קבוע  דיור
4,300  

28  
0.231  0.406  5.065  

  2.57   17תעריף משוקלל

  CNG  600,000  0.2  -  -  5.250לקוחות 

  261.459 134.937 108.314      כלל הלקוחותצריכת 

  דרום טבעי גז

 2027 תחזית  2019  2018  תעריף  
21  

 חיבור

  (ש"ח)

(ש"ח   חלוקה

  "ק)למ

  "קמ במיליוי

 תעשייתיים לקוחות

  וקוגרציה

  30.262  -  -  0.0469  1,406,358  מאוד גדולים

  119.374  38.258  29.960  0.1116  397,041  גדולים

  39.306  0.858  1.003  0.0558  236,079  ביויים

  3.373  -  -  28  4,300 קבוע חודשי דו תשלום  דיור

                                                      
  החלוקה חברות של העבודה ותכית מזוהים לקוחות, מיםחתו לקוחות עם הסכמים על מבוססת   16
    . רלווטי רק ליחידות דיור חדשות. תעריף החלוקה ליחידות דיור בערדבשה לדירה"ק מ 170 של ממוצעת צריכה לפי מחושב   17

  "ק.למ"ח ש 4.32 היה שעה הוראת לפי ודימוה
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 2027 תחזית  2019  2018  תעריף  
21  

 חיבור

  (ש"ח)

(ש"ח   חלוקה

  "ק)למ

  "קמ במיליוי

  2.57   18למשוקל תעריף

  CNG 600,000  0.2  -  -  6 לקוחות

  198.317  39.117  30.963      הלקוחות כלל צריכת

בין  ומבוסס, מהווה מידע צופה פי עתיד, 2027ערת בשת המשו הצריכה בדבר התחזיתמובהר בזה, כי 

בדבר שיעור הגידול השתי בצריכה התעשייתית, צפי חיבור יחידות דיור חדשות, צריכה  החותהיתר, על 

 אין אשר, CNG תדלוקממוצעת שתית ליחידת דיור חדשה וצריכת מתקי קוגרציה חדשים ותחות 

  .13 בסעיף המפורטים הסיכון מגורמי איזה התממשות של במקרים וזאת, יתממשו כי ודאות

  תחרות .6

 להן אין ומשכך, באזורי פעילותן טבעי גז חלוקת שירותי במתן בלעדיות החלוקה לחברות, לעיל כאמור

  .בתחום פעילותן מתחרים

  יםלא מוחשי יםכס .7

בזמן אמת  המפקחת עבורן, שפותחה, ומתקדמת ודיתחיי וביליג בקרה מערכת החלוקה חברות בבעלות

   . הצרכים ותחות צרת, אזוריות תחותרשת החלוקה, לרבות  מקטעיבאופן רציף על 

 אושי הון .8

  :וההקמה החלוקה חברות של ארגויה מבהה 8.1

"לים סמכ כפופים אליו, שפיצר משה מר, אחד"ל מכ ידי על מוהלות וההקמה החלוקה חברות

 החלוקה חברותלמועד דוח זה,  כון "ט.ומב בקרה, תפעולו כספים, הקמה, הדסה מחלקות ועובדי

במחלקות ההדסה,  עובדים 29-ו מטה עובדי 9, מתוכם עובדים 38-כ, במשותף, מעסיקות וההקמה

 הקמה ותפעול. 

 ."למכתלות ב וההקמה החלוקה חברותל 8.2

ם , עם השלמת עבודות הקמת רשת החלוקה, לרבות המקטעיוההקמה החלוקה חברות להערכת 8.3

הוספים שיוקמו על פי הסכמי האצת הפרישה וחיבור לקוחות מרוחקים, הוצאות המטה שלהן צפויות 

 .תפעול מוטת לפעילות המעברלקטון, וזאת וכח 

 ספקים .9

את החת קווי הצרת  המבצעיםצרת ואביזרים  וספקימסגרת עם קבלים  בהסכם התקשרה .פי.סיאי

 .פי.סיאישופן שביצוע העבודות עשה בהתאם להזמות עבודה והמתקים לצורך הקמת רשת החלוקה, בא

 לוח, הביצוע תכיות, העבודה היקף את מגדירה העבודה הזמת. הצורךמעת לעת, לפי  לקבלים מעבירה

 רשאים הקבלים. בהסכם הקבועים התאים במסגרת, העבודה לביצוע המוצעת והתמורה הזמים

                                                      
  רק ליחידות דיור חדשות. ווטימ"ק לדירה בשה. רל 170מחושב לפי צריכה ממוצעת של    18
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 המשה לקבלי או לקבלים החלוקה חברות בין. ההסכם הוראותל בהתאם, מטעמם משה קבלי להעסיק

  .מעביד עובד יחסי אין

 

  מימון .10

  שלישיים מצדדים הלוואות 10.1

 מהמדיה המתקבלים מעקיםממקורות עצמיים,  ןת את פעילותוהחלוקה מממ חברות, דוחלמועד ה

  . בקאיים ושאים יםבקאי יםהלוואות מתאגידו

-כ של, עמדה יתרת החוב של גז טבעי דרום לגופים מוסדיים על סך כולל 2019בדצמבר  31ליום  כון

 מיימאלי בשיעור שתית ריבית ושאתלמדד המחירים לצרכן,  צמודה"ח, בהלוואה ש מיליון 44.62

מיליון ש"ח,  41-כ על, 2019בדצמבר  31, ליום יתרת החוב של גב גז לתאגיד בקאי עמדה .4% של

 כון(ששיעורה,  העוגן ריבית בשיעור שתית ריבית ושאתד המחירים לצרכן, למד צמודהבהלוואה 

  .3% של בשיעור מרווח בצירוף) 3.48% היו 2019 בדצמבר 31 ליום

הין הלוואות לטווח ארוך, וכוללות הוראות בדבר עמידה  החלוקה לחברות שהועמדו ההלוואות

וחות וערבויות בעלים לגופים המממים, באמות מידה פיסיות, מגבלות על חלוקה והעמדת בט

  לרבות שעבוד על מיות חברות החלוקה המוחזקות על ידי החברה. 

 בעלים  הלוואת 10.2

  .2.3אודות הלוואות בעלים שהועמדו לחברות החלוקה ראו סעיף  לפרטים

  עסקית ואסטרטגיה יעדים .11

 תעשייתייםהמשך פרישת רשת החלוקה וחיבור צרכים  רות החלוקה היושל חב המרכזי היעד 11.1

קוגרציה, תחות התדלוק  מתקיוספים, ובפרט  מגזריםבשוק צרכי הגז הטבעי  תהרחב וכן, וספים

CNG ,פיו מסחריים מרכזיםלהלן כמפורט, הדיור ע:  

 תעשייתיים לקוחות 11.1.1

 החלוקה רשת, הםמ 62-ל ביחסכש, חתומים לקוחות 107 החלוקה לחברות, 5בסעיף  כאמור

 היו החלוקה חברות של הראשוי היעדתכון והקמה.  בתהליךלמועד דוח זה,  כון, מצויה

 שחתמו החלוקה הסכמי במסגרת התחייבה היא אליו במועד החלוקה לרשת חיבורם השלמת

  .עמם

 ידה על זוהו אשר וספים תעשייתיים לקוחות עם להתקשרות פועלות קההחלו חברות, בוסף

  .וספים תעשייתיים לקוחות לאיתור פועלות וכן, טבעי בגז שימוש פוטציאל בעלי כלקוחות

  קוגרציה 11.1.2

 בגז חשמל יצור מתקיפרסמה רשות החשמל עדכון להסדרה ביחס לפעילות  2019יולי  בחודש

 למתקי וואט מגה 450 של מכסה הוקצתה במסגרתו, חשמל חלוקת לרשת המחוברים, טבעי

 הקלות וקבעו, קוגרציה או גרציה בטכולוגיית החלוקה לרשת המחוברים חשמל ייצור

הכוללות פטור מרישיון ייצור חשמל למתקי ייצור בהספק מוך, זכאות  ,החשמל ליצרי

  לתעריף שתי שקבע ואפשרויות שוות למכירת חשמל. 
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 קוגרציה מתקי להקמת במכסה והדרום הגב באזור חשמל יצרי 40 זכו, זו הסדרה רתבמסג

  .וואט מגה 113-כ של מצטבר בהיקף

 בטכולוגיית חשמל יצרי עם חלוקה הסכמי על החלוקה חברות חתמו, זה דוח למועד כון

 על לחתום ויותצפ הן, ולהערכתן, טבעי גז צורכים כבר ואלו וואט מגה 9.1 של בהיקף קוגרציה

 במהלך )והדרום הגב באזור כאמור(הממוקמים  בהסדרה הזוכים יתרת עם חלוקה הסכמי

  . 2020שת 

 המפעלים מרבית שכן, חיבור מדמי הכסות קבלת צופות אין החלוקה חברות כי מובהר

 ישלמו הקוגרציה מתקי ומשכך, החלוקה לרשת חוברו כבר קוגרציה מתקי יוקמו שבחצרם

מאידך, היקף הצריכה של  .בלבד חלוקה תעריף תשלום, קרי, בלבד הטבעי הגז צריכת ורעב

 לקוחות קוגרציה צפוי להיות גבוה ביחס ללקוחות תעשייתיים רגילים.

 CNGתחות תדלוק  –התחבורה  תחום 11.1.3

 ,זה דוח למועד כון. טבעי בגז המועים רכבים הגי היו הטבעי הגז בתחום וסף  צרכים מגזר

 אך, מוך היו טבעי בגז המועים )כבדים רכב וכלי ציבורית תחבורה(פרטיים,  הרכב כלי שיעור

 ,טבעי גז מועי רכב כלי של רב מספר האחרוות בשים לראות יתן בעולם שוות במדיות

 מספר, בארץ. 19אלו רכבים לתדלוק תשתית, ובהתאם, הציבורית התחבורה בתחום בפרט

  .טבעי גז מועי אוטובוסים עשרות 2018-2019 בשים רכשו וריתציב תחבורה חברות

 לפי במעקים) הכל בסך 37(מתוך  והגב הדרום באזור הממוקמות תדלוק תחות 14 זכו, בארץ

 מול וכן, הארגיה משרד. בכוות חברות החלוקה לפעול מול 2018 במרס שפורסם הקורא הקול

 הצריכה צפויה, להערכתן, ובהתאםעף זה,  לפיתוח מקומיות ורשויות ציבורית תחבורהחברות 

  "ק.מ מיליוי 11.25-כ על לעמוד והגב הדרום באזור תדלוק תחות של השתית

  ומרכזי ארגיה מסחריים מסחריים מרכזים 11.1.4

וספת של חברות החלוקה היה חיבור מרכזים מסחריים לרשת החלוקה ומרכזי ארגיה  מטרה

ים חויות, מאפיות מזון, מתקי קירור ועוד. כון למועד דוח זה, אזוריים. לקוחות אלה כולל

  טרם פורסמה אסדרה המפרטת את תעריפי חיבור וחלוקה של מגזר זה. 

 הדיור תחום 11.1.5

הארגיה ביצע בשתיים האחרוות בדיקות כלכליות והדסיות מקיפות לגבי כדאיות  משרד

פחמימי מעובה, המוכר כגז בישול) הפוץ חיבור בתים לגז הטבעי, ומצא שבהשוואה לגפ"מ (גז 

כיום במרבית הדירות בישראל, שימוש בגז טבעי הוא כלכלי יותר ויכול להוביל לחיסכון של 

 לחיבור פיילוט הארגיה משרד מקדם, בהתאם. 20בשה בית למשק"ח שמאות ואף אלפי 

  "ח.ש מיליוי 80 -כ של כולל בהיקף, הטבעי הגז של החלוקה לרשת חדשות מגורים שכוות

הגב והדרום  אזורב פרויקטיםב דיור יחידות 80,000 -כ מיפו החלוקה חברות, הדוח למועד כון

 חברות. החלוקה לרשת לחברם יתן ואשר, הקמה או תכוןשוים של  שלביםב המצאים

                                                      
 19סקירה כלכלית, מרכז המחקר והמידע של הכסת, מיום  –תיאור ויתוח התפתחות שוק גז טבעי לתחבורה בישראל    19

  .https://cutt.ly/JruHkYg: 2019בספטמבר 
 .https://cutt.ly/7ruJjbx: 2019 בובמבר 5דוברות רשות הגז הטבעי מיום  הודעת   20
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 תחום פיתוח את לקדם בכדי מקומיות ורשויות ממשלה משרדי, הגז רשות מול פועלות החלוקה

 .כאמור יורהד

הפיסי, יעדי חברות החלוקה הים עמידה באבי הדרך ובלוחות הזמים לשם קבלת  בתחום 11.2

 .והיקפו החלוקה בחברות החוב תאיהמעקים וכן זכיה במעקים חדשים, וכן שיפור 

בסעיף זה ביחס ליעדים והאסטרטגיה העסקית של חברות החלוקה היו מידע צופה פי  האמור

, אשר אין ודאות כי יתממשו. החברה של והערכות יעדים, שאיפותבין היתר, על  וססמב אשרעתיד, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, שיויים עתידיים אפשריים באיזה מהגורמים עליהם מבוססים 

היעדים, ההערכות והשאיפות כאמור, או שיויים באסטרטגיה העסקית של חברות החלוקה 

האמורות לעיל עשויות להיות שוות  ההערכותל ההערכות שלעיל. עשויים להשפיע באופן מהותי ע

  .13מהותית במקרה של התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 הקרובה בשה להתפתחות צפי .12

 שתק"מ חדשים ב 100-(כ החלוקה רשת את ולפרוש להמשיך החלוקה חברות בכוות, 2020 שת במהלך

וכן  ,בהתאם לתאי רשיון ולתאי הסכמי המעקים עם המדיה (פרישה מואצת ולקוחות מרוחקים) )2020

 יקבלו במסגרתה, הפרישה להאצת הקורא הקול של השלישית הפעימהמ כחלק חדשים במעקים לזכות

ל, חברות החלוקה ממשיכות . במקבי"חש מיליוי 80-כ של בהיקף מעקים, להערכתן, החלוקה חברות

 בשה הצפוי המחוברים בלקוחות הגידול וכחמהותי  בהיקףלהתכון לקראת תפעול רשת החלוקה 

 הדיור פרויקטי הקמת וכח וכן), 2020חתומים שיתחברו בשת  תעשייתיים לקוחות 25-כ בפרט( הקרובה

  .ובדרום בגב הטבעי הגז משולבי

 לקוחות עם להתקשרות, החלוקה לרשת הדיור מגזר חיבור ידוםלק פועלות החלוקה חברות, בוסף

 ציבורים רכב ציי עבור טבעי בגז תדלוק תחות עם בהסכמים להתקשרות וכן חדשים תעשייתיים

  .ומסחריים

ביחס לעדכון תעריפי החלוקה ולהארכת תקופת  הגז רשות מול לפעול החלוקה חברות בכוות, כן כמו

  רישיוות החלוקה.

 של מאלו מיטיבים בתאים, הלוואותיהן של מחדש מימון ביצוע לבחון החלוקה חברות בכוות, במקביל

  .הקיים החוב הגדלת לבחון וכן, הוכחיות ההלוואות

בין  מבוסס אשרבסעיף זה ביחס לצפי להתפתחות בשה הקרובה היו מידע צופה פי עתיד,  האמור

אשר אין ודאות כי יתממשו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, , החברה של והערכות יעדים, שאיפותהיתר, על 

שיויים עתידיים אפשריים באיזה מהגורמים עליהם מבוססים היעדים, ההערכות והשאיפות כאמור, 

או שיויים באסטרטגיה העסקית של חברות החלוקה עשויים להשפיע באופן מהותי על ההערכות 

ת שוות מהותית במקרה של התממשות איזה מגורמי האמורות לעיל עשויות להיו ההערכותשלעיל. 

  .13הסיכון המפורטים בסעיף 

 סיכון בגורמי דיון .13

  :כלכליים מקרו  סיכון גורמי 13.1

, מסוימים במגזריםשיויים מאקרו כלכליים אשר ישפיעו על פעילות המשק והביקוש לגז טבעי  13.1.1

 .במשק פיסי משבר או מיתון, כלכלית האטה כגון
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חלה במדיות רבות בעולם, ובכללן  2020מחודש פברואר החל  :הקורוה גיף התפשטות 13.1.2

), אשר עלול לגרום לתחלואה שימתית COVID-19ישראל, התפשטות של גיף הקורוה (

חמורה. ביסיון לבלום את התפשטות הגיף כאמור, וקטת הממשלה בצעדים המשפיעים 

על תועה והתקהלות של אזרחים ובכללם הגבלות באופן משמעותי על המשק הישראלי, 

צעדי הממשלה והחמרתם בהמשך עלולים, מטבע  והשבתת מערכת החיוך ועסקים רבים.

. לפרטים וספים אודות השפעת חברות החלוקה וההקמההדברים, להשפיע לרעה על פעילות 

או חברות החלוקה וההקמה רהתפשטות הגיף והצעדים בהם וקטת הממשלה על פעילות 

 .התקופתילפרק ב' של הדוח  2.4סעיף 

 עפיים סיכון גורמי 13.2

 בגז השימוש עידוד עם בקשר, הטבעי הגז ורשות הארגיה משרד החלטות: רגולטורים םשיויי 13.2.1

 במדייות שיוי. החלוקה חברות רווחיות על ישיר באופן משפיעות מעקים מתן ובפרט טבעי

 .החלוקה רותבח תוצאות על לרעה להשפיע עלול המשרד

 כמו. הגז במשק התפתחויות בעקבות היתר בין מעודכים התעריפים: וחלוקהחיבור  תעריפי 13.2.2

 .2022 בשת שתפקע שעה הוראת במסגרת קבעו תעריפיםההדיור,  במגזרכן, 

 ידי על מפוקח איו זה דוח למועד כון אשר, הטבעי הגז במחיר עליהבמחירי הגז הטבעי:  עליה 13.2.3

 .החלופות ולמ שלו בכדאיות תפגע, המדיה

 .ההולכה ברשת הזרמתו או הגז ממאגרי הטבעי הגז בהפקת ועיכובים תקלות 13.2.4

 וכל בקרקע מעבר זכויות, ביה היתריקבלת  לרבות: הרשת בפרישת סטטוטוריים קשיים 13.2.5

 .הרשת פרישת לצורך הדרשים אחרת זכות או רישיון, היתר

 .הפעילות בתחום ומקצועיות מיומות בעל אדם בכח חוסר 13.2.6

 החלוקה לחברות מיוחדים סיכון רמיגו 13.3

 .המעקים לקבלת הזמים בלוחות עמידה אי 13.3.1

 להסב מגזרים אותם מצד רצון חוסר וכח, חדשים צרכים למגזרי בלבד חלקית חדירה 13.3.2

 .טבעי בגז לשימוש פעילותם

 



  - 18ספח ד' 
 

חלוקת גז טבעי, תחום 'דספח  -תיאור עסקי התאגיד   

 חברות החלוקה וההקמה על הסיכון גורמי של ההשפעה מידת לגביההלת החברה  הערכת

  הסיכון גורם של ההשפעה מידת  

  מועטה  ביוית  גדולה  

 מקרו כלכליים סיכון גורמי

 משבר או מיתון, כלכלית האטה
  במשק פיסי

    X  

 X      הקורוה גיף התפשטות

  עפיים סיכון גורמי

    X    רגולטורים שיויים

    X    וחלוקה חיבור תעריפי

  X      הטבעי הגז במחירי עליה

 טבעיה הגז בהפקת ועיכובים תקלות
  בהזרמתו או

    X  

  X      הרשת בפרישת סטטוטוריים קשיים

 X      אדם בכח חוסר

  החלוקה לחברות מיוחדים סיכון גורמי

 לקבלת הזמים בלוחות עמידה אי
  המעקים

    X  

    X    חדשים צרכים למגזרי חלקית חדירה
  

ו בבחית מידע צופה פי חברות החלוקה וההקמה הי חשופותהם ילאבהר כי המידע בדבר גורמי הסיכון מו

עתיד. הערכות וציפיות החברה בושא זה מתבססות על יסיון העבר, על היכרות החברה עם השווקים בהם 

הכלכלית והעסקית. עם זאת, יתכן  ןבאשר להתפתחות ןחברות החלוקה וההקמה ועל הערכותיה פועלות

בשל תלותן בגורמים חיצויים שאים  שציפיותיה ותחזיותיה של החברה לא תתממשה, וזאת בין היתר,

  (והמפורטים בסעיף זה). וההקמה החלוקה חברותבשליטת 

 



ג'נריישן קפיטל בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2019 
פרק ב' - דוח הדירקטוריון
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
ליום 31 בדצמבר 2019

להגיש  מתכבד  )"החברה"(  בע"מ  קפיטל  ג'נריישן  חברת  דירקטוריון 
בזה את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 2019 )"תקופת הדוח"(, בהתאם להוראות תקנה 10 

לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל-1970.

תוכן עניינים
תמצית ביצועים פיננסיים של הקרן במהלך 2019  3

מודל ואסטרטגיה עסקית  4
פורטפוליו  10

ניתוח הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019  26
ממשל תאגידי  29

הוראות גילוי נוספות בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  32
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תמצית ביצועים פיננסיים של הקרן במהלך 12019 

כ-10.9
מיליון ₪

הכנסות מדיבידנדים 
ודמי ניהול

כ-97.2
מיליון ₪

התאמות לשווי הוגן

כ-87.2
מיליון ₪

רווח לפני מס

13%
ROE

16.4%
ROA

29.9%
תשואה על הנכסים 

מושקעים

16.9%
תשואה על ההון

_________________________

לפרטים אודות אופן חישוב היחסים הפיננסיים והסבר על משמעותם וחשיבותם ראו סעיף 3.4 .  1
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 מודל ואסטרטגיה 01
עסקית
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1. אסטרטגיה עסקית ומדיניות השקעות
וכך  החברה הוקמה, לראשונה בישראל, כקרן סחירה המאפשרת חשיפה להשקעות מניבות בתחום התשתיות והאנרגיה, 
הנגשת היתרונות הייחודיים של עולם התשתיות והאנרגיה עבור השוק הסחיר. מטרת הקרן היא להוות פלטפורמת השקעות 
סולידית ומניבה בעלת קורלציה נמוכה לשוק לאור מאפייני התחום, מדיניות ההשקעות ופיזור ותמהיל הנכסים. בנוסף, החברה 

שמה דגש על היותה "הון אסטרטגי" על מנת לייצר השבחות ולמקסם את התשואות על ההשקעות.

לצורך מימוש החזון של החברה, הוגדרה אסטרטגיה עסקית הכוללת מדיניות השקעות עם עקרונות ברורים. על מנת לייצר 
הכנסה יציבה וסולידית למשקיעים לטווח הארוך, שתתקבל כדיבידנד רב שנתי, נקבע כי עוגן נכסי החברה יהיו נכסים בעלי 
תזרימי מזומנים יציבים, צפויים, ארוכי טווח, הצמודים חלקית או באופן מלא למדד. כן נקבע, כי לטובת יצירת ערך משמעותי 
למשקיעים, ההתמקדות תהיה בנכסים מניבים בעלי פוטנציאל השבחה להעלאת שווי תיק הנכסים לאורך זמן, ביניהם גם 
חברות תפעול בתחומי התשתיות והאנרגיה וכן ישולבו השקעות בנכסים הנמצאים בשלב ההקמה והפיתוח. היכולת למקסם 
את יצירת הערך כפופה, בין היתר, ליכולת ההשפעה של החברה על הנכסים המושקעים. לכן, החברה תפעל להשגת היכולת 
להשפיע על הנכסים המושקעים בדרך של אקטיביות ניהולית באמצעות מעורבות בדירקטוריון של הנכסים המושקעים והשמת 
מנהלים מהשורה הראשונה, במטרה להשיג שיפור מתמיד בביצועי נכסי הפורטפוליו, ובדגש על צמיחה בהיקף הפעילות של 

נכסי הפורטפוליו, שיפור בביצועים התפעוליים ואופטימיזציה פיננסית.

מאפייני תחום הפעילות, כמו גם מדיניות ההשקעות המתוארת, מצמצמים את הסיכון למשקיעים. יתר על כן, החברה תפעל 
לגידור נוסף של הסיכונים הסגמנטלים בדרך של פיזור ההשקעות בין סגמנטים שונים בתחומי התשתיות והאנרגיה וכן בין 

נכסים בעלי מאפייני סיכון שונים בתוך כל סגמנט.

על מנת לחזק את השקיפות למשקיעים, החליטה החברה לפרסם ביחס לכל אחד מנכסיה את התשואה הצפויה לבעלים. 
כמו כן, קבעה החברה כי היא תשאף לכך שהתשואה השנתית הממוצעת על ההון המושקע2 תעמוד על כ-10% וכי החל מתום 

שנתיים ממועד ההנפקה )החל מחודש מרץ 2021( תשואת הדיבידנד על בסיס שנתי של החברה תעמוד על כ-4% 3.

_________________________

התשואה תחושב כיחס בין הרווח השנתי לפני מס של החברה לבין סך ההון העצמי אותו השקיעה החברה בנכסים בתחום התשתיות.  2

יעדי החברה והאסטרטגיה שלה המפורטים לעיל ובהמשך דוח זה, מטבעם, כפופים לשינויים והתאמות מעת לעת, בהתאם להחלטות שיתקבלו באורגנים   3
המוסמכים של החברה. היעדים שהגדירה החברה מבוססים על תכניותיה העסקיות של החברה, תחזיות שוק, התקשרויות קיימות, תעריפים, תחזיות 
מאקרו כלכליות והערכות והנחות נוספות. אין לראות ביעדים או במדיניות משום התחייבות של החברה. החברה עשויה לשנות את המדיניות או להתאימה 

מעת לעת ואף אין ודאות כי החברה תעמוד ביעדים אשר נקבעו במסגרת מדיניותה.
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במהלך שנת 2019 
השלימה החברה את 

העסקאות הבאות:

עסקת סולגרין 
רכישת החזקות השותף )50%( בסולגרין החזקות בע"מ והשגת השליטה 

בסולגרין בע"מ )"סולגרין"( הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות

עסקת חלוקת הגז
גז  גז"(,  )"נגב  בע"מ  טבעי  גז  נגב  בחברות   )33.33%( החזקות  רכישת 
גז טבעי  ונגב החברה לתשתיות  )"גז טבעי דרום"(,  דרום בע"מ  טבעי 
הפועלות  הגז"(  חלוקת  )"חברות  וביחד  )"אי.פי.סי"(,  בע"מ  אי.פי.סי 

בתחום חלוקת גז טבעי

MRC עסקת
 MRC Alon Tavor רכישת אתר ייצור החשמל באלון תבור מחח"י על ידי
MRC"( Power Ltd"(, שהינה קבוצה בה חברה )33.33%( רפק אנרגיה 
)50%(, הפועלת בתחום  )"רפק אנרגיה"(, בה מחזיקה החברה  בע"מ 

ייצור חשמל בתחנות כוח

בשנת 2020 ועד 
מועד פרסום הדוח 
חתמה החברה על 
 העסקאות הבאות:

עסקת המזנין לתחנות הצפוניות 
העמדת הלוואת מזנין לאיי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ ואיי.פי.פי אלון תבור 
בע"מ )"התחנות הצפוניות"( המוחזקות )82.2%(4 על ידי רפק אנרגיה. 

העמדת ההלוואה הושלמה עד למועד פרסום הדוח

 GES עסקת
רכישת השליטה )100%( בג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ 
)"GES"(, הפועלת בתחום מים ואיכות סביבה. העסקה טרם הושלמה 

עד למועד פרסום הדוח

יישום האסטרטגיה ומדיניות ההשקעות 
ממועד הקמת החברה ועד לתאריך הדוח השקיעה החברה כ-504 מיליון ש"ח בפורטפוליו המורכב מנכסי תשתיות בתחומים 

הבאים: תחבורה, ייצור חשמל בתחנות כוח, אנרגיות מתחדשות וחלוקת גז טבעי.

לאחר תאריך הדוח ועד מועד פרסומו חתמה החברה על עסקאות נוספות להשקעת כ-250 מיליון ש"ח בנכסי תשתיות בתחומי 
ייצור חשמל בתחנות כוח ומים ואיכות סביבה.

_________________________

והנפרע של  נוספים מהונן המונפק   4% 2020 התקשרה רפק אנרגיה בהסכם עם בעלת המניות הנוספת בתחנות הצפוניות לרכישת  19 במרץ  ביום   4
התחנות הצפוניות, באופן שעם השלמת עסקת הרכישה, יעלה שיעור ההחזקה של רפק אנרגיה בתחנות הצפוניות ל- 86.2%. לפרטים נוספים ראו סעיף 

1.4.3 לנספח ג' לפרק א' לדוח.
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עסקת סולגרין:
סולגרין עוסקת בייזום, תכנון, 

פיתוח, הקמה ותפעול של 
מתקנים לייצור חשמל על 

בסיס אנרגיה פוטו וולטאית 
ופעילותה כוללת החזקה 

בנכסים מניבים, נכסים 
בהקמה ונכסים בייזום ופיתוח

יעד תשואה שהוגדר במועד ההשקעה
 יעד תשואה לבעלים של 10% 

עולה בקנה באחד עם יעד התשואה של החברה.

פוטנציאל השבחה
לאור 	  בישראל  הפעילות  בהיקף  משמעותית   צמיחה 

החשמל  בייצור  משמעותי  לגידול  הממשלה  יעדי 
הנכסים  צבר  באמצעות  זאת  מתחדשות,  באנרגיות 
עסקאות  לבצע  יכולת  והגדלתו,  ופיתוח  בייזום  הקיים 
M&A וכן השתתפות במכרזים למגה פרויקטים בתחום.

כניסה לפעילות בינלאומית עם שותפים מקומיים.	 
בניית אסטרטגיה פיננסית ארוכת טווח לחברה.	 
צמיחתה 	  מימון  לצורך  הציבורית  בפלטפורמה  שימוש 

המשמעותית של הפעילות.

בשלות עסקית של הנכס
על  חשמל  לייצור  מתקנים  של  מניב  צבר  הכולל  נכס 
של  הקמה  פעילות  וכן  וולטאית,  פוטו  אנרגיה  בסיס 
נכסים  של  מהותי  צבר  כולל  בנוסף  חדשים.  מתקנים 

בייזום ופיתוח להקמת מתקנים נוספים בעתיד.

פיזור סגמנטים
סולגרין הינה הנכס היחיד של החברה בתחום האנרגיות 
להגדיל  היתר,  בין  נועדה,  השליטה  רכישת  המתחדשות. 

את החשיפה לסגמנט.

אופי ההתקשרויות עם לקוחות
מלוא  למכירת  המדינה  עם  טווח  ארוכת  התקשרות 
החשמל המיוצר בתעריף קבוע וצמוד לכל אורך תקופת 

הרישיון.

יכולת השפעה
לחברה  ההשפעה.  יכולת  את  מגדילה  השליטה  השגת 
היכולת למנות את מרבית חברי הדירקטוריון ולהכווין את 

פעילותה של סולגרין.

ניתוח והתאמת העסקאות לאסטרטגיה ולמדיניות ההשקעה של החברה - להלן פרטים אודות התאמת העסקאות 
שבוצעו בשנת הדוח, נכון למועד ביצוע כל השקעה, לאסטרטגיה ולמדיניות ההשקעות של החברה:
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 עסקת 
חלוקת הגז:

חברות החלוקה מחזיקות 
ברישיון בלעדי להקמה 

והפעלה של רשת חלוקת הגז 
הטבעי באיזור הנגב והדרום 
 )Downstream( בלחץ נמוך

לתקופה של 25 שנים 
 ופעילותה העיקרית של 

אי.פי.סי הינה הענקת שירותי 
תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה 

של תשתיות לחלוקת גז 
לחברות החלוקה.

יעד תשואה שהוגדר במועד ההשקעה
 יעד תשואה לבעלים של 11% 

עולה בקנה באחד עם יעדי התשואה של החברה.

פוטנציאל השבחה
• הרחבה משמעותית של היקף פעילות חברות חלוקת 
היקף  את  להגדיל  ממשלתי  אינטרס  כשברקע  הגז, 
הזיהום  רמת  הגז,  תגליות  לאור  טבעי  בגז  השימוש 
הנמוכה, בטיחותו ומחירו הנמוך. על ידי הרחבת פרישת 
רשת החלוקה ללקוחות תעשייתיים נוספים וכן הרחבת 
ובפרט מתקני  נוספים,  למגזרים  הגז הטבעי  צרכני  שוק 
קוגנרציה, תחנות התדלוק CNG, מרכזים מסחריים וענף 

הדיור.

בשלות עסקית של הנכס
נכס מניב לאור השלמת פריסת חלק ניכר מקווי צינורות 
כן, חברות  כמו  ברישיונות החלוקה.  כנדרש  הגז הטבעי 
בהתאם  הקווים  פריסת  היקף  את  מרחיבות  החלוקה 
של  הפיתוח  ולתכניות  המדינה  עם  נוספים  להסכמים 

החברה.

פיזור סגמנטים
עד  פעילה  הייתה  לא  החברה  בו  חדש  לסגמנט  כניסה 

למועד ההשקעה – חלוקת גז טבעי.

אופי ההתקשרויות עם לקוחות
לרשת  לחיבורם  לקוחות  עם  ארוך  לטווח  התקשרויות 
לתעריפים  בהתאם  השוטפת,  הגז  ולחלוקת  החלוקה 
כן,  כמו  החלוקה.  ברישיון  שנקבעו  וצמודים  קבועים 
להאצת  מענקים  לקבלת  המדינה  מול  התקשרויות 
פריסת רשת החלוקה ולחיבור צרכנים מרוחקים. בנוסף, 
תקופת  בסוף  למדינה  הנכסים  של  מובטחת  מכירה 

הרישיון.

יכולת השפעה
לחברה נציג בדירקטוריון בכל אחת מחברות חלוקת הגז 

)מתוך שלושה דירקטורים בכל חברה(.
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:MRC עסקת
אתר ייצור חשמל באלון תבור 

הכולל טורבינת גז בהספק 
של 363 מגה וואט, 2 טורבינות 
סולר )פיקריות( בהספק כולל 

של 220 מגה וואט לשעה 
ואופציה להקמת תחנת כוח 

)פיקרית( נוספת.
מקור: אתר חברת חשמל

יעד תשואה שהוגדר במועד ההשקעה
 יעד תשואה לבעלים של 14%-12% 

עולה בקנה באחד עם יעדי התשואה של החברה.

פוטנציאל השבחה
ידי טיוב מחירי 	  מקסום שעות העבודה של האתר על 

ההצעה במכרזי שוק ה-SPM )השוק הסיטונאי(.
שיפור ביצועים תפעוליים וזמינות התחנה.	 
קבלת רווחי תפעול האתר באמצעות החזקה מקבילה 	 

בחברת התפעול של אתר הייצור.
ניצול האופציה להקמת תחנת כוח נוספת באתר.	 

בשלות עסקית של הנכס
הנכס מניב הכולל קרקע ואתר ובו תחנות כוח פועלות, 

ובנוסף אופציה להקמת תחנת כוח נוספת.

פיזור סגמנטים
כוח,  בתחנות  החשמל  ייצור  לתחום  החשיפה  הגדלת 
האחרים  בנכסים  הקיימים  ענפיים  סיכונים  גידור  תוך 
בהסדרות  ההבדלים  לאור  הצפוניות(  )התחנות  בתחום 

התעריפיות של הנכסים.

אופי ההתקשרויות עם לקוחות
החשמל  מערכת  מנהל  עם  טווח  ארוכת  התקשרות 
בהתאם להסדרה תעריפית שנקבעה לנכס, לפיה תחנות 
בנוסף,  וצמודים.  זמינות קבועים  זכאיות לתשלומי  הכוח 
לחשמל  הסיטונאי  בשוק  תשתלב  הכוח  מתחנות  אחת 
ותוכל למכור חשמל למנהל המערכת במחירי האנרגיה 

.)SMP( השולית המוזרמת לרשת החשמל

יכולת השפעה
לחברה נציג בדירקטוריון MRC, המכהן כיו"ר הדירקטוריון.
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פורטפוליו02
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1. השקעות החברה
נכון למועד הדוח, לחברה השקעות בארבעה סקטורים בתחום התשתיות, אשר כולן נחשבות השקעות מהותיות עבור החברה 

)מהוות מעל 10% מסך נכסי החברה(. 

1. נתונים עיקריים אודות פורטפוליו הנכסים ממועד רכישתו ועד ליום 31 בדצמבר 2019 

תחום תשתית 
חשמל ואנרגיהחשמל ואנרגיהחשמל ואנרגיהתחבורה)"סקטור"(

ייצור חשמל - הסעת המוניםתת-סקטור
אנרגיות מתחדשות

ייצור חשמל – 
תחנות כוח

חלוקת גז טבעי 
והפעלת התשתיות

חברות חלוקת הגז10רפק אנרגיהסולגריןבון תורבאמצעות

49%57%50%33.33%שיעור החזקה

 PPP אופי התקשרות
והסדרות מדינה + 

תלוי ביקוש

 PPP 
והסדרות מדינה

 PPP 
והסדרות מדינה

 PPP 
והסדרות מדינה

תשואת יעד במועד 
רכישה

14%10%13%11%

השקעה במועד 
הרכישה5

102,31333,72590,000133,500

השקעות נוספות6

ממועד רכישת 
ההשקעה ועד 

ל-31/12/2019 
)אלפי ש"ח(

---50,76593,868---

90,98010,37723,7623,558התאמות שווי הוגן

דיבידנדים 
שהתקבלו7

9,313---------

דמי ניהול 
שהתקבלו8

1,783164---126

שווי החזקות 
החברה

 31/12/2019 
)אלפי ש"ח(

193,2939
 94,867207,630137,058

_________________________

במונחי עלות נומינלית, לרבות הלוואות.  5

במונחי עלות נומינלית, לרבות הלוואות.  6

הדיבידנדים שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.  7

דמי הניהול שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.  8

לאחר התפרצות נגיף הקורונה, חלה ירידה משמעותית במחיר המניה המצוטט של סולגרין, זאת על אף שלהערכת החברה לא חלה פגיעה מהותית   9
בפעילות העסקית שלה. נכון ליום 28 במרץ 2020, הסתכמה הירידה בשווי ההוגן של השקעת החברה בסולגרין החזקות כתוצאה מהירידה במחיר המניה 

של סולגרין בכ-34,117 אלפי ש"ח. השפעת הירידה בשווי ההוגן תיכלל בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. 

נגב גז טבעי, גז טבעי דרום ו-אי.פי.סי.  10
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2. נתונים עיקריים לשנת 2019 אודות פורטפוליו הנכסים

תחום תשתית 
חשמל ואנרגיהחשמל ואנרגיהחשמל ואנרגיהתחבורה)"סקטור"(

ייצור חשמל - הסעת המוניםתת-סקטור
אנרגיות מתחדשות

ייצור חשמל – 
תחנות כוח

חלוקת גז טבעי 
והפעלת התשתיות

חברות חלוקת הגז18רפק אנרגיהסולגריןבון תורבאמצעות

49%57%50%33.33%שיעור החזקה

שווי החזקות 
החברה

 31/12/2018 
)אלפי ש"ח(

133,80133,74690,000---

השקעות נוספות11

 שנת 2019 
)אלפי ש"ח(

---50,76593,868133,500

59,49210,35523,7623,558התאמות שווי הוגן

דיבידנדים 
שהתקבלו12

9,313---------

דמי ניהול 
שהתקבלו13

1,336164---126

שווי החזקות 
החברה

 31/12/2019 
)אלפי ש"ח(

193,29315
 94,866207,630137,058

עלות וקידום לפי DCF17מחיר מניה מצוטטDCF1416מודל הערכת השווי
תשואה לבעלים19

_________________________

במונחי עלות נומינלית, לרבות הלוואות.  11

הדיבידנדים שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.  12

דמי הניהול שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.  13

ליום 31 בדצמבר 2019, שוויה ההוגן של ההשקעה נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2019 במודל היוון תזרימי מזומנים   14
צפויים )DCF( - ראה סעיף 5 תחת הוראות גילוי נוספות בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד בדוח זה. 

ראו הערת שוליים 9.   15

ליום 31 בדצמבר 2019, השווי נקבע בהתאם למחיר המניה המצוטט של סולגרין.  16

ליום 31 בדצמבר 2019, שוויה ההוגן של ההשקעה נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2019 במודל היוון תזרימי מזומנים   17
לבעלי המניות )FCFE( - ראה סעיף 5 תחת הוראות גילוי נוספות בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד בדוח זה. 

נגב גז טבעי, גז טבעי דרום ו-אי.פי.סי.  18

ליום 31 בדצמבר 2019, השווי נקבע לפי עלות ההשקעה שהושלמה ביום 26 בספטמבר 2019 ועל ידי קידום התשואה בשיעור התשואה לבעלים - ראה   19
סעיף 5 תחת הוראות גילוי נוספות בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד בדוח זה. 
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2. תשואת הפורטפוליו20

_________________________

הכנסות )התאמות לשווי הוגן, דיבידנדים ודמי ניהול( מכל אחת מההשקעות ביחס לעלות ההשקעה המשוקללת של אותה השקעה. להסבר על אופן ביצוע   20
חישוב ההשקעה המשוקללת ראה הסבר על אופן חישוב "נכסים מושקעים משוקללים" בסעיף 3.5. היחס משקף את התשואה הישירה על ההשקעות 

בנכסי תשתיות השונים של החברה.

% תשואה על ההשקעה בשנת 2019 % תשואה על ההשקעה בשנת 2018         

3. מאפייני הפורטפוליו
אנרגיה

 
 תחבורה

אנרגיות מתחדשותמאפיינים
 ייצור חשמל – 

חלוקת גז טבעיתחנות כוח
הסעת המונים, 
תחבורה ציבורית

נכס מניב לטווח ארוך

התקשרויות ארוכות טווח

הגנת/הסדרת מדינה

פוטנציאל התרחבות

תחבורה
 הסעת 
המונים
בון תור

מועד רכישה - 09/2018

חשמל ואנרגיה
 ייצור חשמל - 

אנרגיות מתחדשות
סולגרין

מועד רכישה - 09/2018

חשמל ואנרגיה
 ייצור חשמל - 

תחנות כוח
רפק אנרגיה

מועד רכישה - 12/2018

חשמל ואנרגיה
 חלוקת גז טבעי 

והפעלת התשתיות
חברות חלוקת הגז

מועד רכישה - 09/2019

31.1%

52.3%23.15% 20.1%10.49%
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_________________________

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף - 2020.  21

)COVID-19( 4. חשיפה להשפעות נגיף הקורונה
החל מחודש פברואר 2020 חלה במדינות רבות בעולם, ובכללן ישראל, התפשטות של נגיף הקורונה אשר עלול לגרום לתחלואה 
על  באופן משמעותי  נוקטת הממשלה בצעדים המשפיעים  הנגיף כאמור,  לבלום את התפשטות  בניסיון  נשימתית חמורה. 

המשק הישראלי, ובכללם הגבלות על תנועה והתקהלות של אזרחים והשבתת מערכת החינוך ועסקים רבים.

השקעות  כי  העובדה  הקיים.  הנכסים  פורטפוליו  על  יחסית  נמוכה  השפעה  הכלכלי  במחזור  לתנודות  החברה,  להערכת 
החברה הינן בתחומי התשתיות והאנרגיה להן חשיבות קריטית לתפקודן של המערכות השונות במדינה, ובהתאם הן נדרשות 
בתקנות לשעת  כך,  על החברה.  הזו, מפחיתה משמעותית את השפעות המשבר  בעת  גם  שירותיהן  את  ולספק  להמשיך 
חירום שהתקינה הממשלה21 בשל התפרצות נגיף הקורונה הקובעות מגבלות על מספר העובדים בו זמנית במקומות העבודה, 
הוחרגו כל הסגמנטים בהם פועלת החברה. כמו כן, לחברה אין חוב פיננסי, היא אינה נמצאת בסיכון תזרימי והיא שומרת כרית 
ויימשך תקופה  מזומנים שתאפשר לה לתמוך בחברות מוחזקות רלוונטיות במקרה של תרחישי קיצון בהם המשבר יחריף 
ארוכה. השינוי העיקרי בנכסי הפורטפוליו הוא בתחום התחבורה בו קיימת ירידה מהותית בהיקף הפעילות, אולם לאור הליכים 
שבוצעו על ידי הנהלת בון תור ומטרופולין לצמצום העלויות בתקופת ההשבתה, ובהתחשב באיתנותן הפיננסית של החברות, 
ההשפעה של הירידה הצפויה ברווחיהן בשנת 2020 על שווי פורטפוליו הנכסים של החברה אינו צפוי להיות מהותי, אלא אם 

תקופת ההשבתה תתארך מעבר לחודשים ספורים. 

מפורטות  איתן  ההתמודדות  ודרכי  הפורטפוליו  וחברות  החברה  הערכת  פי  על  הפורטפוליו  נכסי  של  העיקריות  החשיפות 
בטבלה שלהלן.

השפעות צפויות על החברהפעולות למזעור החשיפותתיאור החשיפות העיקריותתחום

 ג'נריישן – 
רמת הקרן

הצורך  את  לבחון  תדרש  החברה 
בעדכון הערכות שווי של השקעותיה 
זה, ראו  בנכסי הפורטפוליו. בהקשר 
על  צפויות  "השפעות  עמודת 
כן,  פי  על  אף  זו.  בטבלה  החברה" 
לאחר התפרצות נגיף הקורונה חלה 
המניה  במחיר  משמעותית  ירידה 
אף  על  זאת  סולגרין  של  המצוטט 
פגיעה  חלה  לא  שלהערכת החברה 
שלה.  העסקית  בפעילות  מהותית 
לאור זאת, נכון ליום 28 במרץ 2020, 
של  ההוגן  בשווי  הירידה   השפעת 
בדוחותיה  שתיכלל  סולגרין 
לרבעון  החברה  של  הכספיים 
צפויה    2020 שנת  של  הראשון 
להסתכם בכ-34,117 אלפי ש"ח.      
ביחס  וודאות  אי  קיימת  כן,  כמו 
מימון  לגייס  החברה  של  ליכולתה 
החלה  אותן  חדשות  לעסקאות 

לקדם וטרם נחתמו

יתרת מזומנים  החברה שומרת על 
לתמוך  לה  שתאפשר  מהותית 
בחברות מוחזקות רלוונטיות במידה 

והמשבר יימשך תקופה ארוכה.
הנהלת החברה נמצאת בקשר ישיר 
המוחזקות  החברות  הנהלות  עם 
מצב מלאה  לקבל תמונת  מנת  על 
ולהיות  עליהן  האירועים  להשלכות 
מעורבת בתכניות המתגבשות בכל 

אחת מהחברות המוחזקות.
מהלכים  החברה  מקדמת  כן,  כמו 
של  מימון  שיאפשרו  חוב  לגיוס 

עסקאות חדשות בהמשך השנה

לחברה אין חוב פיננסי ולכן היא לא 
כן,  על  יתר  תזרימי.  בסיכון  נמצאת 
מזומנים  כרית  על  שומרת  החברה 
בחברות  לתמוך  לה  שתאפשר 
מוחזקות רלוונטיות במידה והמשבר 
ארוכה.  תקופה  ויימשך  יחריף 
היא  העיקרית  החברה  חשיפת 
ליכולתה להשלים עסקאות  כאמור 
וטרם  לקדם  החלה  אותן  חדשות 
מאפייני  לאור  זאת,  עם  נחתמו. 
חוב  והיעדר  הנכסים  פורטפוליו 
פיננסי, צפויה להיות לחברה נגישות 

למקורות מימון ככל שתדרש לכך

 תחבורה – 
תת תחום 

היסעים 
 )באמצעות 

בון תור(

הסעות  בתחום  פעילות  תור  לבון 
ועובדים  לימוד  למוסדות  תלמידים 
ירידה  חלה  ולכן  העבודה  למקומות 
שלה  הפעילות  בהיקף  מהותית 
החינוך  מערכת  השבתת  בתקופת 
למקומות  עובדים  הגעת  וצמצום 

העבודה )"תקופת ההשבתה"(

הליכים  ביצעה  תור  בון  הנהלת 
לצמצום  ומיידיים  משמעותיים 
בתקופת  תפעוליות  עלויות 
ידי  על  היתר  בין  ההשבתה, 
משנה  קבלני  עם  העבודה  צמצום 
מתבצעת  מפעילותה  ניכר  שחלק 
באמצעותם וזאת על מנת להבטיח 

שמירה על איתנותה הפיננסית

ההשפעה לא צפויה להיות מהותית, 
לאור ההליכים שביצעה הנהלת בון 
לא  ההשבתה  שתקופת  ככל  תור, 

תתארך מעבר לחודשים ספורים
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השפעות צפויות על החברהפעולות למזעור החשיפותתיאור החשיפות העיקריותתחום

 תחבורה – 
תת תחום 

תחבורה 
ציבורית 

)באמצעות 
מטרופולין(

הנסיעות  את  הקפיאה  המדינה 
התחבורה  מקווי  ניכר  בחלק 
הציבורית של כל מפעילי התחבורה 
מטרופולין.  ובכללם  הציבורית, 
מלאה  להשבתה  חשיפה  קיימת 
הציבורית,  התחבורה  פעילות  של 
כתלות בהחמרת הגבלות התנועה. 
כמו כן, חלה ירידה מהותית בכמות 
הנוסעים בקווי התחבורה הציבורית 
חשיפת  אולם  לפעול,  שממשיכים 
למספר  מטרופולין  הכנסות 

הנוסעים בפועל נמוכה 

הליכים  ביצעה  מטרופולין  הנהלת 
לצמצום  ומיידיים  משמעותיים 
לירידה  בהתאם  תפעוליות  עלויות 
נערכת  והיא  הפעילות  בהיקף 
בהיבט זה למצב של השבתה מלאה 
הציבורית.  התחבורה  פעילות  של 
בין  דיונים  מתקיימים  במקביל, 
חברות  לפורום  התחבורה  משרד 
בו  הפרטיות,  הציבורית  התחבורה 
תכנית  לגיבוש  מטרופולין,  חברה 
סיוע לחברות התחבורה הציבורית 

ההשפעה לא צפויה להיות מהותית, 
לא  ההשבתה  שתקופת  ככל 
ספורים,  לחודשים  מעבר  תתארך 
הנהלת  שביצעה  ההליכים  לאור 
מטרופולין ובהתחשב בכך ששיעור 
במטרופולין  החברה  של  ההחזקה 
השקעותיה  לשאר  ביחס  נמוך 
תלויה  גם  ההשפעה   .)24.5%(
לחברות  לסיוע  שתגובש  בתכנית 
התחבורה הציבורית, ככל שתגובש

ייצור חשמל 
באנרגיה 

מתחדשת 
)באמצעות 

סולגרין(

ומכירת  ייצור  על  השפעה  אין 
יחד  הקיימים.  במתקנים  החשמל 
ההשבתה  שתקופת  ככל  זאת,  עם 
הקמת  להידחות  עלולה  תתארך, 
תכננה  הקמתם  שאת  המתקנים 
 ,2020 בשנת  להשלים  החברה 
של  ההשבתה  נוכח  בעיקר  זאת 
לצורך  גופים ממשלתיים הנדרשים 
דומה,  מסיבה  התהליך.  קידום 
פעילות  מרבית  להידחות  צפויה 
הפיתוח וייזום של סולגרין בתקופת 

ההשבתה.
של  המניה  במחיר  הירידה  כן,  כמו 
סולגרין עלולה להקשות עליה לגייס 

הון בתקופת המשבר

קידום  פעולות  מרבית  הקפאה של 
וייזום,  והפיתוח  ההקמה  הליכי 
תוך שמירה על קשר עם הגורמים 
הרלוונטיים לצורך קידום מהיר של 
סיום  עם  מיד  האמורים  התהליכים 
הנהלת  כן,  כמו  תקופת ההשבתה. 
לקיצוץ  תוכנית  גיבשה  סולגרין 
וכלליות  ההנהלה  בעלויות  זמני 
מנת  על  ובייזום  בהקמה  הקשורות 

להבטיח תזרים חיובי רציף

ההשפעה לא צפויה להיות מהותית, 
שכן צפויה להסתכם בדחיית לוחות 
המתקנים  הקמת  של  הזמנים 
של  וייזום  הפיתוח  והליכי  החדשים 
סולגרין.  של  העתידי  הנכסים  צבר 
עם זאת, הירידה במחיר המניה של 
הערך  על  להשפיע  צפויה  סולגרין 
של ההשקעה בה בדוחות הכספיים 

של החברה

ייצור חשמל 
בתחנות כוח 

)באמצעות 
רפק אנרגיה(

למשבר השפעה נמוכה על פעילות 
ו-  הצפוניות  הכח  תחנות  וביצועי 

.MRC
בשל המגבלות על הגעתם לישראל 
של נותני שירות מחו"ל נגרמה דחייה 
היערכות  של  הסופית  בהשלמה 
תחנות הכוח הצפוניות באלון תבור 
קיטור  להספקת  גבריאל  וברמת 

בהספק מלא.

מול  בוחנת  אנרגיה  רפק  הנהלת 
הגורמים  מול  וכן  השירות,  נותני 
חלופות  הרלוונטיים,  הממשלתיים 
הפעולות  לביצוע  פתרון  למציאת 

הנדרשות הקשורות לקו הקיטור.
כמו כן, גיבשה הנהלת רפק אנרגיה 
למקרה  העלויות  לצמצום  תוכנית 
על  וממושך  חריף  יהיה  שהמשבר 

מנת להבטיח תזרים חיובי רציף

ההשפעה לא צפויה להיות מהותית

חלוקת גז טבעי 
)באמצעות 

חברות חלוקת 
גז טבעי(

ממשיכות  הגז  חלוקת  חברות 
באופן  העסקית  בפעילותן 
לירידה  חשיפה  לחברות  מלא. 
הלקוחות  של  הגז  צריכת  בהיקף 
למועד  נכון  כאשר  התעשייתיים, 
ירידה  זוהתה  לא  הדוח  פרסום 

שאינה זניחה בהיקף הצריכה

היקף  אחר  רציף  ומעקב  ניטור 
צריכת הלקוחות

ההשפעה לא צפויה להיות מהותית 

הערכות החברה בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על חברות הפורטפוליו ועל החברה כמפורט לעיל הן מידע 
והן  הדוח,  פרסום  למועד  נכון  הידוע  המצב  על  מתבססות  אלו  הערכות  ערך.  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה 
עלולות להשתנות, בין היתר, במקרה של החרפת הצעדים להתמודדות עם התפשטות, התארכות מעבר לצפוי של צעדי 
ההתמודדות עם הנגיף או התממשות של תרחישי קצה נוספים המפורטים בטבלה שלעיל, וגורמים נוספים המשפיעים 

על המשק הישראלי. לאור האמור, אין ודאות כי הערכות החברה כאמור לעיל תתממשנה כפי שהוערך. 
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_________________________

הנתונים כוללים השלמת רכישת השקעת החברה בתחום איכות הסביבה בכ-110 מיליון ש"ח והעמדת הלוואת מזנין בסך של 140 מיליון ש"ח בתחום ייצור   22
החשמל לתחנות הצפוניות של רפק אנרגיה. מובהר כי נכון למועד פרסום הדוח, טרם הושלמה עסקת רכישת ההשקעה בתחום איכות הסביבה )לפרטים 

ראו סעיף 16.6 לפרק א' בדוח זה(. לפרטים על העמדת הלוואת המזנין שהושלמה עד תאריך פרסום הדוח ראה סעיף 8.1 לנספח ג' לפרק א' בדוח זה.

ראה הערת שוליים 22 לעיל.  23

 שווי הוגן השקעות )במיליוני ש"ח( 
בפילוח רבעוני לשנת 2019

5. אופי התקשרויות

6. החזקות החברה ליום 
 31/12/2019 

ולמועד פרסום הדוח22

31/12/2019

30%22%

15%33%

31/12/2019 לרבות עסקאות 
שנחתמו עד מועד פרסום הדוח22

22%

11%

39%

16%

12%

23
7. התפתחות הפורטפוליו בשנת 2019 

31.12.2019  31.12.2019
לרבות עסקאות 

שנחתמו עד מועד 
פרסום הדוח

30.9.201930.6.201931.3.2019

אופי ההתקשרות

21% 
תלוי 
ביקוש

79% 
PPP והסדרות 

מדינה

תחבורה

אנרגיה מתחדשת

ייצור חשמל

גז טבעי

איכות סביבה
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8. השקעות החברה בנכסי תשתיות
שווי  אשר  השקעה  היא  מהותית  השקעה  תשתיות.  בנכסי  החברה  של  המהותיות  ההשקעות  בדבר  נוספים  פרטים  להלן 
השקעת החברה בה מהווה 10% או יותר מסך נכסי החברה, כפי שמוצג בדוח הכספי ליום האחרון לתקופת הדיווח שקדמה 

למועד ביצוע הבחינה. 

 תחבורה - 
 תמצית פרטים עיקריים 

)באמצעות בון תור - 49%(
בסקטור  ההשקעה  אודות  עיקריים  פרטים  תמצית  להלן 
התחבורה. לתיאור פעילות החברה בסקטור התחבורה ראו 
לקריאת  תחליף  אינה  זו  תמצית  לדוח.  א'  לפרק  א'  נספח 

התיאור המפורט שבנספח:

תיאור תמציתי
באמצעות  מתבצעת  התחבורה  בסקטור  החברה  פעילות 
הגדולות  מהחברות  שהינה  תור,  בון  בחברת  החזקתה 
בישראל בתחום הסעת ההמונים ולה שתי פעילויות מרכזיות: 

תחבורה ציבורית – פעילות המתבצעת באמצעות מטרופולין 
תחבורה ציבורית בע"מ )"מטרופולין"( המוחזקת 50% על ידי 
בון תור. למטרופולין שלושה זיכיונות מדינה להפעלת תחבורה 
שרון-חולון  ואשכול  השרון  אשכול  הנגב,  אשכול   - ציבורית 

01

שנכנס להפעלה מלאה בשנת 2019 והינו אשכול התחבורה 
הציבורית הגדול ביותר בישראל של חברה פרטית. 

אשכול תחבורה ציבורית הינו פרויקט סגור הזהה במאפייניו 
המדינה  בין  בשיתוף  המבוצעים  אחרים  תשתית  לפרויקטי 
שנתיים,   - שנה  של  הקמה  תקופת  הכולל  הפרטי,  והמגזר 
כתלות בגודל האשכול, וכרוך בהשקעות הוניות משמעותיות 
על  בשעבוד  המגובה  בחוב  כ-85%(  )עד  בעיקרן  הממומנות 
הפרויקט. לאחר השלמת ההקמה מתחילה תקופת זיכיון של 
מזומנים  מתזרימי  המפעילה  נהנית  במהלכה  שנים,   13 עד 
בביקוש  תלויים  אינם  שבעיקרם  מהמדינה  משמעותיים 
קילומטרים  בסיס  על  הוא  התשלום  עיקר  שכן  לשירות, 
מבוצעים ולא על בסיס כמות הנוסעים. כמו כן, תנאי המכרזים 
התחבורה  למפעילות  המדינה  בין  שנחתם  הענפי  וההסדר 
במרבית  שינויים  מפני  הגנה  למפעילות  מעניקים  הציבורית 

מעלויות ההפעלה.
גוברת  נכונות  האחרונות  בשנים  מראה  ישראל  ממשלת 
להשקעה בתשתיות תחבורה, בדרך של הגדלת כמות הקווים 
בכל אשכול תחבורה ציבורית, תקצוב נתיבים מהירים והגדלת 
מבצעת  כן,  כמו  הציבורית.  התחבורה  במפעילות  התמיכה 
הציבורית  התחבורה  תחום  להפרטת  מהלכים  הממשלה 
ידי  על  ודן  אגד  החברות  של  השוק  נתח  צמצום  של  בדרך 

הוצאת אשכולות של חברות אלה לתחרות מלאה.

היסעים - בון תור היא מהחברות הגדולות בתחום ההיסעים 
בישראל. פעילות ההיסעים מתבצעת על ידי בון תור וחברת 
תור בוס שירות המטייל בע"מ שבבעלותה המלאה. מרבית 
שירותי ההסעות ניתנים על בסיס מסלולים יום יומיים קבועים, 
קבועים  ללקוחות  הניתנים  בקפידה,  ומתוכננים  מחזוריים 
תור בהסכמים  בון  מול  מוסדיים(, שהתקשרו  גופים  )בעיקר 
לתקופות של 3 עד 5 שנים לאחר זכייה בהליך מכרזי. פעילות 
ההיסעים נהנית ממוניטין חיובי המאפשר לה לצמוח אורגנית 
בסיס  שהינו  הלקוחות,  בסיס  הגדלת  ידי  על  עקבי  בקצב 
ניכר  חלק  ספציפיים.  בלקוחות  התלות  את  שמקטין  רחב 
מהצמיחה בפעילות ההיסעים מתבצע על ידי התקשרות עם 
קבלני משנה, באופן המאפשר גמישות רבה בעלויות השכר 
ההוניות  ההשקעות  היקף  את  מצמצם  וכן  נוספות  ועלויות 

הנדרשות.
בנוסף, לבון תור פעילות בהיקפים שאינם מהותיים בתחום 
יבוא רכבי הסעות, באמצעות החזקתה ב-60% מ-ב.ג מוטורס 

)2017( בע"מ וכן בתחום תיירות נכנסת חינוכית.

קבוצת התחבורה הציבורית וההיסעים   החזון: 
הגדולה והמובילה בישראל
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התפתחויות מרכזיות במהלך 2019

מיקוד בהמשך צמיחה בתחום 
)M&A-ההיסעים )אורגני ו

התייעלות תפעולית

ייצוב הפעילות באשכול 
התחבורה הציבורית החדש 

)שרון-חולון( וצמיחה )הרחבות( 
בתוך אשכולות קיימים

מכרזי תחבורה ציבורית חדשים 
)צפי למספר מכרזים בשנתיים 
הקרובות( ומכרזי תפעול חדשים 
)מכרזי PPP, נת"צים וכו'( 

אסטרטגיית 
השבחה26

_________________________

נתוני בון תור ומטרופולין לשנים 2020-2022 מבוססים על הערכת השווי של החברות ליום 31.12.19 המצורפת לדוח התקופתי, והנם מידע צופה פני עתיד.   *
מכיוון שבהערכת השווי לא נכללה תחזית מפורטת לפעילות ייבוא הרכב של בון תור )באמצעות בי.ג'י.מוטורס(, ועל מנת להכלילה בנתונים, נלקחה הנחה 
שמרנית לפיה תוצאות הפעילות בשנים 2020-2022 יהיו זהות ושוות לתכנית העבודה לשנת 2020. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק 
ניירות ערך, המבוססת על הערכותיהן של בון תור ומטרופולין, בהתבסס בין היתר על הרגולציה הקיימת והוראות ההסכמים בהם הן קשורות. 
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאמור, בין היתר, במקרה של שינויים במצב הכלכלי בישראל, שינויי חקיקה ושינויים רגולטוריים אחרים.  

בנוסף, כאמור בסוף סעיף 2.4  לעיל, התחזיות אינן מביאות בחשבון את השלכות נגיף הקורונה וההתמודדות עמו. 

EBITDA - רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות. נתון זה מהווה מדד חשוב ומקובל לבחינת התוצאות העסקיות בתחום הפעילות, שכן הוא מייצג מעין רווח   24
תפעולי תזרימי בדרך של נטרול רכיב הפחת שאינו תזרימי מהרווח התפעולי המוכר לפי כללי חשבונאות מקובלים. 

EBITDA - רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובתוספת הוצאות הקמה של אשכול שרון חולון שלא הוונו. להסבר על חשיבות המדד ראה הערת שוליים   25
24. תוספת הוצאות ההקמה של אשכול שרון חולון שלא הוונו במסגרת חישוב ה-EBITDA נועדה לנטרל עלויות חד פעמיות אלה על מנת לקבל את נתון 

ה-EBITDA המייצג אותו גם בוחנת הנהלת החברה. יובהר כי תוספת זו בוצעה באופן אחיד בכל התקופות המדווחות. 

המידע אודות אסטרטגיית ההשבחה הינו מידע צופה פני עתיד שעיקרו האסטרטגיה שגיבשה החברה, תוכניותיה והערכותיה לעניין אפיקי ההשבחה של   26
ההשקעה. אין באמור משום התחייבות בדבר האופן בו תיושם האסטרטגיה בפועל. 

נתונים 
כלכליים 
מרכזיים 

2020201920182017*2021*2022*נתוני בון תור
432,444418,807405,116351,318317,045303,836הכנסות

35,55234,53434,46022,96912,12013,482רווח תפעולי
EBITDA2452,75851,08450,34641,56930,72931,114

43,57845,43247,15346,46015,21930,360תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

2020201920182017*2021*2022*נתוני מטרופולין
908,266854,152827,305713,399534,953413,560הכנסות

69,44053,32739,39728,21534,37713,124רווח תפעולי
EBITDA25162,629146,079133,120125,311105,93670,911

151,764138,141156,26881,12187,46184,062תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

הפעילות   בהיקף  מהותית  בצמיחה  התאפיינה   2019 שנת 
שיפור   גם  כמו  התחבורה,  בסקטור  הפעילות  בתחומי 
בתוצאות הכספיות של בון תור והנבה משמעותית לבעלים.  
זאת במקביל להפחתת רכיבי סיכון עקב השלמת ההסדרה  

הענפית והשלמת הקמת אשכול שרון-חולון.
תחבורה ציבורית

שהינו   האשכול,  פריסת  הושלמה   - שרון-חולון  אשכול 
חברה  של  בישראל  הגדול  הציבורית  התחבורה  אשכול 
גבתה  בהצלחה  שהסתיימה  האשכול  הקמת  פרטית. 
והייתה  משמעותיות  ותפעוליות  ניהוליות  תשומות 
לעובדה  זו.  בשנה  מטרופולין  של  המרכזית  המשימה 
המדדים  ועל  הרווחיות  שיעורי  על  השלכה  הייתה  זו 
לשנים  ביחס  בירידה  שהיו  מטרופולין  של  התפעוליים 

קודמות

המדינה   בין  ענפית  הסדרה  נחתמה   – ענפי  הסדר 
חיובי  לשיפור  המביאה  הציבורית  התחבורה  ומפעילות 

מהותי בתוצאות פעילות התחבורה הציבורית
היסעים

גידול בהכנסות – לאור זכיות במכרזים חדשים וחתימת  
חוזים

מכרזים   של  בתנאים  שיפור  לאור   – ברווחיות  גידול 
קיימים וחדשים, איחוד תפעולי אגף אוטובוסים ותור בוס 

והתייעלות בעלויות
ייבוא רכבים – כניסה לתחום פעילות ייבוא רכבי תחבורה  

ציבורית. על פי תכנית העבודה של החברה, צפוי תחום זה 
לעבור לרווחיות בשנת 2020
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_________________________

באמצעות החזקת החברה במלוא )100%( מהונה המונפק והנפרע של סולגרין החזקות בע"מ.  27

יצירת פלטפורמת אנרגיה מתחדשת ציבורית וצומחת   החזון: 
בהיקף עסקים מהותי בהתבסס על צבר פרויקטים    

אטרקטיבי של פרויקטים בפיתוח  

 אנרגיות מתחדשות - 
 תמצית פרטים עיקריים 

)באמצעות סולגרין - 57%(
בסקטור  ההשקעה  אודות  עיקריים  פרטים  תמצית  להלן 
בסקטור  החברה  פעילות  לתיאור  המתחדשות.  האנרגיות 
האנרגיות המתחדשות ראו נספח ב' לפרק א' לדוח. תמצית 

זו אינה תחליף לקריאת התיאור המפורט שבנספח:

תיאור תמציתי
פעילות החברה בסקטור האנרגיות המתחדשות מתבצעת 
סולגרין27.  של  המניות  מהון  בכ-57%  החזקה  באמצעות 
של  ותפעול  הקמה  פיתוח,  תכנון,  בייזום,  עוסקת  סולגרין 
מתקנים לייצור חשמל על בסיס אנרגיה סולארית ופעילותה 
קטנות  מערכות   329( מניבים  בנכסים  החזקה  כוללת 
המותקנות על גבי גגות בהספק מותקן כולל של כ-16 מגה 
וואט ו-5 מערכות בינוניות בהספק מותקן כולל של כ-6 מגה 
מותקן  בהספק  סולאריים  שדות   3( בהקמה  נכסים  וואט(, 
כולל של 45 מגה וואט אשר זכו במכרז בשנת 2019 וצפויים 
לקום ולהתחבר לרשת החשמל בשנת 2020( ונכסים בייזום 
ופיתוח )פרויקטים ברחבי הארץ בשלבי ייזום ופיתוח שונים 
בהיקף מצטבר של כ-400 מגה וואט מותקן( שחלקם יבשילו 

למכרזי רשות החשמל בהדרגה בשנים הקרובות.
סקטור האנרגיות המתחדשות הינו מנוע צמיחה משמעותי 
במשקי החשמל בעולם, נוכח הגברת מודעות הציבור לצורך 
באיתור מקורות אנרגיה נוספים וחלופיים וכן צמצום התלות 
בישראל  וגז(.  פחם  נפט,  )כגון  מתכלים  אנרגיה  במקורות 

02

עומד הסקטור בפני צמיחה משמעותית בעשור הקרוב, כפי 
ייצור  בהיקף  לעלייה  להביא  הממשלה  ביעד  לראות  שניתן 
ל-17%   2017 בשנת  מ-3%  מתחדשות  באנרגיות  החשמל 
לשנת  האנרגיה  שר  של  חזון  במסמך  כאשר   ,2030 בשנת 
יעדי  להגדלת  האפשרות  לבחינת  התייחסות  נכללה   2030
הייצור לשנת 2030. יישום התכנית צפוי להתבטא באסדרות 
ומכרזים של רשות החשמל, הן של מתח עליון והן של מתח 
עתידיות  השקעות  יניעו  אשר  נוספות  ופעולות  ונמוך,  גבוה 
של מיליארדי שקלים בתחום. היקף הנכסים בייזום שברשות 
אלה,  נכסים  היקף  להגדלת  פעילויותיה  גם  כמו  סולגרין, 
צפויים לאפשר לה לקחת חלק משמעותי בצמיחה הצפויה. 
תחום האנרגיה הסולארית נחשב כבעל טכנולוגיה מוכחת 
ובהתאם סיכוני ההקמה וההפעלה נחשבים נמוכים יחסית 
ולא נדרש סבסוד מצד המדינה. כמו כן, המכרזים בתחום הם 
קבוע  ידוע,  בתעריף  שנים   23 של  ארוכה  לתקופה  לרישיון 

וצמוד לכל אורך שנות ההפעלה. 
ציבורית  פלטפורמה  באמצעות  בסקטור  ההשקעה 
משמעותיים  מימון  למקורות  מאד  טובה  נגישות  מאפשרת 
של  הצמיחה  באסטרטגיית  לתמוך  מנת  על  הנדרשים 
סולגרין. הסטנדרטיזציה של מימון ההשקעות בתחום והיותו 

סולידי מאפשר מינוף גבוה בתנאים אטרקטיביים.
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הפעילות  בתחום  מואצת  בצמיחה  התאפיינה   2019 שנת 
בדרך של צמיחה אורגנית ובדרך של מיזוגים ורכישות, תוך 
שינוי המיקוד העסקי של סולגרין והפיכתה לשחקן דומיננטי 

בסקטור האנרגיות המתחדשות בישראל.
השותף   מניות  רכישת  השלמת   – השליטה  רכישת 

בהשקעה תמורת 44.4 מיליון ש"ח.
פעיל,   דירקטוריון  יו"ר  מינוי   – חדשה  הנהלה  מינוי 

סמנכ"ל כספים וחברי הנהלה נוספים. 
סולגרין   פעילות  מיזוג  השלמת   – ורכישות  מיזוגים 

סולגרין  לתוך  ירוקים(  הרים  להב   - )לשעבר  החזקות 
רכישת  בעסקת  המניבים  הנכסים  מצבת  והגדלת 

החזקות השותף בנכסים המניבים.

הקמת   השלמת   – במכרזים  וזכייה  אורגנית  צמיחה 
מערכות בינוניות בהספק מותקן של 6 מגה וואט וזכייה 
בהספק  נוספות  מערכות  של  להקמה  מכרזים  בשני 

מותקן של 45 מגה וואט בשנת 2020.
נכסים   צבר  רכישת   – בייזום  הנכסים  היקף  הגדלת 

בייזום מ-OPC, הסכם שיתוף פעולה עם לומיסן ופעילות 
אורגנית.

מיליוני    23 ואופציות בסך  מניות  – הנפקת  הון  הנפקת 
ש"ח.

_________________________

רווח גולמי מפרויקטים – הכנסות ממכירת חשמל בקיזוז הוצאות שכירות, אחזקת מערכות ואחרות. מייצג את הרווח הגולמי ברמת הפרויקטים בלבד.   28

EBITDA 29 – רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול הכנסות אחרות. לחשיבות הנתון ראה הערת שוליים 24. 

FFO פרויקטאלי – רווח גולמי מפרויקטים בניכוי הוצאות מימון תזרימיות. נועד להציג את הרווחיות לבעלים של המתקנים הפוטו וולטאיים של סולגרין,   30
כלומר, מציג את ה-FFO ברמת הפרויקטים בלבד.

המידע אודות אסטרטגיית ההשבחה הינו מידע צופה פני עתיד שעיקרו האסטרטגיה שגיבשה החברה, תוכניותיה והערכותיה לעניין אפיקי ההשבחה של   31
ההשקעה. אין באמור משום התחייבות בדבר האופן בו תיושם האסטרטגיה בפועל.

הקמת מתקנים חדשים ורכישת 
נכסים מניבים בהיקף מותקן של 

50-75 מגה וואט בשנה

פעילות בינלאומית בשווקים 
ספציפיים על ידי זיהוי שותפים 
מקומיים והתמקדות ב-2-3 
שווקים מחוץ לישראל

השתתפות במכרזים להקמת 
מגה פרויקטים בישראל

יישום אסטרטגיה פיננסית ארוכת 
טווח המבוססת על התכניות 
הריאליות של סולגרין

אסטרטגיית 
השבחה31 הרחבה מהותית של הקרקעות 

בפיתוח והגשה של היקף מהותי 
למכרזי רשות החשמל

נתונים 
כלכליים 
מרכזיים 

)באלפי ש"ח(

)IFRS16 – תוצאות הפעילות לפי נתוני פרופורמה )ובנטרול השפעת תקן חכירות

20192018

34,27533,090הכנסות ממכירת חשמל

22,42021,527רווח גולמי מפרויקטים28

EBITDA2916,62916,827

FFO16,90715,948 פרויקטאלי30

התפתחויות מרכזיות במהלך 2019
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בסקטור  ההשקעה  אודות  עיקריים  פרטים  תמצית  להלן 
ייצור חשמל בתחנות כוח. לתיאור פעילות החברה בסקטור 
לדוח.  א'  לפרק  ג'  נספח  ראו  כוח  בתחנות  חשמל  ייצור 
תמצית זו אינה תחליף לקריאת התיאור המפורט שבנספח:

תיאור תמציתי
פעילות החברה בסקטור ייצור החשמל מתבצעת באמצעות 
החזקתה בחברת רפק אנרגיה, אשר מחזיקה בתחנות כוח 
בהספק מותקן מצטבר של 730 מגה וואט בשיעורי החזקה 

שונים באמצעות החברות כדלקמן:
82.2% ממניות איי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ )"רמת גבריאל"( 
ואיי.פי.פי אלון תבור בע"מ )"אלון תבור"(32 )ביחד - "התחנות 
בטכנולוגיית  כוח  תחנות  בבעלותן  אשר  הצפוניות"( 
ו-33.33%  בהתאמה  תבור,  ואלון  גבריאל  ברמת  קוגנרציה 
בבעלותה  אשר   )"MRC"(  MRC Tavor Power Ltd ממניות 

אתר ייצור חשמל באזור התעשייה אלון תבור.
פועלות  הצפוניות  התחנות   – הצפוניות  התחנות 
של  זמני  בו  ייצור  מאפשרת  אשר  קוגנרציה  בטכנולוגיית 
אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית )קיטור( בהספק 
מותקן )חשמל( של 73 מגה וואט לשעה ובהספק קיטור של 

48 טון לשעה בתחנת רמת גבריאל ו-60 טון לשעה בתחנת 
אלון תבור.

לאור היתרונות הכלכליים והסביבתיים של מתקני קוגנרציה, 
ופורסמה  אלו  במתקנים  רשות החשמל  ישנה תמיכה של 
המתמרצת  קוגנרציה,  למתקני  ומטיבה  פרטנית  אסדרה 
את הקמתם על ידי יזמים פרטיים ומאפשרת העברת עודפי 
חשמל, אשר אינם נמכרים לצרכנים פרטיים, לרשת, במחיר 
כלכלי וצמוד מדד המוסדר לטווח ארוך של 18 שנה ממועד 

ההפעלה המסחרית.
במחצית  הצפוניות  לתחנות  שהוענקו  הייצור  רישיונות 
להארכה  וניתנים  שנים  ל-20  הינם   2019 של  השנייה 
לתקופה נוספת בת 10 שנים נוספות בכפוף לתנאי רישיונות 
הייצור. לכל תחנה חוזים ארוכי טווח עם לקוחות עוגן, נילית 
)רמת גבריאל( ותנובה )אלון תבור(, וכן עם לקוחות פרטיים 

נוספים.
קבוצת  עם  גז  לאספקת  התקשרות  הצפוניות  לתחנות 
תמר ועם אנרג'יאן וקיימת להן הזכות להקטין את הכמות 
החוזית ממאגר תמר במלואה לאחר תחילת הפקת הגז ע"י 

אנרג'יאן.

_________________________

והנפרע של  נוספים מהונן המונפק   4% 2020 התקשרה רפק אנרגיה בהסכם עם בעלת המניות הנוספת בתחנות הצפוניות לרכישת  19 במרץ  ביום   32
התחנות הצפוניות, באופן שעם השלמת עסקת הרכישה, יעלה שיעור ההחזקה של רפק אנרגיה בתחנות הצפוניות ל- 86.2%. לפרטים נוספים ראו סעיף 

1.4.3 לנספח ג' לפרק א' לדוח.

 ייצור חשמל בתחנות כוח - 
 תמצית פרטים עיקריים 

)רפק אנרגיה - 50%(

03
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נתונים 
כלכליים 
מרכזיים 

)באלפי ש"ח(

_________________________

 .)33.33%( MRC לפי חלקה של רפק אנרגיה  ב-MRC( בתוספת ההכנסות של  )ללא חלקה  33 הכנסות מתואמות מורכבות מההכנסות של רפק אנרגיה 
חשיבות הנתון היא בהצגת מלוא ההכנסות של רפק אנרגיה, הכולל גם את חלקה בהכנסות של MRC. תיאום זה נדרש מאחר וחלקה של רפק אנרגיה 

בתוצאות התפעוליות של MRC לא נכללות בדוחות הכספיים שלה, אלא רק כחלק מסעיף רווחי האקוויטי. 

ראה הערת שוליים 24.  34

ראה הערת שוליים 33.   35

יובהר, כי ההערכות בדבר התוצאות החזויות כאמור כוללות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס בין היתר על החוזים הקיימים,   36
הערכות בדבר תעריפים, התקשרויות עם ספקים )לרבות ספקי גז טבעי(, שיעורי הנחה, כמויות צריכה וגורמים נוספים. הערכה זו עשויה שלא להתממש 
או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה מסיבות שאינן תלויות בחברה, ובכללן שינוי בהיקף ובטיב פעילות הלקוחות האמורים. בנוסף, כאמור בסוף 

סעיף 2.4  לעיל, התחזיות אינן מביאות בחשבון את השלכות נגיף הקורונה וההתמודדות עמו. 

מידע על  נועד לתת  זה  נתון  לאור השונות בתחזית ה-EBITDA בכל אחת משנות הרישיון,  וחשיבותו.   EBITDA-לעניין הגדרת ה  24 ראה הערת שוליים   37
ה-EBITDA השנתי הממוצע הצפוי בתקופה זו.

חישוב ה-FFO מחושב על בסיס EBIDTA בניכוי עלויות ריבית )לא כולל ריבית על הלוואות בעלים( ומס. לאור השונות בתחזית ה-FFO בכל אחת משנות   38
הרישיון, נתון זה נועד לתת מידע על ה-FFO השנתי הממוצע הצפוי בתקופה זו, תחת הנחות מחזור חוב שהינן ההנחות הסבירות לעמדת החברה. 

ליום 31 בדצמבר 2017ליום 31 בדצמבר 2018ליום 31 בדצמבר 2019תקופה

--141,428סה"כ הכנסות

--158,600סה"כ הכנסות מתואמות33

EBITDA3419,169)7,515()2,800(

)EBITDA22,388)7,515()2,800 פרופורמה35

הנתונים של התחנות הצפוניות משקפים שנות הקמה, למעט שנת 2019 שמציגה הפעלה של כחודשיים 
בלבד ללא הספקת קיטור. הנתונים של MRC משקפים הפעלה של חודש אחד בשנת 2019 בלבד.

הרישיון  לתקופת  שנתי  ממוצע   תחזית 
במיליוני ש"ח36

הצפוניות   התחנות 
)לפי 100%(

 MRC תבור   אלון 
)לפי 100%(

EBITDA37133222

FFO38112196

MRC – אתר ייצור החשמל בבעלות MRC כולל טורבינת גז 
ו-2 טורבינות סולר )פיקריות(. 

המנצלת  משולב  מחזור  בטכנולוגיית  פועלת  הגז  טורבינת 
את החום השיורי הנפלט מטורבינות הדלק )גז( ומשתמשת 
טורבינה  מופעלת  באמצעותו  אשר  קיטור,  ייצור  לצורך  בו 
 363 על  עומד  הגז  טורבינת  של  המותקן  ההספק  נוספת. 
פיקריות  תחנות  הינן  הסולר  טורבינות  לשעה.  וואט  מגה 
החום  את  מנצלת  אינה  אשר  פתוח  מחזור  בטכנולוגיות 
מופעלות  אלה  תחנות  הדלק.  מטורבינות  הנפלט  השיורי 
יש  כאשר  בשנה,  שעות  של  מצומצם  מספר  כלל  בדרך 
חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים לחשמל במשק. 
ההספק המותקן של טורבינות הסולר עומדות על 220 מגה 

וואט לשעה )110 מגה וואט כל אחת(. 
להקים  אופציה   MRC-ל באתר,  הפעילים  לנכסים  בנוסף 
באתר הייצור תחנת כח חדשה במחזור פתוח )פיקר( בהספק 
של עד 230 מגה וואט לשעה. לפיקר קיים מקום שמור ברשת 

החשמל והסדרה תעריפית ייעודית לטווח ארוך.

והסדרה   2019 בדצמבר   2 מיום  ייצור קבוע  רישיון   MRC-ל
הפעילים  הנכסים  עבור  שנים   15 של  לתקופה  תעריפית 

באתר. 
MRC נהנות מתשלומי  תחנות הכוח באתר אלון תבור של 
זמינות משמעותיים בתעריף קבוע וצמוד בגין מלוא הספק 
כנגד  ארוך  לטווח  הגנה  מספקת  כשההצמדה  התחנות, 
שינויים במדד ובשער האירו. הצמדה זו מנטרלת, בין היתר, 
את חשיפת החוב הבכיר של MRC, הנקוב באירו, לשינויים 
למנהל  חשמל  מכירת  מתאפשרת  בנוסף,  האירו.  בשער 
המערכת על בסיס מחיר האנרגיה השולית המוזרמת לרשת 

החשמל )SMP( שנקבע בהליך מכרזי בשוק הסיטונאי.
רפק  מחזיקה   ,MRC ממניות  ב-33.33%  להחזקתה  בנוסף 
אנרגיה בשיעור דומה במניות אם.אר.סי. תפעול בע"מ )"אם.

אר.סי. תפעול"(, המספקת שירותי תפעול לתחנות הכוח.
לתחנת  טבעי  גז  לאספקת  אנרג'יאן  עם  התקשרה   MRC
הגז  הזרמת  לתחילת  עד  תמר  קבוצת  עם  וכן  הכוח, 

מאנרג'יאן. 
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פלטפורמה לפרויקטים לייצור חשמל וכך הפיכה   החזון: 
לשחקן משמעותי בשוק החשמל הישראלי המתפתח  

שנת 2019 התאפיינה בקידום אינטנסיבי של הקמת תחנות 
ובהתאם  להפעלתן  ייצור  רישיון  וקבלת  הצפוניות  הכוח 
השלת חלק ניכר מסיכוני ההקמה. כמו כן, השנה האחרונה 
כללה צמיחה בהיקף הנכסים הפעילים ברפק אנרגיה על 
ידי זכייה במכרז לרכישת אתר הייצור של חח"י באלון תבור 
ובבניית התשתית הארגונית והניהולית של תחום הפעילות.

והשלמת 	  פיננסית  סגירה  זכייה,   – כוח  תחנות  רכישת 
רכישת אתר הייצור של חח"י באלון תבור

רישיון ייצור – התקבל בשתי התחנות הצפוניות – אלון 	 
תבור )ספטמבר( ורמת גבריאל )נובמבר(

הפעלת קו קיטור – התחלת מכירה ללקוחות, הפעלה 	 
מלאה טרם הושלמה וצפויה ברבעון שני, 2020

וסמנכ"ל 	  מנכ"ל  פעיל,  דירקטוריון  יו"ר  מינוי   – ארגוני 
כספים

על 	  סימנס  מול  הדדי  ויתור  נחתם   – הקמה  קבלן 
המחלוקות והתביעות הכספיות בתחנות הצפוניות

מימון מחדש – מחזור חוב המזנין בתחנות הצפוניות על 	 
ידי החברה

תקציב ההקמה – הזרמת הסכומים שנדרשו להשלמת 	 
הקמה התחנות הצפוניות

מסחרי – משא ומתן לעדכון תנאי הסכמים מול לקוחות 	 
ומול ספק הגז הטבעי תמר.

_________________________

המידע אודות אסטרטגיית ההשבחה הינו מידע צופה פני עתיד שעיקרו האסטרטגיה שגיבשה החברה, תוכניותיה והערכותיה לעניין אפיקי ההשבחה של   39
ההשקעה. אין באמור משום התחייבות בדבר האופן בו תיושם האסטרטגיה בפועל. 

פיננסי – מימון מחדש של החוב הבכיר 
בתחנות הצפוניות לאחר שיפור פרופיל 

הסיכון של התחנות עם כניסתן לשלב 
ייצור החשמל המסחרי

הרחבת פעילות – השתתפות במכרזים 
עתידיים של חח"י, לרבות מכרזים על 
מכירת תחנות כוח הנמצאות בבעלותה, 
במיזמים נוספים בתחום האנרגיה 
הכוללים בין היתר את תחום תחנות 
הקוגנרציה הקטנות וביצוע עסקאות 
מיזוגים ורכישות בתחום האנרגיה

 פיתוח עסקי – קידום משמעותי של הליך 
הקמת תחנת כח חדשה במחזור פתוח 
)פיקר(, באתר MRC, בהתאם לאופציה 

שניתנה לה בהסכם הרכישה מחח"י

שוק ורגולציה – טיוב ההצעות במכרזים 
תוך מקסום שעות עבודה ומחיר שוק

אסטרטגיית 
השבחה39 מסחרי - אופטימיזציה של המערכות 

החוזיות מול לקוחות וספקים

התפתחויות מרכזיות במהלך 2019
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_________________________

ההערכה בדבר היקף הצריכה השנתית המשוערת לשנה מייצגת הנה מידע צופה פני עתיד, העשוי להיות מושפע, בין היתר, משינויים ברגולציה הקיימת,   40
בתוכנית העסקית של החברה ובשווקים בהן פועלות חברות החלוקה.

שימור החברות כמובילות והדומיננטיות בתחום   החזון: 
חלוקת הגז הטבעי, על ידי חלוקת גז טבעי למגוון    

מגזרים כתחליף מרכזי לדלקים אחרים  

בסקטור  ההשקעה  אודות  עיקריים  פרטים  תמצית  להלן 
בסקטור  החברה  פעילות  לתיאור  הטבעי.  הגז  חלוקת 
חלוקת הגז הטבעי ראו נספח ד' לפרק א' לדוח. תמצית זו 

אינה תחליף לקריאת התיאור המפורט שבנספח:

תיאור תמציתי
פעילות החברה בסקטור הגז הטבעי מתבצעת באמצעות 
החזקתה בחברות נגב גז טבעי בע"מ, )"נגב גז"(, גז טבעי 
"חברות  גז:  נגב  עם  ויחד  דרום",  טבעי  )"גז  בע"מ  דרום 
בע"מ  אי.פי.סי  טבעי  גז  לתשתיות  והחברה  החלוקה"( 
בלעדי  ברישיון  מחזיקות  החלוקה  חברות  )"אי.פי.סי"(. 
להקמה והפעלה של רשת חלוקת הגז הטבעי באיזור הנגב 
25 שנים  )Downstream( לתקופה של  נמוך  והדרום בלחץ 
לחברת   2012 ומשנת  גז  נגב  לחברת   2009 משנת  החל 
החלוקה  רשת  נכסי  יועברו  בסיומה  אשר  דרום  טבעי  גז 
למדינה, תמורת שווי השוק שלהם, כפי שיהיה באותו מועד. 
פעילותה העיקרית של אי.פי.סי הינה הענקת שירותי תכנון, 
הקמה, תפעול ותחזוקה של תשתיות לחלוקת גז לחברות 

לעומת  ביותר  המתקדמות  הן  החלוקה  חברות  החלוקה. 
הגז  צינורות  קווי  באורך  בישראל  האחרים  החלוקה  אזורי 

הפרוסים וכן בכמות הלקוחות המחוברים והחתומים.
פעמיים  חד  חיבור  דמי  גביית  על  מבוסס  ההכנסות  מבנה 
של  השוטף  השירות  בגין  חלוקה  דמי  וגביית  מלקוחות 
והחלוקה  החיבור  דמי  בפועל.  צריכתם  לפי  הגז  העברת 
ללקוחות תעשייתיים הינם קבועים וצמודים לאורך תקופת 
הרישיון. בנוסף, קיימת תמיכה ממשלתית מהותית בתחום 
לרשת  נוספים  קצה  צרכני  של  חיבור  לעודד  שנועדה 
ומענקים בהיקף  החלוקה, הכוללת מגוון הסדרות, מכסות 
חיבור  הרשת,  פרישת  לצורך  שקלים  מיליוני  מאות  של 
לקוחות מרוחקים וחיבור שכונות מגורים. בהתאם, התכנית 
העסקית של חברות החלוקה כוללת חיבור לקוחות ממגוון 
תחנות  קוגנרציה,  תחנות  תעשייתיים,  לקוחות   – מגזרים 
תדלוק CNG, מרכזים מסחריים ודיור, וכתוצאה מכך עלייה 
 2019 בשנת  מחוברים  לקוחות  של  שנתית  גז  מצריכת 
בהיקף 134.5 מיליוני מ"ק לצריכה שנתית משוערת לשנה 

מייצגת )שנת 2027( בהיקף 261.459 מיליוני מ"ק40.

 חלוקת הגז הטבעי - 
 תמצית פרטים עיקריים 

)חברות חלוקת הגז הטבעי - 33%(

04
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הקמה  בשוק,  מובילות  בהמשך  התאפיינה   2019 שנת 
מואצת ותחילת חדירה לסגמנטים נוספים של לקוחות.

בהיקף 	  חלוקה  צנרת  הקמת   – החלוקה  רשת  הקמת 
משמעותי ברחבי הנגב והדרום

חדירה למגזר הביתי – כניסה מהירה לאספקת צריכה 	 
בשלוש  ביתית  לצריכה  תשתית  ופריסת  בערד  ביתית 

שכונות חדשות
רשת 	  פריסת  למימון  חדשים  מדינה  בהסכמי  זכייה 

החלוקה

היעד המרכזי של חברות החלוקה הינו המשך פרישת רשת החלוקה וחיבור צרכנים תעשייתיים נוספים, וכן הרחבת שוק 
צרכני הגז הטבעי במגזרים נוספים, ובפרט מתקני קוגנרציה, תחנות התדלוק CNG, מרכזים מסחריים וענפי הדיור, כמפורט 

להלן:

מרכזים מסחריים ומרכזי אנרגיה 
מסחריים – חיבור לרשת החלוקה של 
לקוחות מסחריים הכוללים חנויות, 
מאפיות מזון, מתקני קירור ועוד

דיור – חברות החלוקה מיפו כ-80,000 
יחידות דיור בפרויקטים בשלבי הקמה 
ובשלבי ייזום באזור הנגב והדרום הנמצאים 
בשלבים שונים של תכנון או הקמה, ואשר 
ניתן לחברם לרשת החלוקה, ופועלות מול 
הגופים הממשלתיים הרלוונטיים בכדי 
לקדם את פיתוח תחום הדיור

לקוחות תעשייתיים – השלמת חיבורם 
לרשת החלוקה של לקוחות חתומים 

והתקשרות עם לקוחות תעשייתיים נוספים

קוגנרציה – חתימה על הסכמי חלוקה עם 
יצרני החשמל באזור הנגב והדרום שזכו 

במכסה להקמת מתקני קוגנרציה בהיקף 
מצטבר של כ-113 מגה וואט )עד כה נחתמו 

הסכמים עם יצרני חשמל בהיקף של 9.1 
מגה וואט(

תחנות תדלוק CNG – בכוונת חברות 
החלוקה לפעול מול משרד האנרגיה, וכן 

מול חברות תחבורה ציבורית ורשויות 
מקומיות, לפיתוח תחום תחנות התדלוק 

בגז טבעי באזור הנגב והדרום, בהתאם 
לקול קורא במסגרתו זכו 14 תחנות דלק 

באזור הנגב והדרום במענקים להקמת 
תחנות דלק כאמור

תחום פיננסי – עמידה באבני דרך ובלוחות 
הזמנים לשם קבלת המענקים וכן זכיה 
במענקים חדשים, וכן שיפור תנאי החוב 
בחברות החלוקה והיקפו

אסטרטגיית 
השבחה42

נתונים 
כלכליים 
מרכזיים 

)באלפי ש"ח(

201920182017

16,64512,16411,045רווח תפעולי

EBITDA4125,20020,43317,965

55,71113,51975,000תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

)69,630()13,924()30,772(תזרים מזומנים מפעילות השקעה

גידול  החברה  צופה  החלוקה,  לרשת  חדשים  לקוחות  חיבור  השלמת  תחזית  ולאור  החברה,  להערכת 
משמעותי בהכנסות וברווחי חברות החלוקה בכל אחת מהשנים הקרובות..

_________________________

ראה הערת שוליים 24 לעניין הגדרת ה-EBITDA וחשיבותו.   41

המידע אודות אסטרטגיית ההשבחה הינו מידע צופה פני עתיד שעיקרו האסטרטגיה שגיבשה החברה, תוכניותיה והערכותיה לעניין אפיקי ההשבחה של   42
ההשקעה. אין באמור משום התחייבות בדבר האופן בו תיושם האסטרטגיה בפועל. 

התפתחויות מרכזיות במהלך 2019
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ניתוח הדוחות הכספיים 03
ליום 31 בדצמבר 2019
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1. המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2019
ליום 31 בדצמבר סעיף

2019 )אלפי ש"ח(
ליום 31 בדצמבר 
2018 )אלפי ש"ח(

הסברי הדירקטוריון

העלייה נובעת בעיקר מגידול במזומנים ושווי מזומנים כתוצאה320,6773,579נכסים שוטפים
מהנפקות הון שביצעה החברה.

העלייה נובעת מהשקעות חדשות שביצעה החברה וכן מעליית632,848257,547נכסים שאינם שוטפים
ערך ההשקעות בחברות המוחזקות.

953,525261,126סה"כ נכסים

1,6931,919התחייבויות שוטפות

 התחייבויות 
18,3305,704שאינן שוטפות

העלייה נובעת מגידול בהתחייבות מיסים נדחים שמקורו בעלייה 
בגין הפסדים  נדחה  נכס מס  בקיזוז השפעת  בערך ההשקעות 

להעברה.

20,0237,623סה"כ התחייבויות

העלייה נובעת מהנפקות הון שביצעה החברה.847,956234,406הון מניות ופרמיה

 קרן הון 
בעקבות-8,422תשלום מבוסס למניות הניהול  לחברת  שהונפקו  מאופציות  נובעת  העלייה 

הנפקות הון שביצעה החברה.

דיבידנד 77,12419,097עודפים ובקיזוז  הדוח  בתקופת  החברה  מרווחי  נובעת  העלייה 
עליו הכריזה החברה.

933,502253,503סה"כ הון

953,525261,126סה"כ התחייבויות והון

2. תוצאות הפעילות בשנת 2019
 2019 סעיף

)אלפי ש"ח(
 2018 

)אלפי ש"ח(
הסברי הדירקטוריון

העלייה נובעת מגידול בשווי הוגן של השקעות בחברות מוחזקות 108,10631,956הכנסות
וכן מגידול בדיבידנד שהתקבל. 

העלייה נובעת מגידול בדמי הניהול, לאור שנת הפעילות המלאה )2,248()8,044(הוצאות דמי ניהול
ועליית שווי ההשקעות בחברות מוחזקות. 

)3,525()3,005(הוצאות בגין עסקאות

הוצאות בגין תשלום 
בעקבות-)8,405(מבוסס מניות הניהול  לחברת  שהונפקו  מאופציות  נובעת  העלייה 

הנפקות הון שביצעה החברה.

)1,382()1,877(הוצאות תפעוליות

)7,155()21,330(סה"כ הוצאות

הכנסות מימון נובעות מפיקדונות על יתרות מזומנים. -407הכנסות מימון

 רווח לפני מסים 
87,18224,801על הכנסה

)5,704()19,845(מסים על הכנסה
העלייה נובעת מגידול בהתחייבות מיסים נדחים שמקורו בעלייה 
בגין הפסדים  נדחה  נכס מס  בקיזוז השפעת  בערך ההשקעות 

להעברה.

67,33719,097רווח כולל
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3. נזילות
 2019 סעיף

)אלפי ש"ח(
 2018 

)אלפי ש"ח(
הסברי הדירקטוריון

-729מזומנים יתרת פתיחה

 מזומנים נטו ששימשו 
לפעילות שוטפת של 

החברה

מתקבולי )5,912()1,925( נבע  שוטפת  לפעילות  ששימשו  נטו  במזומנים  הקיטון 
דיבידנד שהתקבלו השנה לראשונה בקיזוז גידול בעלויות התפעוליות 

של החברה, בין היתר לאור שנת הפעילות המלאה. 
 מזומנים נטו ששימשו 

לפעילות השקעה
מעלייה )226,038()278,133( נובע  השקעה  לפעילות  ששימשו  נטו  במזומנים  הגידול 

בהיקף ההשקעות בחברות מוחזקות.

 תזרים מזומנים 
מפעילות מימון

נובע מעלייה בהיקף 598,779232,679 הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
גיוסי הון שביצעה החברה במהלך השנה. 

319,450729מזומנים יתרת סגירה

4. יחסים פיננסיים מרכזיים
 2019 סעיף

)באחוזים(
הסברי הדירקטוריון

ROA16.4% התפעולית התשואה  את  משקף  היחס  המשוקלל.  למאזן  ביחס  רגילות  מפעולות  הרווח 
שהושגה על סך נכסי החברה המשוקללים, כלומר, התשואה לכל בעלי ההון )הון עצמי והון 

זר( על סך הנכסים ששימשו להשגתה. 
 תשואה על 

הנכסים מושקעים
הכנסות מהנכסים המושקעים )התאמות לשווי הוגן, דיבידנדים ודמי ניהול ותקבולי ריבית על 29.9%

הלוואות בעלים( ביחס לנכסים מושקעים משוקללים. היחס משקף את התשואה הישירה 
על ההשקעות בנכסי תשתיות.

 תשואה על ההון 
לפני מס

רווח לפני מסים על הכנסה ביחס להון עצמי המשוקלל. היחס משקף את התשואה לבעלי 16.9%
ההון העצמי לפני מס על ההון העצמי השייך להם. ככל שהמלצות הוועדה לקידום הקמת 
שהחברה  וככל  החברה,  על  ויחולו  בחקיקה  יאומצו  בתשתיות  להשקעה  נסחרות  קרנות 
זה,  במקרה  משמעותית.  לקטון  צפויות  שלה  המס  הוצאות  להמלצות,  בהתאם  תפעל 
התשואה על ההון לפני מס עשויה להיות שווה בקירוב ל-ROE. לפרטים נוספים על המלצות 

הוועדה ראה סעיף 11.4 לפרק א' לדוח זה43.
ROE13.0% הרווח הנקי ביחס להון העצמי המשוקלל. היחס משקף את התשואה לבעלי ההון העצמי על

ההון העצמי השייך להם.

 5. נתונים מאזניים משוקללים המשמשים לחישוב היחסים 
הפיננסיים המרכזיים  

 2019סעיף
)אלפי ש"ח(

הסברי הדירקטוריון

המאזן המשוקלל מציג את שקלול נכסי החברה לפי התקופה היחסית ממועד הכרתם 529,965מאזן משוקלל
נכסי החברה תשוקלל  יתרת הפתיחה של  כלומר,   ,31.12.19 ליום  ועד  בספרי החברה 
לשנה מלאה. גידול / קיטון בנכסי החברה במהלך השנה ישוקלל ממועד הדוחות הכספיים 

בהם הוכר הגידול / הקיטון בנכסי החברה ועד לסוף השנה.
נכסים מושקעים 

משוקללים
הנכסים המושקעים המשוקללים מציגים את שקלול ההשקעות של החברה לפי התקופה 361,372

היחסית ממועד הכרתם בספרי החברה ועד ליום 31.12.19, כלומר, יתרת הפתיחה של 
סעיף השקעות בחברות מוחזקות בדוח הכספי תשוקלל לשנה מלאה. השקעות שבוצעו 

במהלך השנה ישוקללו ממועד ביצוע ההשקעה ועד לסוף השנה.
ממועד 517,348הון עצמי משוקלל היחסית  התקופה  לפי  העצמי  ההון  שקלול  את  מציג  המשוקלל  העצמי  ההון 

הכרתו בספרי החברה ועד ליום 31.12.19, כלומר, יתרת הפתיחה של ההון העצמי בדוח 
הכספי תשוקלל לשנה מלאה ושינויים בהון העצמי במהלך השנה ישוקללו ממועד השינוי 

ועד לסוף השנה.

_________________________

הערכות השפעות המלצות הוועדה על הוצאות המס של החברה הן מידע צופה פני עתיד. אין ודאות כי ההמלצות יאומצו כפי נוסחן ואין ודאות לגבי עיתויין.   43
ההשפעה על החברה בפועל עשויה להיות שונה מכפי שנחזה.
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ממשל תאגידי 04
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1. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע, בהתאם לסעיף 92)א()12( לחוק החברות, כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות 
חשבונאית ופיננסית, בהתחשב בגודל החברה, סוג פעילותה, במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה הכולל 

אנשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים, הינו ארבעה )4(. 

נכון למועד פרסום הדוח, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים 
אודות הדירקטורים, ראו פירוט ביחס לתקנה 26 בפרק ד' לדוח.

2. דירקטורים חיצוניים
תקנון החברה כולל הוראה כי הדירקטוריון יורכב מארבעה )4( דירקטורים חיצוניים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. ביום 7 
במאי 2019 אישרה האסיפה הכללים את מינויים של ה"ה אשר גרינבאום, דוד ברוך, יובל ברונשטיין וענת קינן, כדירקטורים 

חיצוניים בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים בתוקף ממועד אישורה כאמור. 

לפרטים אודות הדירקטורים החיצוניים, ראו פירוט ביחס לתקנה 26 בפרק ד' לדוח. 

3. דירקטור חליף
עם מינוי הדירקטורים החיצוניים כאמור בסעיף 4.2  לעיל, סיים מר יצחק אבידור את כהונתו כדירקטור בחברה. ביום 9 ביולי 

2019 מונה מר אבידור כדירקטור חליף למר הראל בית און.

4. מבקר פנים
ביום 26 באוגוסט 2019, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, מינה דירקטוריון החברה את מר אלון עמית ממשרד רווה רביד 

שירותי ביקורת פנימית בע"מ כמבקר הפנימי של החברה, וכן אישר את תוכנית הביקורת הפנימית לשנים 2019-2020. 

להלן פרטים אודות המבקר הפנימי:

1. שם המבקר: אלון עמית, ממשרד רווה רביד שירותי ביקורת פנימית בע"מ.

2. תאריך תחילת כהונה: 26 באוגוסט 2019.

3. מועד אישור המינוי: 26 באוגוסט 2019.

4. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון למינוי: לאחר בחינת השכלתו וניסיונו המקצועי של המבקר הפנימי, לרבות 
ניסיונו בביקורת פנים של חברות ציבוריות נוספות, ובשים לב להצהרותיו בדבר היעדר ניגוד עניינים והיעדר קשרים עסקיים עם 

החברה, הוחלט לאשר את מינויו של מר עמית כמבקר הפנימי של החברה.

אילן.  בר  באוניברסיטת  פנימית(  בביקורת  )התמחות  ציבורי  במנהל  ומוסמך  ותקשורת  המדינה  מדעי  בוגר  השכלה:   .5 
 .)ISACA( מבקר מערכות מידע מוסמך ,)IIA( CIA מבקר פנימי מוסמך

מנכ"ל רווה רביד שירותי ביקורת פנימית בע"מ, מנהל את פעילות הביקורת הפנימית, ביקורת מערכות  6. ניסיון מקצועי: 
מידע וניהול סיכונים בפירמה. מכהן כמבקר הפנימי של מספר חברות. בעל ניסיון של למעלה מ – 19 שנים בתחום הביקורת 
הפנימית ביותר מ – 70 חברות ציבוריות ופרטיות, גופים ציבוריים ועמותות בתחומי פעילות שונים. מכהן כנשיא ISACA ישראל 
)האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע( ומשמש כמרצה בקורס ההכנה למבחני ההסמכה CISA )מבקר מערכות 

מידע מוסמך( מטעם ISACA ישראל.

7. המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה, ואין לו קשרים עסקיים או אחרים עם החברה 
או גוף קשור אליה. 

8. המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 146 )ב( לחוק החברות וסעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית, ותקנות ניירות ערך )דוחות 
תקופתיים ומיידים(, תש"ל-1970. 

9. זהות הממונה על המבקר הפנימי: הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון. 

10. תוכנית העבודה: תכנית העבודה של הביקורת הפנימית הינה שנתית. 
2020 אושרה עריכת סקר סיכונים, אשר יסייע בין היתר, לקביעת יעדי הביקורת הפנימית  במסגרת תוכנית העבודה לשנת 

לשנים הקרובות.
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דירקטוריון  ידי  על  מאושרת  והיא  העבודה,  תוכנית  בקביעת  מעורבים  החברה  של  הכספים  וסמנכ"ל  הביקורת  ועדת  חברי 
החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת. סטיה מתוכנית העבודה כפופה לאישור ועדת הביקורת של החברה.

11. ביקורת בחברות מוחזקות: תכנית העבודה הקיימת אינה כוללת ביקורת פנים על חברות מוחזקות. 

12. היקף העסקה: בתקופה שמיום 26 באוגוסט 2019, מועד מינויו של המבקר, ועד ליום 31 בדצמבר 2019, הושקעו כ-300 
שעות עבודה, כולן במסגרת עריכת ביקורת בחברה.

 13. עריכת הביקורת: הביקורת נערכת בהתאם להנחיית חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב – 1992 וחוק החברות התשנ"ט –
1999 וכן בהתאם למקובל תוך התאמת יישום ההנחיות והתקנים המקצועיים של הלשכה הבינלאומית של המבקרים הפנימיים 

)I.I.A(, זאת בנוסף להנחיות ולהוראות ספציפיות מעת לעת.

הדירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת שלו מפקח על הליכי עבודת המבקר הפנימי, תקני עבודתו ותוצאותיה. לדעת הדירקטוריון 
תקני עבודת המבקר נאותים וראויים להרכב והיקף הפעילות של החברה. 

14. גישה למידע: למבקר הפנימי גישה מלאה, בלתי אמצעית, שוטפת, ובלתי מוגבלת למערכת המידע ולנתונים כספיים ככל 
שנדרש לביצוע עבודת הביקורת בהתאם לסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית. 

15. דין וחשבון המבקר הפנימי: בתקופה שמיום 26 באוגוסט 2019, מועד מינויו של המבקר, ועד ליום 31 בדצמבר 2019 לא 
הוגשו דוחות ביקורת פנים.

לאחר מועד הדוח, ביום 8 בינואר 2020 וביום 2 בפברואר 2020, הגיש המבקר הפנימי דוחות ביקורת ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל 
החברה, ולוועדת הביקורת.

16. תגמול: תגמול המבקר הפנימי הינו על בסיס שכר לשעת עבודה. בגין התקופה שמיום 26 באוגוסט 2019, מועד מינויו של 
המבקר, ועד ליום 31 בדצמבר 2019, התגמול הסתכם בסך של 78 אלפי ש"ח. לדעת הדירקטוריון, להיקף התגמול של המבקר 

הפנימי לא הייתה השפעה על שיקול דעתו המקצועי. 

5. פרטים בדבר רואה החשבון המבקר 
1. משרד KPMG סומך חייקין, רואי חשבון משמש כרואה החשבון המבקר של החברה.

2. הוצאות שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ומס בשנת 2019 וכן בתקופה שמיום 15 במאי 2018 ועד יום 
31 בדצמבר 2018 )בסעיף זה בלבד: "שנת 2018"(: 

מספר שעותשכ"ט )לא כולל מע"מ( )באלפי ש"ח(

2019201820192018

2452101270900שירותי ביקורת ושירותי מס )*(

7880190240שעות נלוות )מס ונאותות(

)*( הנתונים ביחס לשירותי הביקורת ושירותי המס בגין שנת 2018, כוללים 500 שעות עבודה ושכר טרחה בסך 150 אלפי ש"ח בגין עבודות ביקורת הקשורות 
בפרסום תשקיף ההנפקה לראשונה.

3. שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו ולתעריף השעתי, והוא אושר על ידי דירקטוריון החברה.

6. גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד
נכון למועד דוח זה, בחברה אין גורם יחיד אשר יכול לחייב בחתימתו את החברה מבלי להידרש לאישורו של גורם נוסף.

7. תרומות
נכון למועד דוח זה, אין לחברה מדיניות תרומות.
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הוראות גילוי נוספות 
בקשר עם הדיווח 

הפיננסי של התאגיד 05
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1. נזילות 
היתר, להשלמת  בין  ישמש,  הפנוי  מיליון ש"ח. המזומן  בכ-143  מוערך   2020 במרץ   29 ליום  הפנוי של החברה  סך המזומן 

העסקה לרכישת ג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ. לפרטים נוספים ראה סעיף 13.5 לפרק א' לדוח זה.

2. אומדנים חשבונאיים קריטיים
נכון למועד זה, לחברה לא קיימים אומדנים חשבונאיים קריטיים, למעט אמידת השווי ההוגן של ההשקעות בחברות מוחזקות 

וייחוס נכסי מסים נדחים בגין הפרשי זמנים. לפרטים, ראו ביאור 2ד' לדוחות הכספיים.

)iSOX( 3. אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי
היות והחברה הנפיקה את מניותיה לראשונה לציבור על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור בחודש מרץ 2019, לא חלה על 
החברה חובה לצרף לדוח התקופתי ולדוחות הרבעוניים דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הצהרות מנהלים של מנכ"ל החברה ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
דוח רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה  וכן  ועל הגילוי  לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
31 בדצמבר של השנה  ליום  דוחות כספיים ערוכים  בדוח התקופתי הכולל  הפנימית. חובה כאמור תחול על החברה החל 
העוקבת לשנה שבה ניתן היתר לפרסום תשקיף כאמור, דהיינו, החל בדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים שנתיים הערוכים 

ליום 31 בדצמבר 2020. 

4. אירועים לאחר תאריך הדוח
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים.
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5. פרטים אודות הערכת שווי מהותית מאוד:
חברות חלוקת הגזרפק אנרגיהבון תור בע"מזיהוי נושא ההערכה

31 בדצמבר 312019 בדצמבר 312019 בדצמבר 2019עיתוי ההערכה

שווי נושא ההערכה סמוך 
לפני מועד ההערכה

133,500 אלפי ש"ח106,299 אלפי ש"ח167,084 אלפי ש"ח

שווי נושא ההערכה 
שנקבע בהתאם לערכה

 207,630 אלפי ש"ח193,293 אלפי ש"ח
)כולל הלוואות בעלים בסך 

85,530 אלפי ש"ח שהועמדו 
לאחר מועד הערכת שווי קודמת(

137,058 אלפי ש"ח

מודל ההערכה שמעריך 
השווי פעל לפיו

שיטת היוון תזרים מזומנים 
)Discounted cash flow(

שיטת היוון תזרים מזומנים 
 Free cash flow( לבעלי המניות

)to equity

קידום ערך הנכס בתקופת 
החתך לפי התשואה הרבעונית 
הצפויה לבעלים על ערך הנכס, 

בניכוי דיבידנד ו/או החזר הלוואות 
בעלים

BDO זיו האפט. לפרטים ראו זיהוי המעריך ואפיוניו
הערכת השווי 

BDO זיו האפט. לפרטים ראו 
הערכת השווי

נועם רובינזון, סמנכ"ל כספים

ההנחות שלפיהן ביצע 
מעריך השווי את 

ההערכה, בהתאם למודל 
ההערכות 

בון תור
WACC – 10.75%

Ke – 15.3%
שיעור צמיחה יורד עד לכ-3.5% 

בשנה המייצגת.
שמירה על שיעורי רווחיות 

גולמית ותפעולית יציבים לאורך 
שנות התחזית

מטרופולין
WACC – 6%
Ke – 11.6%

הכנסות, עלויות תפעול, תחזוקה 
וחידוש אוטובוסים בהתאם 

למודל העסקי של כל אשכול 
תחבורה

שמירה על פעילות ב-3 אשכולות 
לאורך שנות התחזית

תחנות צפוניות
מימון מחדש של החוב הבכיר 

בסוף שנת 2020
מכירות, עלויות, השקעות וכו' 

לפי הסכמים קיימים ומודל 
פיננסי של התחנות

אורך חיי תחנות – 40 שנים, כולל 
השבתה לאחר 21 שנים לצורך 

תחזוקה כבדה מאוד
Ke – 10%

MRC
לפי עלות ההשקעה )הושלמה 

ב-3 בדצמבר(
רפק אנרגיה

שווי הלוואות בעלים לפי גובה 
הקרן בתוספת ריבית שנצברה

היעדר שינוי בהנחות העיקריות 
שהשפעתן במצטבר על שווי 
הנכס עשויה להיות מהותית

זכאות החברה לתשואה לבעלים 
הצפויה על השקעתם

תשואה צפויה לבעלים – 11%

בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 עמד שווי ההשקעות בתאגידים אשר הערכות השווי שלהם נערכו על 
ידי BDO זיו האפט ניהול וייעוץ בע"מ )"BDO זי האפט"( על כ-42% מסך נכסי החברה ליום 31.12.2019. בהתאם, BDO זיו האפט 
נחשב למעריך שווי מהותי מאוד על פי עמדת סגל משפטית 105-30 של רשות ניירות ערך )"עמדת הסגל"(. לפרטים אודות 

BDO זיו האפט כנדרש על פי עמדת הסגל, ראו הערכות שווי בון תור בע"מ ורפק אנרגיה בע"מ המצורפות לדוח זה. 

יוסף זינגר

יו"ר הדירקטוריון

ארז בלשה

מנכ"ל ודירקטור

תאריך החתימה: 29 במרץ 2020
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BDO Consulting Group 
 BDOבית אמות 
 46-48דרך מנחם בגין 

 66184יפו -אביבתל 
 03-6374391טלפון: 
 03-6382511פקס:

Website: www.bdo.co.il 

  
 

 שלום רב,  

 נאותות בדיקות הערכת השווי במסגרת בוצעו לא. לנכונותו אישור או אימות מהווה אינה זה מידע על

 בבדיקת הכלולים אחר מידע כל או והמבחנים הבדיקות, המידע את לכלול מתיימרת היא ואין כלשהן

 .נאותות

החברה והנהלת  הנהלת ידי-על, כאמור, לנו שנמסר, עתיד פני צופה למידע התייחסנו, זאת דעת בחוות

, הערכה למועד קיים מידע על המבוסס, העתיד לגבי ודאי בלתי מידע הינו עתיד פני צופה מידע. ג'נריישן

 לא ההנהלה של אלה הערכות אם. ההערכה למועד נכון כוונותיה או ג'נריישן הנהלת של הערכות וכולל

 המשתמעות או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות, תממשנה

 .הדעת בחוות שימוש בו שנעשה ככל, זה ממידע

 על, מסוים בזמן נכון מצב והוגנת סבירה בצורה לשקף אמורה והיא, מדויק מדע אינה כלכלית דעת חוות

, במידע או/ו העיקריים במשתנים שינויים. שנאמדו ותחזיות שנקבעו יסוד הנחות, ידועים נתונים בסיס

 .המסקנות את ובהתאם היסוד להנחות הבסיס את לשנות עשויים

 .עיגול הפרשי יתכנו ולפיכך, אלקטרוני גיליון באמצעות בוצעו זו בעבודה החישובים

בלתי תלויים בחברה או באחת מחברות הקבוצה  הננווכי  בחברה אישי עניין לנו אין כי לציין הרינו

לרבות תקנות רואי , פיו-על שהותקנו ובתקנות 1955 - ו"תשטכמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון 

, בתקני ביקורת ובכללי 2008 –חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר( תשס"ח 

כמו כן חוות דעתנו עומדת בתנאים  לשכת רואי החשבון בישראל.ההתנהגות המקצועית של 

ובקריטריונים של הערכת שווי בלתי תלויה בהתאם לתקנות ניירות ערך והנחיות רשות ניירות ערך, 

 עוד .1968 –ב לחוק ניירות ערך תשכ"ח 9החלטת רשות ניירות ערך )בנושא אי תלות( לפי סעיף לרבות 

 .זו דעת חוות תוצאות עם בקשר הטרחה שכר לקבלת תהתניו נקבעו לא כי נציין

 
לחברת  הערכת שוויבצע ל, "(העבודהמזמינת "או ו/ "ג'נריישן" :להלן) בע"מ ג'נריישן קפיטל ידי-על נתבקשנו

 "(.מועד הערכת השווי)להלן: " 2019, בדצמבר 31, ליום "(בון תורו/או "" החברה")להלן:  בון תור בע"מ

מדידת השווי ההוגן  .לטובת הצגת ההשקעה בדוחות הכספיים של ג'נריישן בשווי הוגן הערכת השווי תבוצע

 . IFRS 13מדידת שווי הוגן,  -13בוצע בהתאם לתקן דיווח כספי 

 היבטים עיקריים: נישכוללת הערכת השווי 

  תור ובחברות הבנות , בסולו של בון תור המתנהלתפעילות הערכת שווי פעילות ההיסעים שהינה

 ;"(פעילות ההיסעיםאיזראל אקספרטס בע"מ )להלן ביחד: "חברת בוס בע"מ ו

 (מטרופולין)להלן: " (50%) תחבורה ציבורית בע"מ – הערכת שווי השקעה במניות מטרופולין". 

 .שאינן מהותיות חברות מספר בעוד מחזיקה תור בון, כן כמו

 "(.הקבוצה)להלן: "מטרופולין ויתר האחזקות מכירת רכבים, פעילות ההיסעים, 

 החשבונאות עקרונות במסגרת פיננסי דיווח למטרות, ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן חברת את ישמשו ממצאינו

 חברת של הבלעדי לשימושם מיועדת זו עבודה .דין כל פי על והנדרשים בישראל המקובלים הכספי והדיווח

 . דין כל פי על בלבד תלויים הבלתי ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן

מהנהלת ג'נריישן,  שהתקבל המידע ועדכניות שלמות, דיוק על והסתמכנו הנחנוהערכת השווי,  ביצוע לצורך

 עליהם שהנתונים להניח סיבה לנו אין. החברה בפעילות הקשורים שונים מגורמיםהנהלת החברה ומ

. סבירותו בחינת למעט זה מידע של עצמאית בחינה ערכנו ולא, הוגנים או שלמים, מדויקים אינם התבססנו

  ההסתמכות
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 מידע מקורות  תשומת לב כי רק למורשים יש גישה למסמך זה

 BDO-ל אישית אחריות מכתב או תלות אי הצהרת על חתם שלא או זה דוח של נמען שאינו אדם כל

Consulting Group (להלן" :BDO )"הבאים התנאים את להבין נדרש, זה מסמך לקרוא גישה שמשיג: 

 האישי ושימושו ולצרכו בלעדי באופן מהנמען שסופקו הנחיות עם בתיאום הוכן זה סמךמ ,

 .בעבודתנו להשתמש או להסתמך ובכתב במפורש מאשרים אנו להם נוספים ולגורמים

 ומנהגים נהלים, אחרים בתחומים. מתאימות מקצועיות הוראות עם בתיאום נוהלה עבודתנו 

 לכן. שונה בצורה יוצגו שהנתונים ויתכן שונים להיות וייםעש חשבונאית לעבודה הרלוונטיים

 .אחר מתחום מקצועי גוף אף של ומנהגים נהלים עם בתיאום נערך לא זה מסמך

 ללא', ג לצד החשוף אחר מסמך בכל, ממנו חלקים או אותו לצטט או זה מסמך אל להפנות אין 

 .מראש הסכמתנו קבלת

 והמסמכים, כמפורט להלן:לצורך עבודתנו התבססנו על הנתונים  

 2017-2018לשנים  ,החברהשל  מבוקריםחות כספיים דו; 

  2019שנת ל החברהדוחות כספיים של טיוטת; 

  2019, בדצמבר 31מודלים פיננסיים של אשכולות מטרופולין המעודכנים ליום; 

  2020תקציב ההיסעים לשנת; 

 מצגות ודוחות ניהוליים; 

  בון תור ומטרופולין הנהלתנתונים נוספים, שנמסרו לנו בכתב ובעל פה על ידי; 

 ;מידע גלוי לציבור 

  וג'נריישן קפיטל: מטרופוליןבבון תור, דיונים ושיחות עם אנשי מפתח 

  סמנכ"ל כספים, בון תור, עפר פלגמר. 

 סמנכ"ל כספים, מטרופולין, יאיר קציר מר. 

  כספים, ג'נריישן קפיטל.מר נועם רובינזון, סמנכ"ל 
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 ממצאים תמצית  

והממצאים המפורטים בה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון למועד הערכת השווי, השווי של  עבודתנו על בהתבסס  

 :דלקמןכ הינן'נריישן ג של אחזקותיה וכן הקבוצה

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 שותף, דטלקרמר מוטי

BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ 

 

305,321שווי פעילות היסעים

(49,770)חוב נטו - 31.12.2019

124,326שווי חלקה של בון תור במטרופולין )50%(

14,598שווי חברות מוחזקות)*(

394,476שווי כולל בון תור

193,293חלקה של ג'נריישן בבון תור )49%(
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 הקבוצה

 כללי  

 :למועד הערכת השווי להלן מבנה אחזקות של הקבוצה

 

 

 פעילות משמעותי:*כמו כן, החברה מחזיקה בחברות הבאות אשר אינן בעלות נפח 

אייבס, טרמינל אקספרס, לימו, לימון ב.ע. שירותי תחבורה בע"מ, מ.ז.ל מוניות לב העיר, ש.ב.ב.ש.א 

  אחזקות בע"מ, וחברת פי פק.

 

 

 

 המובילות אחת החברותהחברה הינה ומשרדיה הראשיים נמצאים באור יהודה.  1988בון תור נוסדה בשנת 

ובעלת אחזקה משמעותית  (ההיסעיםהסוקר את תחום  BDI)על פי דוח של חברת  בפעילות ההיסעיםבארץ 

מהגדולים בישראל. בין לקוחות החברה ניתן למצוא חברות פרטיות, גופים  –במפעיל תחבורה ציבורית פרטי 

 ציבוריים ומשרדים ממשלתיים.

 בון תור פועלת בשני תחומי פעילויות עיקריים:

  פעילות היסעים 

 מתבצעת על ידי חברת מטרופולין. –בורה ציבורית פעילות תח 

פעילויות נוספות פחות מהותיות, בתחום יבוא הרכבים )ע"י חברת ב.ג מוטורס(  ןלחברה ישנכמו כן, 

 ובתחומים נוספים.

הפועלים מכוח רישיונות  רכבי קבלני משנה 190 -כ דורכבים בבעלות וע 328-בפעילות ההיסעים ישנם כ

אוטובוסים, מיניבוסים,  -הכוללים ורכבים נוספים בבעלות קבלני משנה בון תור ההפעלה של קבוצת

. פעילות זו םאוטובוסיסניפים ואגף  4עובדים תחת  480-אוטובוסים ציבוריים זעירים ועוד, וכן מועסקים כ

 בשנה. נוסעים נסיעותמיליון  10 -משרתת כ

 51 -עובדים. פעילות זו משרתת כ 2105 -רכבים ומועסקים כ 1160 -בפעילות התחבורה ציבורית ישנם כ

 בשנה.  נוסעים נסיעותמיליון 

 הנותרים הינם עובדי תפעול ומטה. 27% -בעוד ה ,הינם נהגים בפעילות ההיסעים מהעובדים 73%-כ

 מהעובדים הינם נהגים והיתר עובדי תפעול ומטה. 87%-במטרופולין כ

 מתבצעת באמצעות כלי רכב בבעלות עצמית וכן באמצעות קבלני משנה. ההיסעים בקבוצהפעילות 
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 הקבוצה

 חברות מהותיות בקבוצה  

 בטבלה להלן ניתן לראות את מגוון השירותים שפעילות ההיסעים מציעה:  

 

 

 

 בון תור ותור בוס

תור בוס הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של בון תור הכוללת שירותי הסעות קבועות כגון הסעת עובדים 

בכל  נוסעים נסיעות אלף 40 -כמבצעות החברות למקומות עבודתם והסעת תלמידים למוסדות חינוך. ביחד 

 ההיסעיםאת שוק  המובילותוהינה אחת החברות )כולל קבלני משנה( רכבים  518 -יום עם צי מגוון של כ

רכבים באמצעות קבלני משנה.  190 -לחברה פריסה גיאוגרפית במרכז וצפון ישראל ומפעילה כ .בישראל

פעילותה של בון תור מופרדת לפי פעילות היסעים המבוצעת באוטובוסים ופעילות היסעים המבוצעת 

 -מעל למבוצעת בארבעה סניפים שונים.  וז . פעילות, מיניבוסים וכו'זעירים )אצ"ז(ציבוריים באוטובוסים 

מפעילות החברה מבוצעת על ידי קבלני משנה, כאשר ישנה ירידה בהכנסות החברה, פעילות קבלני  65%

 המשנה מופסקת קודם. 

לחברה תיק לקוחות מגוון ואין לה תלות משמעותית בלקוח אחד. מרבית הכנסות פעילות ההיסעים היא בגין 

מו כן, מרבית ההכנסות בתחום נובעות מלקוחות מכרזים אשר מרביתם הינם לקוחות נסיעות קבועות. כ

ממשלתיים, מוסדיים או רשויות ומועצות מקומיות. חלק מלקוחות המכרזים עורכים מכרזים עצמאיים בעוד 

שחלקם מתקשרים עם החברה תחת מכרזי מסגרת של החשב הכללי )החשכ"ל( ובהתאם למכרזי החברה 

 ל(.ה )המשכ"למשק וכלכל

 

 ישראל אקספרטס

תחומי פעילות  בשניעוסקת  2014ומהווה חלק מהקבוצה משנת  1999ישראל אקספרטס שנוסדה בשנת 

פעילות עם פרויקט תגלית. כחלק מפעילותה ישראל אקספרטס עובדת ו תיירות נכנסת )מחו"ל( –עיקריים 

 -כ ועוד. ישראל אקספרטס מעסיקה JDC ,AIPACבשיתוף פעולה עם מגוון ארגונים ומיזמים כגון: תגלית, 

הסיעה ישראל אקספרטס  2012-2016עובדים ופועלת בארה"ב, אמריקה הלטינית ואירופה. בין השנים  38

 אלף תיירים. 25 -ארץ כב

 בון תור פועלת בסניפים הבאים: 

ממוקם באור יהודה, אחראי על הפעילות שבין  –סניף מרכז  .1

 נתניה לבאר שבע.

 אחראי לפעילות שבאזור ירושלים. –סניף מודיעין  .2

ממוקם בטבריה ואחראי על הפעילות שבצפון  –סניף צפון  .3

 המדינה, כולל שלוחה בחדרה.

 אחראי על הפעילות שמבוצעת מ/אל נתב"ג. –סניף נתב"ג  .4

 .אשר פועל בפריסה ארצית –בון תור מחזיקה באגף אוטובוסים , בנוסף

פרויקטים מיוחדיםתיירותעובדי בתי חוליםהסעות תלמידיםהסעות עובדיםשירות

תיאור
ניהול היסעים מותאם  מערך 

לצרכי הלקוח

שירותי הסעות 

נוך רגיל  לתלמידי חי

ומיוחד

איסוף ופיזור עובדים 

לפי מערך המשמרות 

בבתי חולים

שירותי הסעות 

לתיירות פנים וחוץ, 

אירועים, טיולים וימי 

מערך היסעים לפרויקטים 

מיוחדים

לקוחות

משרדי ממשלה, חברות וגופים 

ממשלתיים, חברות ציבוריות 

ופרטיות

שירותי הסעות 

יומיים לעיריות 

ומועצות מקומיות

איכילוב, אסף הרופא, 

וולפסון, רעות, 

אברבנאל, באר יעקב, 

נס ציונה ולב השרון

תיירים, תגלית 

וחברות

נעלה  לדוגמא: פרויקט "

לירושלים" ופרוייקט המסייע 

לעולים חדשים בקליטה בישראל

%46%28%10%12%2% מפעילות היסעים

1

3

2

4



   
 

 

4 

 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

 )המשך( מהותיות בקבוצהחברות   

כחלק מהליך בחירת מפעיל לאשכול מסוים, המדינה מנהלת הליך של מכרז להפעלת אותו אשכול. 

למכרז זה ניגשים כל המפעילים המעוניינים והעומדים בקריטריונים המוגדרים. בחירת המפעיל נעשית על 

המפעילים מציעים הצעה לשלם תמלוגים למדינה או לחלופין לקבל פי שקלול מספר רב של פרמטרים. 

למכרז, כמו כן, המפעילים מציעים את הוצאות ההפעלה השנתיות  סלהיכנמהמדינה סובסידיה על מנת 

החזויות על ידם אשר כוללות בין היתר, הוצאות שכר נהגים, הוצאות דלק ואחזקה ועוד. ישנם פרמטרים 

נלקחים בחשבון על ידי המדינה לצורך קביעת הזוכה  אשרם המוצע באשכול וכו', נוספים כגון שכר הנהגי

  במכרז.

מודל התמחור הקיים בכל האשכולות שמפעילה מטרופולין מבוסס על עלות הפעלה ברוטו , זהנכון למועד 

 . של כל קו באשכול

ממטרופולין מעת לעת מבקש "( המפקח)"על התעבורה במשרד התחבורה  המפקח, מכוח המכרזים

אשר לא נכללו במסגרת המכרז הרלוונטי ושאינם מופיעים במפת הבסיס , להוסיף קווי שירות באשכול

ככל שמטרופולין והמפקח לא יגיעו , בהתאם להוראות המכרזים"(. הקווים הנוספים)"הרלוונטית 

הממשלה להתקשר עם רשאית , להסכמה על הפעלת הקווים הנוספים ועל התנאים והמועדים להפעלתם

בגין קווים נוספים אשר מטרופולין מפעילה לבקשת . גם ללא פרסום מכרז, מפעילים אחרים להפעלתם

מ שהיא מקבלת עבור קו המופיע במפת "המחיר לק מן 65% הראשוןהיא מקבלת בשלב , המפקח כאמור

מפעילות התחבורה הציבורית בהמשך להסכמות בין , עם זאת. בתוספת לתשלום בגין האוטובוס, הבסיס

אל מול מפת הבסיס שבכל מכרז  הנסיעהמ "קשל  בהיקף 25%עליה של  2017החל משנת , והממשלה

מקבלת  ,כאמורהחל ממועד העדכון , לפיכך. מ המבוצעים"מביאה לעדכון מפת הבסיס לסך החדש של הק

  .ו קיימים במועד העדכוןמטרופולין תשלום מלא בגין כל הקילומטרים שיבוצעו מכוח הקווים שהי

 

 

 

 מטרופולין

 31-נכון ל, עוסקת בהפעלת תחבורה ציבורית ע"פ זיכיונות מהמדינה. 2000מטרופולין שנוסדה בשנת 

אשכול הדרום )הנגב(, השרון וכן  –מפעילה שלושה אשכולות קווי תחבורה ציבורית  מטרופולין, 2019, מרץל

 .עובדים 2000-למעלה מ. מטרופולין מעסיקה 2017ליולי,  3-ביום החולון בו זכתה -אשכול השרון

 להלן פירוט על אשכולות בזיכיון מטרופולין:

 דרוםאשכול 

על פי , 2012זיכיון זה חודש בשנת לראשונה.  2000מטרופולין החלה להפעיל את אשכול הדרום בשנת 

 3של שתי הארכות ל)בכפוף  2026דצמבר תפעל באשכול זה עד מטרופולין  2014אשר החל בשנת סכם הה

קווים עירוניים  120 וכן תפעיל (,+ עוד שנה בשיקול דעת הממשלה על ידי הממשלה כל אחת שנים

אלף  500עובדים. באשכול זה מטרופולין מבצעת מעל  500 -אוטובוסים וכ 390צי של ובינעירוניים עם 

 מיליון ק"מ בשנה. 28 -בהיקף של כנסיעות בשנה 

 שרוןאשכול 

)בכפוף להארכה  2023יוני תפעל באשכול זה עד מטרופולין  ,2011בשנת  אשר החלעל פי הסכם הזיכיון 

קווים בינעירוניים עם צי  40 וכן תפעיל(, בשיקול דעת הממשלה ה+ עוד חצי שנ שנים על ידי הממשלה 3של 

בהיקף אלף נסיעות בשנה  850עובדים. באשכול זה מטרופולין מבצעת מעל  400 -אוטובוסים וכ 240של 

 מיליון ק"מ בשנה. 15 -של כ

 חולון-שרוןאשכול 

האשכול יופעל בשלוש פעימות כך  2018על פי הסכם הזיכיון מטרופולין תפעל באשכול זה החל משנת 

 6 להארכה של)בכפוף  2032ויולי  2032, ינואר 2031: יולי שהזיכיון לכל "פעימה" מסתיים במועד אחר

קווים עירוניים ובינעירוניים עם  65-(, בו פועלים כעוד שנה בשיקול דעת הממשלה + הממשלהשנים על ידי 

)עם הפעלתו המלאה( עובדים. על פי האומדן, באשכול זה מטרופולין תבצע  600 -אוטובוסים וכ 450צי של 

 מיליון ק"מ בשנה. 20 -בהיקף של כאלף נסיעות בשנה  840מעל 

 ים השונים בהן מטרופולין פועלת ראו מטה.להרחבה בנוגע לתנאי המכרז
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 הקבוצה

  זכתה בהם שמטרופוליןמכרזים   

  מסכום טעינות הכרטיסים ומכירות  2.5%משרד התחבורה ישלם למטרופולין  –תמריץ גבייה

כרטיסים בודדים )בניכוי מע"מ( שנמכרו אצלו, התשלום יבוצע במהלך חודש מרץ של השנה 

 ;העוקבת

  ש"ח צמוד למדד עבור כל נוסע  1מטרופולין תהיה זכאית לתשלום של  –תמריץ איסוף נוסעים

 ;שביצע נסיעות בקווי השירות תחת אשכול זה, התשלום יבוצע בחודשים יולי ופברואר

  בתום השנה הראשונה, השלישית והחמישית יחול מנגנון קנס/פרס בגין  –מנגנון קנס/פרס

מעל ההתחייבות, מטרופולין תקבל סך  1%ות. עבור כל גידול של ביצוע מעל/מתחת להתחייב

מיליון ש"ח(. עבור ביצוע מתחת להתחייבות ישולם  2אלפי ש"ח )ועד מקסימום של  150של 

 5ראטה לשיעור הגידול וכן עבור ביצוע ללא גידול כלל, מטרופולין תישא בתשלום של -קנס פרו

 ;מיליון ש"ח

  עבור ביצוע נסיעות בק"מ מעבר למפת הבסיס שנקבעה, תקבל  –ק"מ מעבר למפת הבסיס

, עבור ביצוע מתחת לעלות ההפעלה כפול שיעור הביצוע העודף 1%מטרופולין תוספת של 

 ;מעלות ההפעלה כפול שיעור הביצוע הפחות 5%הבסיס, תאבד  למפת

  בור( הנמוכים עבור אי ביצוע נסיעות שנדרשו ברישיון הקו )לא כולל נסיעות תג –אי ביצוע

מעלות ההפעלה כפול שיעור הביצוע  0.4%מנקודת האיזון שנקבעה, תקבל מטרופולין תוספת 

 ;העודף

  עבור שיעור הקדמות ואיחורים )הנלקח מהבקרה התפעולית( הנמוכים  –הקדמות ואיחורים

 ;כפול שיעור הביצוע העודף 0.2%מנקודת האיזון שנקבעה, תקבל מטרופולין תוספת של 

  הבקרה התפעולית בוחנת את רמת השירות של מטרופולין על בסיס כ –שירות כללית רמת- 

עבור רמת שירות  מדדים ראשיים הכוללים: צפיפות, אדיבות, ניקיון, עמידה בזמנים וכו'. 35

כפול שיעור הביצוע  0.5%הגבוהה מנקודת האיזון שנקבעה, תקבל מטרופולין תוספת של 

 ;העודף

  מיליון ש"ח נוספים 0.5שרד התחבורה רשאי להעניק עד במ הממונה –בונוס; 

  מעלות ההפעלה השנתית. 3%תוספת הפרס המקסימלית בגין מדדי ביצוע עומדת על 

 

 

 דרוםמכרז אשכול 

 , להלן עיקרי המכרז:2014כפי שצוין לעיל, מטרופולין החלה להפעיל אשכול זה בשנת 

 כללי

  עלות ההפעלה אותה העריכה מטרופולין לצורך תפעול מפת הדרכים  –עלות ההפעלה השנתית

 ;מיליון ש"ח( 176 -הבסיסית שנקבעה )כ

  הפרש בין עלות ההפעלה החודשית לבין ההכנסה החודשית בפועל –סובסידיה חודשית שוטפת; 

  קווים עירוניים 4-ווים אזוריים וק 9קווים בינעירוניים,  53 –כמות קווים; 

  חודשים. למדינה יש זכות  9-שנים ו 6מטרופולין תפעיל את קווי האוטובוסים במשך  -תקופה

שנים כל  3י תקופות נוספות של להאריך את תקופת ההפעלה בכפוף להסכמת החברה לשת

 אחת;

  או אם עלה שיעור 2.5%במידה ושיעור אי ביצוע נסיעות עלה על  –ביטול על ידי המדינה ,

במשך שנה )שתי תקופות מדידה עוקבות(, רשאית המדינה לבטל  6%האיחורים או ההקדמות על 

 את הסכם ההפעלה והפעלת קווי השירות תועבר למפעיל אחר;

 הכנסות

  חלקי מספר הקילומטרים מחושב לפי עלות ההפעלה השנתית שמטרופולין הציעה  –עלות לק"מ

 ;מיליון ק"מ( 25.2 -בבסיס הקווים במכרז )כ

  ומטראז' כפי שנקבע בהתאם למפת הבסיס, מטרופולין תהיה ילעבור ק –ק"מ לפי מפת בסיס

 ;מהעלות לק"מ 100%זכאית לתשלום של 

  עבור קילומטראז' החורג ממפת הבסיס שנקבעה, מטרופולין תהיה זכאית לתשלום  –ק"מ עודף

מכרז באל מול מפת הבסיס  הנסיעהמ "קשל  בהיקף 25%עליה של  ,מהעלות לק"מ 65%של 

 ;מ המבוצעים"מביאה לעדכון מפת הבסיס לסך החדש של הק

 ( וכן מדד מחירי 75.8%עלות ההפעלה צמודה למדד המחירים לצרכן ) דלקים שמנים ונוזלי קירור

 (, עלות זו מתעדכנת בכל חצי שנה;24.2%)
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

 מכרזים שמטרופולין זכתה בהם )המשך(  

 נהגים

ש"ח לשעה, צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן פעמיים בשנה. הנהגים יקבלו  30שכר המינימום יהא 

. כמו כן, הנהגים מהפדיון 1.5%תשלום מנקו אשר הינו תשלום בגין מכירת כרטיסים על האוטובוס בגובה 

 השתלמות(.שעות לפחות לכל  4ש"ח ליום וכן תכנית השתלמויות שנתית לנהג ) 10יקבלו אש"ל בסך 

 

 

 דרום )המשך(מכרז אשכול 

 אוטובוסים

  אוטובוסים 180מספר האוטובוסים המינימליים יעמוד על  –כמות; 

  מעבר למספר האוטובוסים הנדרשים להפעלה השוטפת של כל  10%מטרופולין תחזיק  –רזרבות

 ;תקופת ההפעלה

  שנים 7שנים וכן הגיל הממוצע לא יעלה על  10גיל האוטובוסים לא יעלה על  –גיל; 

  'מיליון ק"מ לא ימשיך לפעול באשכול וזאת  1.1 -אוטובוס בינעירוני שצבר למעלה מ –קילומטראז

 ;שנים 10גם אם גילו נמוך מ 

  לחייב במקרה של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, המפקח על התעבורה רשאי  –אירוע ביטול

את מטרופולין למכור את האוטובוסים החדשים מתוך צי האוטובוסים הפועלים באשכול זה אשר 

נרשמו לראשונה החל מתחילת פעילות מטרופולין באשכול זה. מחיר האוטובוסים יקבע על פי 

 ;10%מחיר השוק שיקבע ובניכוי 

  ומטיות לספירת נוסעים להתקין ולהפעיל מערכות אוט שתידרמטרופולין  –מערכות אוטומטיות

 מהאוטובוסים ברשותה בהתאם לתכנית דגימה שתקבע על ידי המפקח על התעבורה; 30% -בכ

  בקרות אירוע תקלה באוטובוס מטרופולין תעמיד אוטובוס חלופי. במקרה של  –אירוע תקלה

אוטובוס שאינו יכול להתחיל נסיעה באחת מהתחנות המרכזיות )ת"א, באר שבע או ערד( 

דקות, במקרה ומדובר באחת הערים העיקריות בהן  5ופולין תעמיד אוטובוס חלופי תוך מטר

פועלים קווי האשכול )ת"א, ראשון לציון, באר שבע, ירוחם, ערד, מצפה רמון, נתיבות ואופקים( 

 דקות; 30דקות וכן ביתר התחנות באשכול תוך  10תוך 
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

 )המשך( מכרזים שמטרופולין זכתה בהם  

 ( וכן מדד מחירי דלקים שמנים ונוזלי 51.72%עלות ההפעלה צמודה למדד המחירים לצרכן )

 (, עלות זו מתעדכנת בכל חצי שנה;25.83%קירור )

  מסכום טעינות הכרטיסים ומכירות  2.5%משרד התחבורה ישלם למטרופולין  –תמריץ גבייה

 אחת לחצי שנה.כרטיסים בודדים )בניכוי מע"מ( שנמכרו אצלו, התשלום יבוצע 

  ש"ח עבור מספר נסיעת  1.91מטרופולין תהיה זכאית לתשלום בסך  –תמריץ איסוף נוסעים

  כפי שנקבע;נוסע בתשלום העולה על מספר עליות הנוסע בבסיס 

  במידה ויבוצעו נסיעות בקווי שירות מסיבות מיוחדות כפי  –תשלום עבור ביצוע נסיעות חריגות

שנקבע בהסכם, תהיה מטרופולין זכאית לתשלום לפי מכפלת הק"מ שבוצעו בנסיעות השירות, 

 בעלות משתנה לק"מ. 

  במידה שהחברה לא תצטייד  –מנגנון התחשבנות בגין תוספת / הפחתה של אוטובוסים

אלפי  200-באוטובוסים כפי שנקבע במפרטי המכרז, תופחת ההוצאה התקנית בסכום של כ

עבור כל הצטיידות נוספת של אוטובוס ר כל אוטובוס חדש נוסף שטרם נרכש. ש"ח בשנה עבו

 ;אלף ש"ח 200למפת הבסיס מטרופולין תהיה זכאית לסך של 

  עבור אי ביצוע נסיעות שנדרשו ברישיון הקו )לא כולל נסיעות תגבור( מטרופולין  –אי ביצוע

 ;ש"ח פר אירוע 2,000תשלם קנס בסך 

  ש"ח פר אירוע 500עבור הקדמות ואיחורים מטרופולין תשלם קנס בסך  –הקדמות ואיחורים; 

 

 

 מכרז אשכול שרון

 להלן עיקרי המכרז:

 כללי

  קווי  53-( וואזורייםקווי שירות רגילים )עירוניים, בינעירוניים  40שירות:  קווי 99 –כמות קווים

 קווים חדשים )נספח ד' למכרז(. 6שירות לתלמידים, בנוסף ישנם 

  פעימות על פני תקופת ההפעלה.  4-מיליון ש"ח אשר ישולם ב 30 –מענק ממשלתי חד פעמי 

  ודשית לבין ההכנסה החודשית בפועלהפרש בין עלות ההפעלה הח –סובסידיה חודשית שוטפת; 

  חודשים. תקופת ההפעלה  10-שנים ו 6מטרופולין תפעיל את קווי האוטובוסים במשך  -תקופה

 שנקבע בקרה תפעולית ציוןבהחברה תוארך בשתי פעימות בנות שלוש שנים, באם תעמוד 

את תקופת  כמו כן, רשאית המדינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך בהסכם ההפעלה.

 ההפעלה בשישה חודשים נוספים.

  חודשים מראש, רשאית המדינה לסיים  24בהודעה בכתב ובהתראה של  –ביטול על ידי המדינה

את ההתקשרות עם החברה באם יוחלט להעביר את הפעלת האשכול )או חלקים ממנו( למתכונת 

 (, כפי שמוגדרת בהסכם ההתקשרות;Bus Rapid Transit) BRTשל 

 התחשבנותומנגנוני  הכנסות

  מחושב לפי עלות ההפעלה השנתית שמטרופולין הציעה חלקי מספר הקילומטרים  –עלות לק"מ

 ;מיליון ק"מ( 10 -בבסיס הקווים במכרז )כ

  עבור קילומטראז' כפי שנקבע בהתאם למפת הבסיס, מטרופולין תהיה  –ק"מ לפי מפת בסיס

 ;מהעלות לק"מ 100%זכאית לתשלום של 

  עבור קילומטראז' החורג ממפת הבסיס שנקבעה, מטרופולין תהיה זכאית לתשלום  –ק"מ עודף

מכרז באל מול מפת הבסיס  הנסיעהמ "קשל  בהיקף 25%עליה של מהעלות לק"מ,  65%של 

 ;מ המבוצעים"מביאה לעדכון מפת הבסיס לסך החדש של הק
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  בון תור בע"מהערכת שווי חברת 

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

 מכרזים שמטרופולין זכתה בהם )המשך(  

 אוטובוסים

 אוטובוסים כולל הרזרבות 210יעמוד על  מספר האוטובוסים המינימלי – אוטובוסים כמות. 

  10%-העירוניים והאוטובוסים ממספר  10% רזרבה בגובה מטרופולין תחזיק –רזרבות 

 ממספר האוטובוסים הבינעירוניים הדרוש להפעלת האשכול בכל אחת משנות הפעילות.

  מתוך שנות ההפעלה מחויבת מטרופולין  2-6במהלך שנים  –הצטיידות באוטובוסים נוספים

 אוטובוסים חדשים בכל שנה.  2לרכוש 

  שנים; הגיל הממוצע של  12-כל האוטובוסים העירוניים והבינעירוניים יהיו בגיל נמוך מ –גיל

 שנים. 9כלל האוטובוסים לא יעלה על 

  במקרה של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, המפקח על התעבורה רשאי לחייב  –אירוע ביטול

את מטרופולין למכור את האוטובוסים החדשים מתוך צי האוטובוסים הפועלים באשכול זה 

אשר נרשמו לראשונה החל מתחילת פעילות מטרופולין באשכול זה. מחיר האוטובוסים יקבע 

 .10%פי מחיר השוק שיקבע ובניכוי  על

 אוטובוסים ממצבת האשכול באשכולות אחרים  15טרופולין תוכל לעשות שימוש בעד מ

 המופעלים על ידה, בכפוף לאישור משרד התחבורה ולתנאי נוספים הקבועים בהסכם. 

  מטרופולין מתחייבת לפעול בהתאם להחלטות הממשלה בכל הנוגע להתאמת  –כרטוס חכם

לי תחבורה ציבורית שונים והתקנה של מערכת האוטובוסים עם המערכות המקבילות של מפעי

 כרטוס חכם.

 

 

 

 מכרז אשכול שרון )המשך(

 הארכת הזיכיון

 שש שנים נוספות. במסגרת ההארכה, נקבעוהזיכיון יוארך ב – 

 מעבר להסכם עלות הפעלה מלא, בדומה למנגנונים במכרזים החדשים. .1

 מפני סיכוני הביקושים.תשלום מלא עבור הק"מ המבוצעים בשירות וצמצום החשיפה  .2

מיליון ש"ח לשנה, ביחס להיקף ההכנסות מתח"צ על בסיס  7.4תוספת מקורות בסך  .3

 .2016המחצית הראשונה של שנת 

מיליון ש"ח  1.4 -, כ2016מהפדיון על בסיס נתוני  2.5%תוספת של דמי גביה בשיעור  .4

 בשנה.

 נותרה ללא שינוי. –סובסידיה בגין עדכון שכר נהג  .5
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

  )המשך( מכרזים שמטרופולין זכתה בהם  

  עבור קילומטראז' החורג ממפת הבסיס שנקבעה, מטרופולין תהיה זכאית  –ק"מ עודף

אל מול מפת  הנסיעהמ "קשל  בהיקף 25%עליה של , מהעלות לק"מ 65%לתשלום של 

 ;מ המבוצעים"מביאה לעדכון מפת הבסיס לסך החדש של הקמכרז בהבסיס 

  ( וכן מדד מחירי דלקים שמנים ונוזלי קירור 81%ההפעלה צמודה למדד המחירים לצרכן )עלות

 (, עלות זו מתעדכנת בכל חצי שנה;19%)

  מסכום טעינות הכרטיסים ומכירות  2.5%משרד התחבורה ישלם למטרופולין  –תמריץ גבייה

כרטיסים בודדים )בניכוי מע"מ( שנמכרו אצלו, התשלום יבוצע במהלך חודש מרץ של השנה 

 ;העוקבת

  ש"ח צמוד למדד  1 -ל 0.4מטרופולין תהיה זכאית לתשלום של בין  –תמריץ איסוף נוסעים

בקווי השירות תחת אשכול זה, התשלום יבוצע בחודשים יולי עבור כל נוסע שביצע נסיעות 

 ;ופברואר

  עבור כל הצטיידות נוספת של אוטובוס למפת הבסיס מטרופולין תהיה  –מנגנון קנס/פרס

נסיעות שבועיות בשעות השיא ביחס  20אלף ש"ח. עבור כל הפחתה של  155זכאית לסך של 

 ;ח מהסכומים להם זכאית מטרופוליןאלף ש" 150למפת הבסיס, תקזז הממשלה סך של 

  עבור אי ביצוע נסיעות שנדרשו ברישיון הקו )לא כולל נסיעות תגבור( מטרופולין  –אי ביצוע

 ;ש"ח פר אירוע 2,000תשלם קנס בסך 

  ש"ח פר אירוע 500עבור הקדמות ואיחורים מטרופולין תשלם קנס בסך  –הקדמות ואיחורים; 

  מבונוס שנתי שייקבע עם ביצועיה יעלו על רמת  ליהנותיכולה  מטרופולין –רמת שירות כללית

 ;השירות הסטנדרטית, או תשלום קנסות במידה ולא תעמוד ברמת השירות הנדרשת

 

 

 

 חולון-מכרז אשכול שרון

 , להלן עיקרי המכרז:2018כפי שצוין לעיל, מטרופולין החלה להפעיל אשכול זה בשנת 

 כללי

  עלות ההפעלה אותה העריכה מטרופולין לצורך תפעול מפת הדרכים  –עלות ההפעלה השנתית

 ;מיליון ש"ח( 246 -הבסיסית שנקבעה )כ

  הפרש בין עלות ההפעלה החודשית לבין ההכנסה החודשית בפועל –סובסידיה חודשית שוטפת; 

  קווים עירוניים ובינעירוניים 65 –כמות קווים; 

  פעימה ראשונה תחל ביולי  .האוטובוסים בשלוש פעימותמטרופולין תפעיל את קווי  -תקופה

מאי  – 2019בינואר  תושלם ההשניי. הפעימה 2024לתקופת הפעלה ראשונה עד יולי , 2018

אמורה להיות . הפעימה השלישית 2025לתקופת הפעלה ראשונה עד ינואר  באופן מדורג 2019

)מטרופולין מתעתדת לפנות לועדת המכרזים בבקשה שגם השלמתה  2019יולי  מושלמת עד

. 2025לתקופת הפעלה ראשונה עד יולי  (2019תעשה באופן מדורג בין החודשים יולי עד נובמבר 

 6של  נוספת לתקופהלמדינה יש זכות להאריך את תקופת ההפעלה בכפוף להסכמת החברה 

  שנים;

  או אם עלה שיעור 2.5%במידה ושיעור אי ביצוע נסיעות עלה על  –ביטול על ידי המדינה ,

במשך שנה )שתי תקופות מדידה עוקבות(, רשאית המדינה לבטל  6%האיחורים או ההקדמות על 

 את הסכם ההפעלה והפעלת קווי השירות תועבר למפעיל אחר;

 הכנסות

  מחושב לפי עלות ההפעלה השנתית שמטרופולין הציעה חלקי מספר הקילומטרים  –עלות לק"מ

 ;מיליון ק"מ( 20.1 -בבסיס הקווים במכרז )כ

  ומטראז' כפי שנקבע בהתאם למפת הבסיס, מטרופולין תהיה עבור קיל –ק"מ לפי מפת בסיס

 ;מהעלות לק"מ 100%זכאית לתשלום של 
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הקבוצה

 מכרזים שמטרופולין זכתה בהם )המשך(  בהםמכרזים שמטרופולין מתמודדת 

 נתיבים מהירים

-ומוערך בכ 2019מדובר במכרז של פרויקט הנתיבים המהירים בכניסה לגוש דן שהתפרסם בינואר 

הפרויקט צפוי להוריד עשרות אלפי כלי רכב ביום מהכבישים בכניסות לתל אביב. ₪. מיליארד  5.5

מדובר בהקמת שני חניוני ענק ותפעול מערך ההיסעים שלהם, בדומה לנתיב המהיר הקיים במחלף 

 ים הנחשב להצלחה גדולה. שפיר

אלטרנטיבה יעילה ונוחה לעמידה היומיומית בפקק הפרויקט נועד לתת לציבור הנוהגים ברכב הפרטי 

כלי  11,000-וסע, הגדולים מסוגם בארץ תהיה קיבולת של כ-בכניסה למטרופולין גוש דן. לחניוני חנה 

בשפיים(, והם יאפשרו לאלפי נהגים  7,000-מקומות חניה בראשון לציון וכ 4,000-רכב סה"כ )כ

להשאיר את הרכב בחניון ולהגיע לעבודה במערך היסעים חינמי רחב היקף. הנתיבים המהירים יוגדרו 

נוסעים ומעלה, כאשר נסיעה של רכבים  3כנתיבים ייעודיים לשימוש תחבורה ציבורית ולרכבים בהם 

יב יהיה פנוי. כך, יקדם הפרויקט תחבורה נוסעים(, תתאפשר אך ורק במידה והנת 1-2פרטיים )בהם 

  ציבורית יעילה, תוך עידוד נסיעות משותפות למוקדי הביקוש בת"א.

קווים למוקדי תעסוקה מרכזיים במטרופולין תל  10-הפרויקט יספק מערך היסעים ללא תשלום של כ

ש החוף"( וכביש )"כבי 2אביב. בנוסף יכלול הפרויקט תפעול של מערך נתיבים מהירים לאורך כביש 

ק"מ. מעבר  75-ועד ראשון לציון, דרומה וצפונה, באורך מצטבר של כ 57)"נתיבי איילון"( מכביש  20

 קילומטרים. 3-ממחלף שפיים ועד רעננה באורך של כ 541לכך, יכלול הפרויקט את הקמת כביש 

כאשר חברת נתיבי , םולא יילקחו מתוך נתיבים קיימי, הנתיבים המהירים יתווספו לנתיבים הקיימים

עבודות . איילון תבצע במהלך השנים הקרובות את הרחבת הכבישים והתאמתם לנתיבים המהירים

בקרוב . 2025צפויות להסתיים בשנת , כולל סלילת הנתיבים והקמת החניונים, התשתית של הפרוייקט

השלום עד וולפסון  שבין מחלף, יחלו העבודות לסלילת הנתיבים הייעודיים במקטע הראשון בפרויקט

 .2022-והן צפויות להסתיים כבר ב, באיילון דרום

 

 

 

 חולון )המשך(-מכרז אשכול שרון

 אוטובוסים

  אוטובוסים כולל הרזרבות 415מספר האוטובוסים המינימליים יעמוד על  –כמות; 

  מעבר למספר האוטובוסים הנדרשים להפעלה השוטפת של  10%מטרופולין תחזיק  –רזרבות

 ;מעבר למספר המיניבוסים הנדרשים 20%כל תקופת ההפעלה וכן 

  שנים 7שנים וכן הגיל הממוצע לא יעלה על  10גיל האוטובוסים לא יעלה על  –גיל; 

  'מ לא ימשיך לפעול באשכול מיליון ק 0.85 -אוטובוס בינעירוני שצבר למעלה מ –קילומטראז"

 ;שנים 10וזאת גם אם גילו נמוך מ 

  במקרה של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, המפקח על התעבורה רשאי לחייב  –אירוע ביטול

את מטרופולין למכור את האוטובוסים החדשים מתוך צי האוטובוסים הפועלים באשכול זה 

ן באשכול זה. מחיר האוטובוסים יקבע אשר נרשמו לראשונה החל מתחילת פעילות מטרופולי

 ;10%על פי מחיר השוק שיקבע ובניכוי 

  להתקין ולהפעיל מערכות אוטומטיות לספירת נוסעים  שתידרמטרופולין  –מערכות אוטומטיות

מהאוטובוסים ברשותה בהתאם לתכנית דגימה שתקבע על ידי המפקח על  30% -בכ

 התעבורה;

  באוטובוס מטרופולין תעמיד אוטובוס חלופי. במקרה של  בקרות אירוע תקלה –אירוע תקלה

אוטובוס שאינו יכול להתחיל נסיעה באחת מהתחנות המרכזיות / מסוף או תחנת קצה 

דקות, כמו כן, במקרה של אוטובוס שנתקע  10מטרופולין תעמיד אוטובוס חלופי תוך 

 דקות. 15מטרופולין תעמיד אוטובוס חלופי תוך 

 נהגים

 ש"ח לשעה, צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן פעמיים בשנה. 44יהא  שכר הנהגים
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 הקבוצה - 1פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  קפיטל בע"מג'נריישן 
  

 הקבוצה

 )המשך( מכרזים שמטרופולין מתמודדת בהם  בית ספר לנהיגה

הקימה מטרופולין בית ספר לנהיגה לצורך הכשרת נהגי האוטובוסים שמגויסים לחברה.  2017בשנת 

המטרה העיקרית למהלך הינה גיוס כמות גדולה יותר של נהגים לצורך איוש האשכולות החדשים 

 שמופעלים ע"י מטרופולין. 

ממנה מתוקצבת % 40-כאשר ₪ מיליון  2.6נהגים בשנה בעלות שנתית של  250-בית הספר מכשיר כ

י "הלימוד התאורטי נעשה בבית ספר חיצוני  והלימוד המעשי מתבצע ע. י מענק שניתן מהמדינה"ע

עלויות ביטוח , רכישת אוטובוסים ייעודיים, העלות מורכבת מתשלום למורי נהיגה חיצוניים. מטרופולין

עורך בדיקות רפואיות עבור אשר (, ד"מרב)המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , בראשית הדרך. ועוד

מה שייעל , אך בהמשך הסמכות הועברה לגוף פרטי, עיכב את תהליך הכשרת הנהגים, רשות הרישוי

 .את התהליך

 ג מוטורס.ב

, הקימה החברה יחד עם חברת א.מ גליל גרופ בע"מ את חברת ב.ג מוטורס 2017בחודש אוקטובר 

( בע"מ )להלן: "ב.ג מוטורס"(, אשר תעסוק בפעילות מכירת רכבים כחברה פרטית. החברה 2017)

 ממניות חברת ב.ג מוטורס.  60%-מחזיקה ב

כלי רכב שונים לתחום ההיסעים, הן  החלה חברת ב.ג. מוטורס בפעילות יבוא מקביל של 2018בשנת 

למכירה לחיצוניים והן למכירה לחברות הקבוצה. בנוסף, ב.ג מוטורס פועלת על מנת לקבל רישיון יבוא 

עקיף ממשרד התחבורה. ב.ג מוטורס הינה חברה המאוחדת בדוחותיה הכספיים של בון תור אך 

 עילות ההיסעים.בלבד. הערכת השווי של ב.ג בוצעה בנפרד מפ 60%-מוחזקת ב

 

 

 

 נתיבים מהירים )המשך(

הפרויקט . אביב-והוא מחבר בין מחלף השפירים לתל 2011הנתיב המהיר הראשון בישראל נחנך בינואר 

מומחי . נחשב להצלחה תחבורתית משום שהוא מוריד אלפי כלי רכב מדי בוקר מהכבישים העמוסים

אביב לזו של -הקטנת הגודש בכניסה המזרחית לתלתחבורה משווים את השפעתו של הנתיב המהיר על 

ן חברת שפיר הנדסה שזכתה בזיכיו. שהיה עולה מיליארדים לאוצר המדינה ולמשלם המסים, קו רכבת

להקמת הנתיב המהיר במחלף שפירים השקיעה בהקמה חצי מיליארד שקל ושילמה למדינה תמלוגים 

 שנות הזיכיון. 30מנתיב האגרה במשך  ל תמורת ההכנסות הצפויות להמיליון שק 278בהיקף 

-מטרופולין-בהתאם לתנאי הסף של ועדת המכרזים, מטרופולין משתתפת במכרז כחלק מקבוצת מנרב

קבוצות בעלות ניסיון משולב בהקמת מבנים וכבישים, ובהפעלת תחבורה  6שאשא, אחת מתוך -מנוליד

 ציבורית והסעים. 
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 סקירת שוק - 2פרק 

 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ
  ג'נריישן קפיטל בע"מ

 
 

 
 2רק פ

 סקירת שוק
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 סקירת שוק - 2פרק 

 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ
  ג'נריישן קפיטל בע"מ

 
 

 סקירת שוק

 כללי  סקירת מערך התחבורה הציבורית בישראל

 :מערכים עיקריים הנוגעים לתחבורה ציבורית והם כדלהלן 4בישראל כיום קיימים 

 :אוטובוסים

 וחברות ,האוטובוסים של השירות קווי את קובע התחבורה משרד; העיקרי הציבורית התחבורה אמצעי

 והחברה, אזוריים לאשכולות נחלקים הקווים. ציבוריים אוטובוסים באמצעות אותם מפעילות פרטיות

 את, תדירותם את, שיפעילו הקווים את לחברות מכתיבה המדינה. במכרז נבחרת אשכול כל המפעילה

  להרחבה אודות שוק התחבורה הציבורית בישראל ראה להלן. .ועוד הפעילות שעות

 :מוניות שירות

 להבדיל .מוניות באמצעות פרטיות חברות ידי על ומופעלים התחבורה משרד ידי על הנקבעים שירות קווי

 .מנוחה בימי לפעול להן מאפשר שירות מוניות של הרישיון, האחרים הציבורית התחבורה אמצעי ממרבית

 :רכבת

 החברה ידי על מופעלת הרכבת. עירוניות-בין לנסיעות בעיקר משמשת בישראל הכבדה הרכבת

 ,ככלל. הרכבת תשתיות ופיתוח מטענים שינוע ,נוסעים בהסעת העוסקת, ישראל רכבת הממשלתית

 בין נחתמו 2004-ב. ישראל רכבת בהשתתפות, הרכבת של והפיתוח התכנון את מוביל התחבורה משרד

של רכבת ישראל וכן בנוגע  וסבסוד פיתוח מימון בעניין ראשונים עקרונות הסכמי ישראל לרכבת הממשלה

 .2014 בשנת נחתם שבהם והאחרון, עדכניים הסכמים לפעם מפעם נחתמו מאז. השוטפת פעילותהל

 :רכבת קלה

 רכבת של אחד קו פועל כיום בישראל. עירונית בסביבה ,יחסית קצרות בנסיעות נוסעים להסעת רכבת

 הראשון והקו, אביב בתל מוקמת קלה רכבת רשת. בעתיד להיפתח עתידים נוספים וקווים, בירושלים קלה

 :ופרויקט פרויקט בכל שונים קלות רכבות המפעילים הגופים. 2021בשנת  לפעול להתחיל מתוכנן שלה

 במסגרת סיטיפס חברת ידי על ומופעל הוקם, בירושלים הקלה הרכבת של הראשון הקו, האדום הקו

 ידי על מלא ממשלתי במימון מוקמת אביב בתל הקלה הרכבת. BOT בשיטת פרטית-ציבורית שותפות

 .ע"נת הממשלתית החברה

 בכבישי ישראל היא כי הצפיפות (OECD-י )הפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכל 2016בשנת   

משנה לשנה גדל במהירות מספר כלי הרכב בישראל, ואורך הדרכים  ן.הגבוהה ביותר בקרב מדינות הארגו

ושטחן אינם גדלים בשיעור דומה. כפי שמודגם בתרשים שלהלן, רק בארבע השנים האחרונות עלה מספר כלי 

 ומשיעור 6%-של כ שיעור גבוה הרבה יותר משיעור הגידול של האוכלוסייה ,16%-בכהרכב הפרטיים במדינה 

 . 2016בשנת  3%-כ הגידול של שטח הדרכים

 

 

 

 

 

 

 

 דוח "ישראל עומדת, קידום התחבורה הציבורית בישראל" ועדת הכלכלה, הכנסת. מקור:

 בלבד. 2016שיעורי השינוי שמוצגים להלן הינם על בסיס מצטבר, שטח הדרכים מוצג עד שנת 

בין היתר הוא גורם לתושבי המדינה לעמוד  ,לעומס בכבישים בישראל יש השפעות גדולות על המשק והחברה

 2030פרסמו משרד התחבורה ומשרד האוצר אומדן שלפיו בשנת  2012שעות רבות בפקקי תנועה. בשנת 

דקות נוספות בממוצע ביום בגלל הגודש, וסך שעות האדם  60-לאבד בכבישים יותר מצפוי כל נוסע ברכב 

ההפסד הצפוי למשק בגלל הגודש  מיליון שעות בשנה 508-המבוזבזות בשל הגודש בדרכים צפוי להגיע ל

לפי אומדן מעודכן שחושב באגף התקציבים במשרד האוצר בתחילת  .מיליארד ש"ח בשנה 25-נאמד בכ

מיליארד  70-יגיע הנזק לכ 2040מיליארד ש"ח בשנה, וצפוי שעד שנת  35-נזקי הגודש מוערכים בכ 2018

 .ש"ח בשנה

6%

3%
2%

16%

11%

5%

13%

6%

2%

2017201620152014

שטח הדרכים אוכלוסיה כלי רכב פרטיים היקף נסיעות בתחבורה ציבורית
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 סקירת שוק

התחבורה הציבורית בישראלענף   
1

 

 מזרח חברות כולל לא) פעילות צ"תח חברות 17-כ ידי על שירותים מופעלים 2018 לתחילת נכון

 (.וקשורות בנות חברות ללא) 8%-כ דן וחלק 33%-כ – מ"ק במונחי בשוק אגד של חלקה(. ירושלים

 (:כניסה)חסמי  ציבורית תחבורה ממפעיל דרישות

 מערך להפעיל וניהוליות תפעוליות יכולות לצד פיננסית איתנות בעלי גופים להיות צריכים צ"תח מפעילי

 בתחום ידע בעל ניהולי צוות להעסיק ידרשו צ"התח מפעילי. גבוהה שירות ברמת ומורכב גדול שירות קווי

 הן מתקדמות מידע מערכות על המבוסס ורציף מהימן מידע לספק המפעילים יידרשו, כן כמו. צ"התח

 :העיקריים הכניסה חסמי ריכוז להלן. התחבורה למשרד והן הנוסעים לציבור

 פרסום לאור מצטמצם זה חסם אולם, חדשים למפעילים בעיקר חסם מהווה ארוכה זיכיון תקופת 

 .מהענף 8%-כ שנה כל, שוטף באופן צ"תח מכרזי

 מתקדמות מידע מערכות להפעיל צ"התח מפעילי נדרשים כיום - בענף ולטכנולוגיות לידע גישות 

 בתחום פעילים שאינם חדשים למפעילים חסם והמהוות לענף הייחודיות והכרטוס הצי ניהול בתחום

 .בארץ ההפעלה אופן את מכירות שאינן ל"מחו ציבורית תחבורה לחברות ואף

  ציבורית ישנו שוני רב בין הפעלת קווי שירות בתחבורה  -ניסיון בהפעלת שירותי תחבורה ציבורית

לבין הפעלת נסיעות מיוחדות או נסיעות סיור באוטובוסים, כך שתחום התחבורה הציבורית 

שוני זה בא לידי ביטוי כמעט בכל  באוטובוסים הינו מקצוע לכל דבר ועניין הדורש התמחות ספציפית.

רשת רובדי השירות: החל מפעילויות הנדרשות מהנהג דרך תפעול מערך הקווים ברמת השירות הנד

באופן עקבי ורציף, עבור במערכות מיוחדות המשמשות בתחבורה ציבורית בלבד או בעיקר )כגון 

כרטוס חכם וכד'( וכלה בממשקים האינטנסיביים מול משרד התחבורה והציבור )בענייני התחשבנות, 

 רישוי, בקרה תפעולית, מידע, הסברה ועוד(.

  אוטובוסים, לשם כך נדרשת השקעה  300-כ אשכולות התח"צ כוללים הפעלה של -חוסן פיננסי

"ח, כולל כל המערכות הטכנולוגיות. מפעיל השירות נדרש להיות ש יליוןמ 350-250-ראשונית של כ

 בעל חוסן פיננסי משמעותי על מנת שיוכל לגייס את סכומי ההשקעה הנדרשים.

  
 המרכזיים הקואופרטיבים שני הציבורית התחבורה מענף 95%-בכ שלטו 2001 לשנת ועד, השנים לאורך

 מ"בע ציבורית תחבורה חברה ודן"( אגד: "להלן) מ"בע ציבורית לתחבורה שיתופית אגודה – אגד – הגדולים

 "(.דן: "להלן)

. לתחרות הציבורית התחבורה ענף את לפתוח בצורך ההכרה במשרד התגבשה התשעים שנות במהלך

 1301 ממשלה החלטת התקבלה 1997 בשנת, האוצר משרד בשיתוף מטה עבודת ביצוע ולאחר לכך בהמשך

 קווי להפעלת רישיונות הקצאת באמצעות לתחרות בישראל הציבורית התחבורה ענף את לפתוח הוחלט ולפיה

, ודן אגד עם שנחתמו ולהסכמים הרפורמה לתוכנית בהתאם .תחרותיים בתנאים הציבורית בתחבורה השירות

, בתמצית) שנקבעו גיאוגרפיים לאשכולות בהתאם, שירות קווי להפעלת תחרותיים הליכים 20-כ פורסמו

 (.אחת תפעולית יחידה והמהווים משותף תחבורתי מכנה בעלי קווים אוסף הינם שירות קווי אשכולות

 מזרח חברות ללא( )צ"תח) ציבורית תחבורה חברות 15 בענף פעלו, הרפורמה בתכנית זה שלב תום עם

 .14%-כ על עמד דן וחלק 55% -כ על עמד – מ"ק במונחי בשוק אגד של חלקה(. ירושלים

 תכנית, למעשה, היוותה אשר, 2009-2018 לשנים המשך תכנית המשרד פרסם 2009 שנת בתחילת

 אשכולות על תחרותיים הליכים 11 התפרסמו, התוכנית במסגרת. בענף התחרות להגברת הפעולה להמשך

-חולון קווי אשכול, חדש נוסף ובאשכול ומדן מאגד שהועברו נוספים בקווים" עובו"ש, בעבר לתחרות שנפתחו

 .אגד ידי על המופעלים קווים בעיקרו הכולל, שרון

 שנחתמו התחרות הסכמי תקופת תמה 2009 שנת בתחילת, הרפורמה תכנית לסיום ובהתאם, לאמור נוסף

 נחתם 2012 ביוני. אגד עם חדש תחרות הסכם 2010 ביוני נחתם ממושך ומתן משא לאחר. ודן אגד עם

 .31.12.20 עד ההסכמים שני של תוקפם. דן עם חדש תחרות הסכם

 כי, היתר בין, נקבע זו ממשלה בהחלטת(. 2226) נוספת ממשלה החלטת נתקבלה 2012 אוגוסט במהלך

 לפרק הרישיון תקופת משך הגבלת תוך, תחרותי בהליך יתקיים שירות ולאשכולות שירות לקווי רישיונות מתן

 מעל המחזיק צ"תח למפעיל התחרותי בהליך ההשתתפות יכולת הגבלת וכן, להארכה הניתן שנים שש בן זמן

 .מסוימים בתנאים צ"התח שירותי מהיקף 40%

                                                 
 התחבורה , משרד2018, לאחר הערות הציבור, אוגוסט 2018-2030תכנית תחרות, ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים, שנים " 1
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()המשך ענף התחבורה הציבורית בישראל  
2

 

 :בישראל הציבורית התחבורה על הפיקוח

 בשנת הוקמה הרשות. התחבורה שבמשרד ציבורית לתחבורה הארצית הרשות ידי על נעשההפיקוח 

 ובפיקוח הציבורית התחבורה לאשכולות במכרזים, השירות קווי מערך בתכנון, היתר בין, ועוסקת 2014

, הציבורית התחבורה בתחום רחבות רפורמות ומבצעת יוזמת היא, כן כמו. אותן המפעילות החברות על

 לתחבורה מעניקה המדינה. ועוד הנסיעה בתעריפי רפורמה(, קו-רב) חכם נוסע כרטיס הנהגת כגון

 ולפיתוח ציבורית תחבורה שירותי המספקות בחברות לתמיכה בעיקר משמשים והם, תקציבים הציבורית

לתחבורה הציבורית באוטובוסים נדרשות תשתיות מיוחדות לפעילותה: מסלולי  .הציבורית התחבורה

וטובוס, חניונים תפעוליים, תחנות מרכזיות ועוד. ככל ששירות התחבורה הציבורית נסיעה, תחנות הא

 .מתרחב, כך גוברות דרישות התשתית, לרבות השטח הנדרש

 תשתיות התחבורה הציבורית:

עמידה בלוחות זמנים, כלומר חוסר ודאות באשר -אחד החסמים להרחבת השימוש באוטובוסים הוא אי

על למועד שבו אוטובוס של קו מסוים אמור להגיע לתחנה ולמשך הזמן שייקח להגיע מהתחנה אל היעד. 

במידה עמידה בלוחות הזמנים נובעת -, אי"דוח "ישראל עומדת, קידום התחבורה הציבורית בישראלפי 

רבה מכך שהאוטובוסים נוסעים באותו הכביש עם יתר כלי הרכב ולכן הם מתעכבים בעומס הכללי, 

המשתנה לפי שעה ומקום, באופן שלא תמיד אפשר לצפות מראש. לפי החברות המפעילות, במצב 

צירי הוא השימוש בלסוגיה זו  פתרון אפשר לדרוש שהאוטובוסים יעמדו בלוח זמנים מדויק-דברים זה אי

, שבהם מותרת התנועה רק לתחבורה (נת"צים)העדפה לתחבורה ציבורית נתיבים לתחבורה ציבורית 

הציבורית, ואשר אוטובוסים הנוסעים בהם יקבלו העדפה ברמזורים. היתרון שבצירי העדפה הוא מרבי 

ן הפעלת כאשר הציר נמשך לאורך כל המסלול של הקו, או לכל הפחות בכל האזורים העמוסים שבו, שכ

ציר העדפה חלקי, שלא נותן מענה לכל הצמתים העמוסים שבמסלול, רק תזיז את הפקק, ותפחית 

 .מהתועלת של ציר ההעדפה

  
 הרצוי הענף מבנה

 מפעילים בין תמהיל של מבנה על מושתת התוכנית תקופת בתום להגיע שואפת הממשלה אליו הענף מבנה

 .גבוהה ברמה שירות קווי להפעלת ויכולת ניסיון בעלי, וקטנים בינוניים, גדולים

 המתח לשמירת שיתרמו, נדרשים בהיקפים תחרותיים הליכים יפורסמו רציף באופן, התקופה כל לאורך

 . רחוק לטווח פעילות אופק לייצור למפעילים ויאפשרו בענף התחרותי

 להתחיל צפויות 2021-2016 השנים בין - וירושלים אביב תל, חיפה, הגדולים המטרופולינים בשלושת פעילות

 משמעותי לשינוי להביא הצפויות, הגדולים המטרופולינים בשלושת המונים להיסעי מערכות מספר לפעול

 .התחבורתית הרשת של ובהיררכיה, בהם השירות קווי רשת תפעול באופן

 בעלי הינם, בישראל הכלכלית הפעילות מרבית מרוכזת בהם, הגדולים המטרופולינים שלושת מרכזי

 אזור תת יהווה מטרופולין מרכז כל ולכן ואיכותיים סדירים צ"תח שירותי ומחייבים, ייחודית חשיבות

 התחבורה כיום כי, העובדה לנוכח. 50% על יעלה לא בו המרכזי המפעיל של שחלקו תחרות לצורכי

 בכוונת, זה עשור במהלך, ודן אגד בידי מרוכזת הגדולים המטרופולינים שלושת במרכזי הציבורית

 .אלו באזורים לתחרות שירות קווי מהם ולהוציא זה בשירות להתמקד הממשלה

 לכלל ביחס תחרותיים הליכים יפורסמו 2030 שנת שעד למצב תביא הנוכחית התחרות תכנית הנהגת

 דבר לכל תחרותי כמפעיל יפעלו האחרים ההיסטוריים והמפעילים דן, אגד, זה מהלך סיום עם. בענף הפעילות

 .התחרותיים ההליכים מתוצאות ייגזר פעילותן והיקף, ועניין

 שנת סוף שעד כך, ל"הנ להיקף בהדרגה יצומצם פעילותם היקף, מהענף 25% -ל מעל הם שכיום מפעילים

 . זו ממגבלה שיחרוג מפעיל יהיה לא 2029

                                                 
 , משרד התחבורה2018, לאחר הערות הציבור, אוגוסט 2018-2030כנית תחרות, ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים, שנים ת" 2
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 משרד התחבורה  

הפרטי. "יחס הפיצול" בישראל )קרי, שיעור הנסיעות הכדאיות הנמוכה לפרט בשימוש בה על פני הרכב 

במטרופולינים תל  בתחבורה ציבורית מתוך כלל הנסיעות( נמוך בצורה משמעותית בהשוואה עולמית:

, בעוד שמטרופולינים מפותחים שונים בעולם מציגים 24%-אביב, ירושלים וחיפה עומד יחס הפיצול על כ

לעלייה בגודש בדרכים, לזיהום אויר, לגידול במספר תאונות  . מצב זה מוביל40%-יחס פיצול של כ

 מיליארד ש"ח בשנה. 35-הדרכים ולאובדן שעות עבודה רבות של אזרחי ישראל, המוערך ע"י המדינה בכ

הקצה משרד התחבורה משאבים משמעותיים לפיתוח תשתיות התחבורה  2019לפיכך, במסגרת תקציב 

 בין היתר:  –הציבורית, בדגש על מערכות הסעת המונים בשלושת המטרופולינים הגדולים 

 הוספת קווי רכבת קלה במטרופולינים; -

 הקמת קו רכבת כבדה אלטרנטיבי לקו החוף; -

 ת ההמונים במטרופולין דן;קידום התכניות במערכת הסע -

( בכבישים בעלי עומס יםנת"צמיליארד ש"ח לנתיבי התחבורה הציבורית ) 8.3-הקצאת כ -

 וסע נוספים;-גבוה, וכן לטובת הקמת חניוני חנה

חבורה מטרופוליניות כרובד ביניים בין השלטון המרכזי למקומי, במטרה תיוקמו רשויות  -

 משאבי התחבורה הציבורית;לאפשר תכנון וניהול אופטימלי של 

פרויקט ניסיוני של מתן תמריצים כספיים על הרגלי נסיעת הנהגים בישראל, במטרה לעודד  -

 . רהאווישינוי התנהגות שיתרום לצמצום אבדן הזמן בנסיעה, להקלה בעומס ולצמצום זיהום 

מאפשרות השקעות הממשלה בתחבורה משמשות בסיס לקידום הפיתוח הכלכלי של המשק כולו, ו  

התפתחותם של ענפים אחרים במשק. יעילות ההשקעות בתחבורה הציבורית נבחנת במידת תרומתן ליעדים 

 הלאומיים ובהיענות לצורכי המשק ותושבי המדינה. 

-( נאמד בכ2017-2018לשנים  שנתי-הדו)שאושר במסגרת התקציב  2018תקציב משרד התחבורה לשנת 

מיליארד ש"ח 18.5
3

מיליארד ש"ח. תקציב המשרד בשנת  460מתוך תקציב שנתי כולל בסך )הוצאה נטו(  

מיליארד ש"ח 20.8-גדל לכ 2019
4

מיליארד ש"ח, המבטא  479.6)הוצאה נטו( מתוך תקציב כולל בסך  

 . 2019למשרד בשנת  8%תוספת תקציבית של 

 הרכבת בין נחלק ראש, לתקציב לפיתוח התחבורה הציבוריתתקציב משרד התחבורה עצמו נחלק בין היתר 

 המאושר הפיתוח מתקציב ח"ש מיליארד 3.3-כ, 2017 בשנת .הציבורית התחבורה אמצעי ליתרו הכבדה

 ח"ש מיליארד 3.4-כו (מידע מערכות ופיתוח מפלסיות הפרדות ,מסילות בניית כגון לפרויקטים) לרכבת הוקצו

 ובניית תחנות הנגשת, דן בגוש הקלה הרכבת קידום כגון לפרויקטים הציבורית התחבורה אמצעי לשאר הוקצו

לחברות המעניקות שירות בתחום התחבורה תמיכה כספית . בנוסף משרד התחבורה מספק אופניים שבילי

 המאושר התקציב היה 2017 בשנת. התחבורה ממשרד כספית תמיכה מקבלותהציבורית. חברות אלו 

 1.6-וכ האוטובוסים בחברות לתמיכה יועד (ח"ש מיליארד -3.8) הסכום עיקר. ח"ש מיליארד -6.5 כ לתמיכה

 לקבוצות הנחה למתן משמשים נוספים תמיכה תקציבי. הכבדה ברכבת לתמיכה שימשו ח"ש מיליארד

 לכוחות נסיעות ולמימון קו רב בטעינת והנחה חודשי חופשי כגון מיוחדים נסיעות להסדרי שונות אוכלוסייה

 בין, לאוטובוסים בהשוואה בה הנסיעות משיעור גדול בתקציב הכבדה הרכבת של שחלקה לציין יש. הביטחון

 הסיבות אחת גם היא יחסית הגבוהה ההפעלה עלות. אוטובוסים משל גבוהה הפעלתה שעלות מכיוון, היתר

 .ברכבת נסיעה כרטיס של יותר הגבוה למחיר

פער מהותי בין תשתית התחבורה השוואה בינלאומית של מדדים לאיכות התחבורה הציבורית מצביעה על 

 הציבורית בישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם, המביא לשימוש נמוך יחסית בתחבורה ציבורית, בשל

                                                 

 ://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/Foundations/Pages/MinistryofTransport.aspxhttps 3 2018-2017תקציב משרד התחבורה לשנים  -מתוך: אתר אגף התקציבים 

 https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/Foundations/Pages/MinistryofTransport.aspx 
4

  -מתוך: אתר אגף התקציבים 2019nבורה לשנת תקציב משרד התח

https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/Foundations/Pages/MinistryofTransport.aspx
https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/MINISTERIESBUDGET/Foundations/Pages/MinistryofTransport.aspx


   
 

 

17 

 
 סקירת שוק - 2פרק 

 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ
  ג'נריישן קפיטל בע"מ

 
 

 סקירת שוק

 שינויים ופיתוחים טכנולוגיים בתחבורה הציבורית בישראל  שינויים ופיתוחים טכנולוגיים בתחבורה הציבורית בישראל )המשך(

 וכליו ניווט מתקדמיםאפליקציות 

MOOVIT -  אפליקציה ישראלית לטלפונים חכמים מבוססתGPS  ,)בעלת תפוצה עולמית נרחבת(

המספקת מידע בזמן אמת אודות מיקום וזמני הגעה משוערים של כל אמצעי התחבורה הציבורית 

חלופיים, המצויים באזור המשתמש. בנוסף, מוסרת האפליקציה מידע בזמן אמת בדבר קווי תחבורה 

 מספר תחנות עד להגעה ליעד, וזמני הגעה משוערים ליעד.

( המאפשר לנהגים לאסוף נוסעים Carpoolיישום של שירות קארפול ) MOOVITהשיקה  2016בשנת 

 בדרכם לעבודה, בתמורה לתשלום עבור חלק מהוצאות הנסיעה של הנהג. 

משוכללת בעיני ציבור הנוסעים, -אמינה ובלתי-מערכת התחבורה הציבורית בישראל, הנתפסת כבלתי

, המשדרת למשתמש את תנועת האוטובוסים ותזמון הגעתם MOOVITמביאה לכך שאפליקציית 

מובהק על פני יתר המתחרות בשוק, ולכן השימושית והנפוצה  יתרון, הנה בעלת בזמן אמתלתחנות 

 ביותר.

 

OGLE MAPSGO –  מציגה למשתמשים  2013אפליקציית המפות של חברת גוגל, אשר החל משנת

 ורכבות(.  םאוטובוסישל כל קווי התחבורה הציבורית ) המתוכנניםבישראל את לוח זמני היציאה וההגעה 

 

בהם ניתן לבצע תכנון מוקדם ומיפוי של מערך קווי האוטובוסים והתחנות  – של אגד ודן טהאינטרנאתרי 

השיקה אגד אפליקציה משודרגת גם למכשירי הסלולר, אשר  2017לאורך תוואי הנסיעה. בשנת 

 ומציגה את אותן תכונות עבור המשתמש. יהאינטרנטמתכתבת עם הממשק 

 

דשה הרשות את אתר הבית המיושן, , חי2017בשנת  – אתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

והשיקה תחתיו אתר חדש בו מוצגים מסלולי הנסיעה של קווי התחבורה הציבורית על גבי מפות 

, הכוללות מידע רלוונטי לנוסעים כגון: פרטי המסלול, משך הנסיעה ומחירי הכרטיסים. תאינטראקטיביו

כשיר סלולרי, ולכן בשלב זה, הרבה פחות ואולם, האתר החדש עדיין לא זמין במתכונת של אפליקציה למ

 אטרקטיבי למשתמש.

 תכנית לאומית לתחבורה חכמה  

במטרה לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל ועל מנת לייעל את מערך 

 החלטה 2017 בשנת ישראל ממשלת קיבלה, תחבורתי מידע ועיבוד ניטור טכנולוגיות של שילובן באמצעות

 כולל יישומה אשר, 2017-2021 השנים בין חכמה לתחבורה לאומית תכנית לקדם שמטרתה ועדה הקמת על

 פוטנציאל בעלות התחבורה במערכי חדשות הפעלה ותפיסות טכנולוגיות של. פיילוטים קידום היתר בין

 של בתקצוב - ציבורית לתחבורה מעבר ועידוד בנפט השימוש צמצום, דרכים תאונות הפחתת, גודש להקטנת

  .כאמור השנים פני על ח"ש מיליון 125-כ

 הציבורית התחבורה מפעילות על ארוך-הבינוני בטווח השפעות להיות עשויות ותוצאותיה התכנית ליישום

 .יותר ונקייה חכמה לתחבורה המעבר במסגרת שייקבעו בסטנדרטים לעמוד מהן שידרוש באופן, בישראל

  כרטיס רב קו

כרטיס הרב קו מאפשר נסיעה בעלות מסובסדת בכל אמצעי התחבורה הציבורית  – שירותיםהאיחוד והרחבה 

וטובוסים, רכבות, רכבת קלה וכן מוניות שירות אשר החלו להצטרף בהדרגה בישראל )על מפעיליהם(: א

 .2019במחצית השניה של שנת 

לא ניתן  2018בעקבות רפורמת 'כרטוס חכם' שהוביל משרד התחבורה, החל מחודש אוגוסט  - כרטוס חכם

קו באוטובוסים בחלק הולך וגדל של הערים; תחת זאת נדרשים הנוסעים לדאוג לטעינה -עוד לטעון כרטיסי רב

 מוקדמת של הכרטיס ובכך לחסוך מהנהג את ההתעסקות בטעינה וכסף בזמן הנסיעה. 

ינות נוספות במערב, בעתיד אף לא ניתן יהיה לרכוש עוד מהנהג כרטיס לנסיעה מזדמנת, והכל בדומה למד

כאמור במטרה למנוע את התעסקות הנהגים עם כספים, תוך הסחת דעתם בזמן הנהיגה, וכן לצורך התייעלות 

נט או דרך ושיפור זמני הנסיעה והדיוק בלוחות הזמנים. טעינת הכרטיס מתאפשרת בדרך מקוונת )באינטר

 האפליקציה הסלולרית( ובעמדות טעינה הממוקמות בתחנות שונות, שפריסתן תורחב.
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 נהגי האוטובוסים  הסדר ענפי

הושלמה החתימה על הסכמי ההסדרה הענפית, לאחר שנחתמו על ידי המורשים  2019ביוני  23בתאריך 

 מטעם ממשלת ישראל.

מטרופולין מקבלת משרד התחבורה בגין שירותיה יתווספו תמריצי על פי ההסכמים, לתשלומים שחברת 

איסוף נוסעים, תשלומים בגין עדכון הצמדות )ביטוח ושכר(, דמי ניהול פרויקטים טכנולוגיים, סובסידיית 

שכר נהגים נוספת על הקיימת כיום וכן תמיכה בגין הכשרת נהגים חדשים, בתוקף רטרואקטיבי החל מיום 

 .2018בינואר  1

על פי הדיווח, להסכמי ההסדרה הענפית צפויה להיות השפעה חיובית מהותית מאוד על תוצאות פעילות 

 מטרופולין. 

 

  
נהג אוטובוס הוא נהג מקצועי הנדרש להכשרה מיוחדת. נהגי אוטובוס עובדים שעות רבות ברצף, משעות 

בשנים האחרונות נשמעות תלונות  ובחגים.הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה, ולעיתים גם בסופי שבוע 

מצד מפעילות התחבורה הציבורית על מחסור בנהגים, הנובע מקושי בגיוס נהגים חדשים ובשימור נהגים 

קיימים. לפי אומדן שהתבסס על נתוני המפעילות והוצג לוועדה, לצורך מתן שירות טוב במצב הקיים, נדרשים 

ים מקשה על המפעילות לתגבר קווים בהתאם לצרכים שבשטח, נהגים נוספים. המחסור בנהג 1,300-כ

מגביר את הלחץ על הנהגים לעבוד שעות רבות יותר, במקומות רחוקים יותר מביתם, ומקשה על המפעילות 

לפי אותו אומדן, מספר הנהגים הנדרש כדי . לפטר נהג שנוהג באופן לא בטיחותי או שעבר עבירות משמעת

 .3,500-חשב בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית המתוכננת הוא כלאפשר שירות מיטבי בהת

 :שכר הנהגים

ח לשעה "ש 43.5-נכנס הסכם קיבוצי לתוקף בחברת אגד ועל פיו שכר נהגים יעלה ל 2018נכון לחודש אפריל 

חברת דן חתמה על  2018בחודש יוני , כמו כן. ח לשעה שחלו עד לתחילתו של הסכם זה"ש 39וזאת לעומת 

שכר הנהגים בחברת  2020למרץ נכון . ח לשעה"ש 44הסכם עם נהגיה ובו נקבע כי הנהגים ישתכרו בסך של 

 .ח בשעה"ש 46 מטרופולין הינו
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 מפת המפעילים בחלוקה לאשכולות  

 :2017בדצמבר,  31 -להלן מפת המפעילים בחלוקה לאשכולות נכון ל

 

 

 

 

 

 

 ולפיכך אינה כוללת את זכייתה של מטרופולין באשכול שרון חולון. 2017בדצמבר,  31החלוקה לעיל הינה כאמור ליום  )*(

 

שיעור מהענף במונחי ק"משיעור מהענף במונחי נוסעיםק"מ רכב שבועינסיעות רכב שבועימספר נוסעים )מיליונים בשנה(חברה

4,24338.7%37.4% 159 287 אגד )לרבות חברות בנות(

1,57928.8%13.9% 103 214 דן )לרבות חברות בנות(

1,46311.8%12.9% 70 87 קווים

1,0077.2%8.9% 44 54 אפיקים

8593.7%7.6% 26 27 מטרופולין

7474.0%6.6% 37 30 סופרבוס

6792.0%6.0% 26 15 נתיבי אקספרס

7603.7%6.7% 44 28 אחרים
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 כללי -שוק ההיסעים  

 משירותי המצרפית ההכנסה, כי עולה בשוק המובילים השחקנים של המצרפית ההכנסה מהתפלגות

 והיוותה, שקלים מיליארדי 1.49 -בכ הסתכמה 2018 בשנת בשוק המובילות החברות 12 של הסעות

מהתפלגות הכנסות השוק בין הסעות קבועות למזדמנות  .השוק הכנסות מכלל 33% -כ של כספי נתח

 66% -מיליארדי שקלים, והיוו כ 2.94 -עמדו על כ 2018עולה כי, הכנסות השוק מהסעות קבועות בשנת 

 מההכנסות.

 :8201בשנת  מזדמנות להסעות קבועות הסעות בין השוק הכנסות סיכום להלן

 

 

 

 

 

 

 מהסעות הקבועות ההסעות תחום, כי עולה לקוחות סוגי לפי קבועות מהסעות ההכנסות מהתפלגות

 ההסעות מתחום 53% -כ של כספי נתח והיוו, שקלים מיליארדי 1.56 -בכ 2018 בשנת הסתכמו עובדים

 1.38 -כ על החולפת בשנה עמדו תלמידים מהסעות הקבועות ההסעות תחום הכנסות. הקבועות

הכנסות אלו התחלקו כמעט שווה בשווה בין הסעות לחינוך רגיל לעומת הסעות לחינוך . שקלים מיליארדי

 מיוחד.

 השוק הכנסות הסתכמו 2016 בשנת, כי עולה הנסיעה סוג לפי מזדמנות מהסעות ההכנסות התפלגותמ

 הכנסות מסך 58% -כ של כספי נתח המהוות, שקלים מיליארדי 0.88 -בכ, יומיות חד, מזדמנות מנסיעות

 .המזדמנות ההסעות תחום

 עולה כי: ההיסעיםבכל הנוגע לשוק  BDIמנתונים של חברת   

 של גידול(, מ"מע כולל לא) שקלים מיליארדי 4.46 -בכ 2018 בשנת הסתכמו בישראל ההיסעים שוק הכנסות

 19,658 על עמד 2018 בשנת הזעירים והאוטובוסים האוטובוסים מספר .2017 לשנת ביחס 5% -כ

 הממוצע החודשי המחזור .מושבים 20 -ל מעל עם אוטובוסים הינם בשוק מהאוטובוסים 52% -כ. אוטובוסים

 ואילו(, מ"מע כולל לא) שקלים 40,000 -כ על החולפת בשנה עמד מושבים 50 -כ המונה גדול לאוטובוס

(. מ"מע כולל לא) שקלים 21,500 -כ על עמד( מושבים 20 עד) זעיר אוטובוס של הממוצע החודשי המחזור

  .מלאה בפעילות עבדו אשר רכבים של ממוצעים במחזורים מדובר

 :להלן התפלגות ההכנסה המצרפית של השחקנים המובילים בשוק

 

 

 

 

 

 

 

 

פרמטר
הכנסות )מיליארדי 

)₪

סוג לקוח/ משך 

נסיעה
הכנסות )מיליארדי ₪(

1.56 עובדים

1.38 תלמידים

0.88 חד יומיות

0.64 רב יומיות

 4.46 4.46

2.94 הסעות קבועות

1.52 הסעות מזדמנות
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 סקירת שוק - 2פרק 

 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ
  ג'נריישן קפיטל בע"מ

 
 

 סקירת שוק

 כללי )המשך( -שוק ההיסעים  רשימת שחקנים מרכזיים בשוק ההיסעים

   

 

 

 

 

 

 

 :רכבים מהפעלת השוק שחקני של העיקריות ההוצאות הרכב להלן

 

 

 

 

 השכר מרכיב גדול באוטובוס: זעיר אוטובוס לעומת גדול אוטובוס מהפעלת ההוצאות שיעור בין הבדל קיים

 אוטובוסים בקרב יותר גבוה נתח תופסות והפחת הדלק הוצאות ואילו, זעיר באוטובוס מאשר משמעותי פחות

, בו הפועלות החברות של ההכנסות מחזור מסך 17%-15% -כ מהווה בשוק הממוצע הגולמי הרווח. גדולים

 החרפת כי נציין. מההכנסות 7%-5% -כ על עומד( פחת הוצאות לאחר) הממוצע התפעולי הרווח ואילו

 .השוק ברווחיות קלה לשחיקה גרמה האחרונות בשנים התחרות

 זמן, לרוב. מכרזים בהליכי נעשה השוק לקוחות לבין ההיסעים חברות בין ההתקשרות מקור רבים מקריםב

 בזכייה מקורן, הקבועות מהנסיעות 80% -כ כי מוערך. שנים 3-5 של לתקופה הינו זו בדרך ההתקשרות

 מבוטל לא חלק וכן, מכרז ביצוע לאחר היא תלמידים הסעות בתחום ההתקשרות. פומביים במכרזים

 . מכרז בהליכי מקורו, עובדים הסעות בתחום מההתקשרות

 

שיעור מההוצאותפרמטר

שכר 30%-35%הוצאות 

25%-30%הוצאות דלק 

20%-25%הוצאות פחת

8%-12%הוצאות אחזקה

6%-9%הוצאות ביטוח ורישוי

מספר רכבי הסעהשם החברה

400 אגד הסעים בע"מ

220 אמנון מסילות בע"מ

350 בון תור בע"מ

200 החברה המאוחדת לתיירות בע"מ

130 המוביל הדרומי צביקה )1990( בע"מ

150 הסעות מוני סיטון בע"מ

250 חברה לפיתוח גוש עציון בע"מ

120 חברת א.ברזני הסעות בע"מ

250 מאיה תור בע"מ

230 מובילי הורדים בע"מ

160 מטיילי ירון בר בע"מ

שאשא בע"מ 200 מסיעי אריה 
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  ן תור בע"מהערכת שווי חברת בו
  ג'נריישן קפיטל בע"מ

  

 3רק פ

 דוחות כספיים 
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 מאזן  -מטרופולין   

 )אלפי ש"ח(: 2019 בדצמבר 31 וםליטיוטת המאזן וכן  2017-2018בדצמבר  31הטבלה להלן מציגה את המאזן של חברת מטרופולין לימים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Israeli GAAP -הדוחות הכספיים של חברת מטרופולין מוצגים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

ש"ח ש"ח31.12.201731.12.201831.12.2019אלפי  31.12.201731.12.201831.12.2019אלפי 

שוטפים שוטפותנכסים  התחייבויות 

שווי מזומנים  69,256 79,250 119,747אשראי לזמן קצר 40,441 81,790 19,689מזומנים ו

שירותים 84,609 51,570 29,615לקוחות נותני   66,913 74,336 55,320ספקים ו

 50,301 32,253 23,180זכאים ויתרות זכות 22,675 23,165 14,283חייבים ויתרות חובה

שוטפים  – – 1,576יתרת זכות בגין הגנות מט"ח 147,725 156,525 63,587סה"כ נכסים 

שוטפות  186,470 185,839 199,823סה"כ התחייבויות 

שוטפים שאינם  שוטפותנכסים  שאינן  התחייבויות 

נטו  438,988 333,361 151,349הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים – – 105עודף יעודה בשל סיום יחסי עובד מעביד, 

נטו נדחים 503,424 388,269 310,793רכוש קבוע   39,699 41,391 38,959מיסים 

נדחות נטו 108,401 110,030 101,321הוצאות   2,681 667 –התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, 

שוטפים שאינם  שוטפות 611,825 498,299 412,219סה"כ נכסים  שאינן   481,368 375,419 190,308סה"כ התחייבויות 

 667,838 561,258 390,131סה"כ התחייבויות

 91,712 93,566 85,675סה"כ הון עצמי

 759,550 654,824 475,806סה"כ התחייבויות והון  759,550 654,824 475,806סה"כ נכסים
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

  רווח והפסד –מטרופולין   מאזןניתוח  -מטרופולין 

)אלפי  2017-2019בדצמבר  31הטבלה להלן מציגה את המאזן הכלכלי של חברת מטרופולין לימים 

 ש"ח(:

 

 

 

 

 2017-2019בדצמבר  31להלן מציגה את הרכב ההון החוזר של חברת מטרופולין לימים הטבלה 

 )אלפי ש"ח(:

 

 

 

 

  
 אלפי ש"ח(:) 2017-2019הטבלה להלן מציגה את דוח רווח והפסד של חברת מטרופולין לשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.201731.12.201831.12.2019מאזן כלכלי

(9,930)(28,209)(34,602)הון חוזר

 572,126 456,908 373,155נכסים תפעוליים אחרים

נטו (470,484)(335,134)(252,878)חוב 

 91,712 93,566 85,675הון עצמי

31.12.201731.12.201831.12.2019הון חוזר

נטו  84,609 32,812 29,508לקוחות, 

נטו (66,773)(51,012)(55,204)ספקים, 

נטו  22,535 22,233 14,167חייבים ויתרות חובה, 

נטו (50,301)(32,242)(23,073)זכאים, 

(9,930)(28,209)(34,602)סה"כ הון חוזר

ש"ח 201720182019אלפי 

 713,399 534,953 413,560הכנסות

נוי שי  %29%33%

 639,920 466,066 372,636הוצאות תפעול

 73,479 68,887 40,924רווח גולמי

%9.9%12.9%10.3% רווח גולמי

 39,012 35,160 27,800הוצאות הנהלה וכלליות

 289 761 484הוצאות אחרות, נטו

 34,178 32,966 12,640רווח תפעולי

%3.1%6.2%4.8% רווח תפעולי
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  תור בע"מהערכת שווי חברת בון 

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 מאזן )המשך(ניתוח  -מטרופולין   אחרים ניתוח נכסים תפעוליים -מטרופולין 

הטבלה להלן מציגה את העלות המופחתת של הנכסים התפעוליים האחרים בחברת מטרופולין לימים 

 אלפי ש"ח(:) 2017-2019בדצמבר  31

 

 

 

 

יתרת העתודה למס שיוצרת החברה הנה  עיקר –עתודה למס המיוחסת להפרשי ערך פחת ר"ק 

בגין הפרשי ערך הפחת של הרכוש הקבוע מול מס הכנסה: מס הכנסה מעניק פחת מואץ בגובה של 

-7%ממחיר הקרן בכל שנה, בעוד החברה מפחיתה את צי האוטובוסים שלה בשיעור שנתי של  20%

13%. 

. על פי הנהלת מטרופולין, במסגרת דמי ייזוםבגין ובגין דמי זיכיון  תשלומים שבוצעו–דמי זיכיון וייזום

חולון, הוחלט כי החברה תשלם למשרד התחבורה תמלוגים )"דמי זיכיון"( -הגשת ההצעה למכרז שרון

 ועל פני תקופת הזיכיון. 2019בינואר  1החל מיום  תופחתומיליון ש"ח; הוצאות אלו מ 80 -ל כבסך ש

  
)אלפי  2017-2019מתוך סך ההכנסות של מטרופולין בשנים  התרשים להלן מציג את שיעור ההון החוזר

 ש"ח(:

 

 

 

 

הציגה החברה שיעור הון חוזר שלילי, בעיקר בעקבות התחייבויות  2017-2018כפי שניתן לראות, בשנים 

, שיעור ההון החוזר של החברה עלה עקב 2019תפעוליות משמעותיות אשר מימנו חלק מפעילותה. בשנת 

, אשר גרם לגידול 2019חולון בינואר וביולי -אשכולות חדשים באשכול שרון-ל תתיכניסה לפעילות ש

 בסעיף הלקוחות והקטין את ההון החוזר של החברה.

 

 :2017-2019ההון החוזר של מטרופולין בשנים  ימיהתרשים להלן מציג את 

 

 

 

 

 

הפעימה השלישית של נובעת מהתחלת  2019קוחות בצורה חדה בשנת כאמור, העלייה במספר ימי הל

, אשר השפיעה בצורה מלאה על הסעיף המאזני אך בצורה חלקית על הסעיף 2019אשכול שח"מ ביולי 

 התוצאתי.

26  

23  

43  
54  

40  

38  

–  

10

20

30

40

50

60

31.12.201731.12.201831.12.2019

 ימי ספקים ימי לקוחות

413,560  510,276  713,399  

-8% 
-6% 

-1% 

31.12.201731.12.201831.12.2019

-15%

-13%

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

–  

100 ,000

200 ,000

300 ,000

400 ,000

500 ,000

600 ,000

700 ,000

800 ,000

 שיעור הון חוזר מההכנסות הכנסות

31.12.201731.12.201831.12.2019נכסים תפעוליים אחרים

נטו  503,424 388,269 310,793רכוש קבוע 

של ר"ק( (39,699)(41,391)(38,959)עתודה למס )המיוחסת להפרשי ערך פחת 

 108,401 110,030 101,321דמי זיכיון, ייזום ואחר

 572,126 456,908 373,155סה"כ נכסים תפעוליים אחרים
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

  ניתוח חוב נטו -מטרופולין   KPI'S)) ניתוח רווח והפסד -מטרופולין 

ש"ח(, ומתוכן את שיעורי הרווח הגולמי  אלפיהתרשים להלן מציג את הכנסות חברת מטרופולין )

 :2017-2019של החברה לשנים התפעולי ו

 

 

 

 

 

 

 

מיליון ש"ח  713-והסתכמו לסך של כ 2019בשנת  33.3%-הכנסותיה של חברת מטרופולין עלו בכ

התחלת הפעימה השניה . גידול זה מוסבר בעיקר בשל 2018מיליון ש"ח בשנת  535-לעומת כ

קילומטראז' השנתי העליה בבסיס אשכול שח"מ שבעקבותיו חלה ב 2019שנת והשלישית במהלך 

 עלות ההפעלה של החברה(.שגוזר את ההכנסות ואת )

עקב הסיבות שתוארו לעיל אשר  2018שיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית של החברה עלו בשנת 

ירידה בשיעורי הרווחיות  2019החברה הציגה בשנת . הגדילו הן את הכנסות החברה והן את רווחיותה

 .הגולמית והתפעולית עקב עלייה בשכר הנהגים אשר הובילה לגידול בהוצאות החברה

  
)אלפי  2017-2019בדצמבר  31הטבלה להלן מציגה את הרכב החוב נטו של חברת מטרופולין לימים 

 ש"ח(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלוואות החברה ניטלו מבנק הפועלים ומבנק לאומי, ונועדו בעיקרן לממן את רכישות  – הלוואות מבנקים

 האוטובוסים והרכוש הקבוע האחר, וכן לצורך תשלום דמי הזיכיון שצוינו לעיל. 

לסך מאזן' הולך וקטן -מטרופולין נשענת על מינוף גבוה מאד, וההלוואות במאזינה מביאות אותה ליחס 'הון

 בהתאמה. 2019-ו 2018, 2017בשנים  12.1%-ו 14.3%, 18%-של כ

413,560 534,953 713,191 

9.9% 

12.9% 

10.3% 

3.1% 

6.3% 

3.9% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

201720182019

 שיעור רווח תפעולי שיעור רווח גולמי הכנסות

31.12.201731.12.201831.12.2019חוב נטו

שווי מזומנים  40,441 81,790 19,689מזומנים ו

נטו  – – 105עודף יעודה בשל סיום יחסי עובד מעביד, 

(69,256)(79,250)(119,747)אשראי לזמן קצר

 – –(1,576)יתרת זכות בגין הגנות מט"ח

(438,988)(333,361)(151,349)הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

נטו (2,681)(667) –התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, 

 – 634 –מע"מ חוב

 –(23,026) –יתרות חוב

נים שו  – – –זכאים 

 – – –מוסדות

 – 18,746 –הכנסות לקבל הסדרה

(470,484)(335,134)(252,878)סה"כ חוב נטו
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 KPI'S)) ניתוח רווח והפסד -מטרופולין   

 

 

 

 

 

 

 

  
 :)אלפי ש"ח( 2017-2019להלן פילוח של הוצאות ההפעלה של חברת מטרופולין לשנים 

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות, ההוצאה התפעולית המשמעותית ביותר עבור החברה הינה עלויות שכר, המהווה 

-)כ. יתר ההוצאות העיקריות הינן הוצאות דלק 2017-2019מהוצאות ההפעלה בשנים  41%-בממוצע כ

 בממוצע(. 16%-בממוצע( והוצאות תפעול אחרות )כ 14%-, פחת והפחתות )כבממוצע( 19%

 

  

ש"ח 201720182019אלפי 

נלוות  277,909 187,764 146,314שכר עבודה ו

 118,608 93,678 67,462דלק

 82,833 64,207 55,970פחת והפחתות

 33,644 24,276 18,145ביטוחים

 29,098 21,959 19,941שכירויות

 97,916 74,182 64,804הוצאות תפעול אחרות

372,636 466,066 640,009 
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  ערכת שווי חברת בון תור בע"מה

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 ספיים דוחות כ

 מאזן -בון תור   

פעילות ההיסעיםלהלן המאזן המאוחד של 
)*( 

 )אלפי ש"ח(: 2017-2019בדצמבר  31לימים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 בנפרד בהערכת השווי הנוכחית. חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכההינם ללא  המוצגים )*( הנתונים

ש"ח ש"ח31.12.201731.12.201831.12.2019אלפי  31.12.201731.12.201831.12.2019אלפי 

שוטפים שוטפותנכסים  התחייבויות 

שווי מזומנים שוטפות 47,989 44,824 44,936מזומנים ו  49,629 54,615 59,375הלוואות לזמן קצר וחלויות 

שירותים – 0 –מלאי נותני   83,671 80,585 81,291ספקים ו

 12,547 9,571 19,445זכאים ויתרות זכות 57,082 61,921 69,922לקוחות

 – 9,805 8,520 9,166חייבים ויתרות חובה

 – 3,175 7,320 7,531רכוש קבוע המיועד למימוש

131,555 122,584 118,051 160,111 144,771 145,846 

שוטפים נכסים לא 

נות בבנק לזמן ארוך  –פקדו

שוטפות 197 2,630 4,764חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך התחייבויות לא 

נותני אשראי אחרים 71,750 71,033 66,215השקעות בחברות כלולות ואחרות  55,064 63,205 76,890הלוואת לזמן ארוך בנקים ו

נטו  – 2,000הלוואת בעלים 24,068 24,816 26,248נכסים בלתי מוחשיים 

נטו  – –תמורה מותנית 86,878 90,627 92,955רכוש קבוע 

נטו  55,064 65,205 76,890 2,025 1,903 2,603יעודה לפיצויים 

192,785 191,009 184,917 

 630 –זכויות מיעוט

 101,428 103,618 87,339הון עצמי

 302,969 313,593 324,340סה"כ התחייבויות והון עצמי 302,969 313,593 324,340סה"כ נכסים
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 רווח והפסד –בון תור   ניתוח מאזן -בון תור 

פעילות ההיסעיםהטבלה להלן מציגה את המאזן הכלכלי המאוחד של 
)*(

-2017בדצמבר  31לימים  

 )אלפי ש"ח(: 2019

  

 

 

 

 

 

פעילות ההיסעיםשל הרכב ההון החוזר  להלן פירוט
)*(

 )אלפי ש"ח(: 2017-2019בדצמבר  31לימים  

 

 

 

 

 34-הינו שלילי בגובה של כ 2019בדצמבר  31-ליום הר של פעילות ההיסעים כאמור, ההון החוז

מיליון ש"ח ויתרת הספקים נטו הסתכמה  54.5-, כאשר יתרת הלקוחות נטו הסתכמה לכמיליון ש"ח

 מיליון ש"ח.  82.5-לסך של כ

 

 

 

  
פעילות ההיסעיםדוח רווח והפסד של להלן 

)*(
 )אלפי ש"ח(: 2017-2019לשנים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנפרד בהערכת השווי הנוכחית. חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכההינם ללא  המוצגים )*( הנתונים

 

ש"ח 201720182019אלפי 

324,253 315,494 303,836 הכנסות

3.84%2.78%צמיחה

277,071 275,468 263,866 הוצאות הפעלה

%86.84%87.31%85.45% מההכנסות

גולמי 47,182 40,026 39,970 רווח 

%13.2%12.7%14.6% רווח גולמי

שיווק 1,869 3,680 3,772 הוצאות מכירה ו

%1.24%1.17%0.58% מההכנסות

20,867 20,683 20,241 הוצאות הנהלה וכלליות

%6.66%6.56%6.44% מההכנסות

24,446 15,663 15,958 רווח תפעולי

%5.3%5.0%7.5% רווח תפעולי

31.12.201731.12.201831.12.2019מאזן כלכלי

(34,044)(24,262)(16,177)הון חוזר

 114,121 122,763 126,734נכסים תפעוליים אחרים

 71,750 71,033 66,215חברות מוחזקות

נטו (49,770)(65,916)(89,433)חוב 

 101,428 103,618 87,339הון עצמי

31.12.201731.12.201831.12.2019הון חוזר

נטו  54,539 59,755 68,272לקוחות 

נטו (82,550)(79,675)(79,112)ספקים 

(6,033)(4,342)(5,337)הון חוזר אחר

(34,044)(24,262)(16,177)סה"כ הון חוזר
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 )המשך(ניתוח מאזן  -בון תור   

פעילות ההיסעיםהלן פירוט הרכב הנכסים התפעוליים של ל
)*( 

)אלפי  2017-2019בדצמבר  31לימים 

 ש"ח(:

 

 

 

 

 

 31 תור בחברות המוחזקות על ידה ליוםהטבלה להלן מציגה את הרכב ההשקעה של חברת בון 

)אלפי ש"ח(: 2019 בדצמבר  

 

 

 

 

 

 

  .מרבית ההשקעות מטופלות על ידי החברה בשיטת העלות וחלקן לפי שיטת השווי המאזני

  
ההיסעים של פעילות כנסותההתרשים להלן מציג את שיעור ההון החוזר מסך ה

 )*(
לשנים )אלפי ש"ח( 

2017-2019: 

 

 

 

 

 

 

פעילות ההיסעיםהטבלה להלן מציגה ימי הלקוחות והספקים של 
)*( 

אלפי ) 2017-2019בדצמבר  31לימים 

(:ח"ש   

 

 

 

 

 

כפי שניתן לראות, ימי הספקים גבוהים לעומת ימי הלקוחות של החברה, דבר אשר מוביל להון חוזר שלילי 

.כפי שהוצג לעיל  

 

בנפרד בהערכת השווי הנוכחית. חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכההינם ללא  המוצגים הנתונים)*(   

303,836 315,494 324,253 
-10.5% 

-7.7% 

-5.3% 

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0 %

31.12.201731.12.201831.12.2019

290 000

295 000

300 000

305 000

310 000

315 000

320 000

325 000

330 000

 הון חוזר%  הכנסות

82 
69 61 

170 164 165 

40

60

80

100

120

140

160

180

31.12.201731.12.201831.12.2019

 ימי ספקים ימי לקוחות

31.12.201731.12.201831.12.2019נכסים תפעוליים אחרים

 3,175 7,320 7,531רכוש קבוע המיועד למימוש

נטו  24,068 24,816 26,248נכסים בלתי מוחשיים 

נטו  86,878 90,627 92,955רכוש קבוע 

 114,121 122,763 126,734סה"כ נכסים תפעוליים אחרים

31.12.2019חברות מוחזקות

 600אייבס

 96טרמינל אקספרס

 1,761לימו

שירותי תחבורה בע"מ  99לימון ב.ע. 

ניות לב העיר  120מ.ז.ל מו

ש.א אחזקות בע"מ - הלוואת בעלים  236ש.ב.ב.

 269פיק פק

 3,181סה"כ
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  כת שווי חברת בון תור בע"מהער

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 )המשך( ניתוח מאזן -בון תור   ניתוח רווח והפסד  -בון תור 

של פעילות ההיסעים את שיעורי הרווח הגולמיים והתפעולייםהתרשים להלן מציג 
)*(

-2017לשנים  

2019: 

 

 

 

 

 

 

 

גידול זה מיליון ש"ח.  315-כלסכום של  3.8%-בכעלו  סך ההכנסות מפעילות ההיסעים 2018בשנת 

החברה המשיכה  2019. בשנת מזכייה במכרזים משמעותיים תוך הארכת מכרזים קיימיםבע בעיקר נ

 .2018לעומת שנת  2.8%-של כבמגמת הצמיחה וגידול בפעילות ההיסעים 

בין היתר  2018לעומת שנת  1.9%של  2019החברה הציגה שיפור בשולי הרווח הגולמי בשנת 

. דבר זה השפיע 2018גידול בהכנסות ושמירה על רמת הוצאות הפעלה ברמה דומה לשנת בעקבות 

 לחיוב גם על שולי הרווח התפעולי, אשר השתפרו בנוסף גם מקיצוץ בהוצאות המכירה והשיווק.

 

  
פעילות ההיסעיםהטבלה להלן מציגה את הרכב חוב נטו של 

)*( 
)אלפי  2017-2019בדצמבר  31לימים 

 ש"ח(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנפרד בהערכת השווי הנוכחית. חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכההינם ללא  המוצגים )*( הנתונים

31.12.201731.12.201831.12.2019חוב נטו

שווי מזומנים  47,989 44,824 44,936מזומנים ו

נות בבנק לזמן ארוך  – – –פקדו

נטו  2,025 1,903 2,603יעודה לפיצויים 

שוטפות (49,629)(54,615)(59,375)הלוואות לזמן קצר וחלויות 

נותני אשראי אחרים (55,064)(63,205)(76,890)הלוואת לזמן ארוך בנקים ו

 –(2,000) –הלוואת בעלים

 – – –תמורה מותנית

 2,000 1,000 –חייבים אחרים 

 351 308 318הלוואות לעובדים

 3,940 4,561 3,637חברות קשורות

נות  601 247 953פקדו

 – – –חייבים עבור מניות

 – 1,000 –חייבים לזמן ארוך

נות לז"א  662 793 201פקדו

 – – –דיבידנד לשלם

(543) 1,368(7,216)צדדים קשורים

ננסיים  – – –נגזרים פי

(2,100)(2,100) 1,400הלוואת לחברות קשורות

(49,770)(65,916)(89,433)סה"כ חוב נטו

303,836  315,494  324,253  

14.6% 

12.7% 13.2% 

7.5% 

5.0% 5.3% 

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10. 0%

12. 0%

14. 0%

16. 0%

290 ,000

295 ,000

300 ,000

305 ,000

310 ,000

315 ,000

320 ,000

325 ,000

330 ,000

201720182019

 רווח תפעולי%  רווח גולמי%  הכנסות
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 דוחות כספיים - 3פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 דוחות כספיים 

 )המשך( ניתוח רווח והפסד -בון תור   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
פעילות ההיסעיםלהלן פילוח של הוצאות ההפעלה של 

)*( 
  )אלפי ש"ח(: 2017-2019לשנים 

 

 

 

 

 

 בנפרד בהערכת השווי הנוכחית. חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכההינם ללא  המוצגים )*( הנתונים

 

מהווים חלק  2017-2019קבלני משנה בין השנים כפי שניתן לראות, תשלומי החברה עבור שכר ו

בממוצע(.  74%-משמעותי מהוצאות ההפעלה של החברה )כ  

ש"ח 201720182019אלפי 

 210,622 201,062 189,617שכר וקבלני משנה

שירותים בתחום התיירות  14,280 20,817 22,112נותני 

 16,874 16,316 15,550הוצאות פחת

 14,661 16,133 15,390דלקים ושמנים

 20,634 21,141 21,197אחר

 277,071 275,468 263,866סה"כ הוצאות תפעול
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 מתודולוגיה - 4פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

  4פרק 
  מתודולוגיה
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 מתודולוגיה - 4פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  רת בון תור בע"מהערכת שווי חב

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 מתודולוגיה

 שיטות הערכת שווי מקובלות  שיטת השווי הנכסי

נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם משתקפים במאזנו. ההערכה יכול שווי שיטה זו מתבססת על 

ותיקונים, בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות. שיטה שתיעשה תוך ביצוע התאמות 

 ."ןזו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל

הגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של עסק דומה, אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל 

 של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת סרון העיקרייהרווח הצפוי לנבוע מנכסי העסק. הח

 מפוטנציאל הרווחים הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרים.

 

 
 קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

 ;שיטת השווי הנכסי 

 שימוש במכפילים( ות דומותאשיטת ההשוואה לעסק(; 

  מי המזומנים יזרתשיטת היוון(Method DCF.) 
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 מתודולוגיה - 4פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 מתודולוגיה

 שיטת ההשוואה לעסקאות דומות  שיטת המכפיל

או שווי בשיטת המכפיל מוערך העסק על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל בין שווי השוק 

נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי,  ו/או תפעולי לבין פרמטר חשבונאיהפעילות 

היחס הממוצע  ., שטח מסחר נטו ומספר עובדיםההון העצמי ,מכירות, EBITDAהרווח התפעולי, 

 ."מכפיל"הרלבנטי מכונה  ו/או התפעולי בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי

מדויקת. יתרונה של  להערכההשיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי העסק אך לא 

סרון העיקרי של שיטה זו נעוץ יהשיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה, יחסית לשיטות אחרות. הח

 .בעובדה שהיא אינה לוקחת בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של העסק

חסרון נוסף  .וכדומה מבנה הון שונה, שיעור צמיחה שונה :כגון .באותו תחום "דומים"בשונה מעסקים 

נובע מן העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב של מכפילים, אשר מיצועו אינו מביא בהכרח 

 .כונהנלתוצאה 

 
ות דומות עושה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת מכר של העסק נשוא אשיטת ההשוואה לעסק

  פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.בההערכה, או של עסקים דומים, וזאת בתנאי שעסקה כזו בוצעה 

ות הדומות מבחינת תחום הפעילות, אות שנעשו בעסקים דומים, יש למצוא עסקאכדי להשוות לעסק

 מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים.

 ות דומות הינם:אלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לעסקש

 תפעוליים הדומים לעסק נשוא ההערכה; ות המתייחסות לעסקים בעלי מאפייניםאאיתור עסק .1

 מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של העסקים הדומים והעסק נשוא הערכה; .2

ידי -ות הדומות והשוואת השווי של העסק נשוא ההערכה עלאחישוב מכפיל ממוצע של העסק .3

 שימוש במכפיל זה.

ים שנקבעו בפועל בין קונים נאותה, דרך המחירבצורה יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת 

ומוכרים מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את הצורך להתבסס על תחזיות 

שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת  ,ותאכן, התבססות על עסק-העלולות להיות שנויות במחלוקת. כמו

וסביבה עסקית דומות,  השווי, מבטיחה כי השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית

כלל, -בדרך ,סרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקייםיהח המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק.

 במציאת עסקאות דומות, מהן ניתן לגזור את שווי העסק המוערך.
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 מתודולוגיה - 4פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 מתודולוגיה

 (Discounted cash flowשיטת היוון תזרים מזומנים )  

   
מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שיטת היוון זרמי המזומנים 

שווי העסק באמצעות היוון זרמי המזומנים, אשר צפוי כי יפיק בעתיד. זרמי המזומנים העתידיים 

מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה 

 ן דומה.מצפה לקבל מעסק בעל סיכו

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. לצורך 

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה 

 והמכירה, המסים וההשקעות, וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

של השיטה נובע מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמים ייחודיים בעסק נשוא יתרונה העיקרי 

 ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות וההשקעות העתידיות 

 הרלבנטיות, ולקבוע את מחיר ההון המתאים.
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 מתודולוגיה

 מחיר ההון המשוקללקביעת   

אחת הדרכים המקובלות לחישוב מחיר ההון העצמי היא באמצעות מודל  – (Ke)מחיר ההון העצמי 

מודל זה מחשב את מחיר ההון העצמי C.A.P.M ( .(Capital Asset Pricing Model –השוק 

בהתבסס על שיעור התשואה על מקורות ההון חסרי הסיכון )כגון אג"ח ממשלתיות(, בתוספת פרמיה 

המשקיעים  ל ידיוסיכוני השוק. סיכון השוק מוגדר כתוספת המבוקשת ע החברההנדרשת בגין סיכון 

הכפלת פרמיית  ל ידינעשית ע החברהמעל לשער הריבית חסר הסיכון במשק. ההתאמה לסיכוני 

. הסיכון השיטתי מייצג את גמישות ההשתנות החברההסיכון של השוק במקדם הסיכון השיטתי של 

בהשוואה להשתנות כלל מניות השוק. מחיר ההון העצמי לפי גישה זו מחושב על פי  הקבוצהבמניות 

 הנוסחה הבאה: 

Ke = Rf +β(Rm-Rf)+SCP+SRP 

 כאשר :

 זוהי תשואת המינימום הנדרשת על ידי משקיע בגין השקעה "חסרת סיכון". – (Rf) חסרת סיכון ריבית

ת נומינליר הריבית חסרת הסיכון הועיעל ש תמבוסס שנבחרה לחברה סיכוןהריבית חסרת הר ועיש

 .2019, בדצמבר 31בישראל, ממערכת מרווח הוגן, ליום 

היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת מקדם זה משקף את הסיכון  – (βא )טמקדם הבי

רגישות חברה , ל1-המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. כאשר מקדם זה גדול מ

גבוהה לשינויים במצב השוק )מניה אגרסיבית, קרי, השינוי בה גדול מהשינוי בתשואת השוק, לטוב או 

פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק. כאשר  השווי החברה רגיש 1-לרע(. כאשר מקדם זה קטן מ

 בצורה הפוכה למצב השוק. המגיב חברה, ה)מקרים נדירים ביותר( מקדם זה שלילי

 

 
המזומנים, יש לקבוע את מקדם ההיוון הרצוי להיוון  מיעל פי מודל היוון תזרי החברהכדי לקבוע את שווי 

ולי ולאחר ההשקעות ברכוש קבוע ושינוי בהון , קרי תזרים המזומנים התפעיםהמזומנים החופשי מיתזרי

מי יזרת. מקדם ההיוון מהווה את הבסיס להיוון החברהחוזר, במחיר הון המשקף את הסיכון בפעילות 

 המזומנים העתידיים ותרגומם לערכים נוכחיים. 

 .CAPM-ובמודל ה WACC-, נעשה שימוש בנוסחת ההחברהלצורך קביעת מחיר ההון המשוקלל של 

 הינה:החברה הנוסחה לקביעת מחיר ההון המשוקלל של  

WACC = D/(D + E) * Kd * (1-T) + E/(D + E) * Ke 

, קרי עלות החוב ומחיר ההון העצמי. של החברהמורכב מעלות ההון  החברהמחיר ההון המשוקלל של 

 מס.העלות החיצונית מוכרת לצורכי מס, כך שהעלות האפקטיבית נמוכה יותר בגלל זיכוי ה

 :חברהלהלן פירוט המשתנים המשמשים לחישוב מחיר ההון המשוקלל של ה

)שווי ההון העצמי  החברה( מתוך שווי Debtהינו החלק היחסי של החוב המשוערך ) – הזרמרכיב ההון 

Equity  חוב חיצוני +Debt). 

)שווי ההון  החברה( מתוך שווי Equityהינו החלק היחסי של ההון העצמי ) – מרכיב ההון העצמי

 (. Debt+ חוב חיצוני  Equityהעצמי 

T – של החברה.  שיעור מס חברות 

החיצוניים  ןבגין חובותיה שבעלי החברה היו משלמיםהינה מחיר האשראי  –(Kdהזר )עלות ההון 

. עלות המימון מוכרת החברה יהן שלהריבית האפקטיבית על התחייבויות יבאמצעות שיעור יםהנאמד

 ולכן העלות נטו הינה לאחר ניכוי מס.לצורכי מס 
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל )המשך(  

 
התשואה הצפויה העודפת מעבר לריבית חסרת הסיכון, אותה  – Rm – Rf)פרמיית הסיכון של השוק ) 

  מצפים לקבל מהשקעה מבוזרת בשוק המניות.

מחודש ינואר  Damodaranפרמיית הסיכון של ישראל ע"פ פרמיית הסיכון שנבחרה לחברה הינה 

2020 . 

פרמיה  ניתן להוסיףלמחיר ההון העצמי  -( SRPופרמיית סיכון ספציפי ) (SCP)פרמיית גודל 

ית סיכון ספציפית המשקפת את מכלול פרמיכן המשקפת את עודף הסיכון בהשקעות בפעילויות קטנות ו

והכוללים בעיקר, אך לא רק, את מכלול סיכוני השוק, האיומים והחולשות הסיכונים המגולמים בפעילות 

 .אשר החברה תיאלץ להתמודד עימם לצורך מימוש המודל העסקי והתחזיות

דעת שיקול  לפיוכן  2019משנת  Duff&Phelps פרסוםפרמיית הגודל של החברה נקבעה על פי 

עצמה וכן בחברות פרויקטליות נציין כי, פרמית הגודל של כל חברה נבחנת בפני  .מקצועי שהפעלנו

 .פרמית גודל נמוכה יותר מאשר חברות שאינן פרויקטליותנהוגה 

פעילות ההיסעים ופעילות  שתי פעילויות שונות לחלוטין, בהערכת שווי זו הערכנונדגיש כי 

 מטרים ושיקולים שונים לחלוטין.פר כל פעילות הוערכה בצורה נפרדת, עם מטרופולין.
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל )המשך(  

 ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: CAPMמודל  בהתבסס על 10.75% -נאמד בכ לפעילות ההיסעים ההיווןשיעור   

מקורערך נומינליסימוןפרמטרים 

נואר D/(E+D)35.2%2020חוב )%( של סקטור Transaportation , דמודראן, י נוף הממוצע  שיעור המי לפי 

נואר E/(E+D)64.8%2020שווי הון )%( של סקטור Transaportation , דמודראן, י נוף הממוצע  שיעור המי לפי 

שניםKd3.14%מחיר הון זר של 15  נומינלית ליום 31 בדצמבר, 2019, לתקופה  מחיר חוב לטווח ארוך ממטריצת מרווח הוגן 

שיעור המס בישראל, t77.0%23%-1שיעור המס על פי 

שניםRf1.33%ריבית חסרת סיכון של 15  נומינלית בישראל, 31 בדצמבר, 2019 לתקופה  ריבית חסרת סיכון 

של השוק נואר Rm-Rf 6.07%2020פרמיית הסיכון  של ישראל, דמודארן, י פרמיית הסיכון 

נואר Beta1.182020ביטא של סקטור Transportation, דמודארן, י לפי בטא 

שיקול דעתנוSCP5.22%פרמיית גודל Duff& Phelps 2019 ו

ננוSRP1.50%פרמיית סיכון ספציפית פרמיה ספציפית בהתאם לנסיו

Ke15.2%Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRPמחיר ההון העצמי

WACC10.75%(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Keמחיר הון ממוצע משוקלל לאחר מס
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל )המשך(  

 ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: CAPMבהתבסס על מודל  6%-ההיוון למטרופולין נאמד בכור שיע  

 

 

 

 

 

 

 

 המשויכות. לדעתנו, סקטור זה משקף בצורה הטובה ביותר את הסיכונים שבמטרופולין. המכנה המשותף של חברות General Utility -א המייצגת לחברת מטרופולין נלקחה מהביתא של סקטור הטכאמור, הבי

, בין אם כחברה ממשלתית ובין אם כחברה מהמגזר הפרטי אשר קיבלה זיכיון מהמדינה לספק את השירות הדרוש. השירות או התשתית מסויםלסקטור זה הן לרוב שפועלות כשלוחה של המדינה בנתינת שירות 

  , דבר אשר מקטין בצורה משמעותית את סיכוני הביקוש ביחס לחברה שפועלת בשוק חופשי.מסויםות או בשיר מסוים באזורשאותן חברות מספקות הוא לרוב ניתן לציבור הרחב בדרך של בלעדיות 

הלוואה נלקחה תחילת הפעילות בעקבות . 2019חולון בשנת -באשכול שרון, בעקבות התחלת פעילות בשני תתי אשכולות 2019במרץ,  31שיעור החוב הנוכחי גדל לעומת עבודת הערכת השווי הקודמת לתאריך 

 לצורך רכישת אוטובוסים, דבר אשר הגדיל את שיעור החוב של החברה.

מקורערך נומינליסימוןפרמטרים

של חברת מטרופוליןD/(E+D)60.0%חוב )%( שיעור החוב המייצג  לפי 

של חברת מטרופוליןE/(E+D)40.0%שווי הון )%( שיעור החוב המייצג  לפי 

של אשכולות מטרופולין הקיימיםKd3.2%מחיר הון זר שנים בהתאם למח"מ המשוקלל  של 5.75  נומינלית ליום 31 בדצמבר 2019, לתקופה  מחיר חוב לטווח ארוך ממטריצת מרווח הוגן 

שיעור המס בישראל, t77.0%23%-1שיעור המס על פי 

של אשכולות מטרופולין הקיימיםRf0.7%ריבית חסרת סיכון שנים בהתאם למח"מ המשוקלל  של 5.75  נומינלית בישראל, 31 בדצמבר 2019, לתקופה  ריבית חסרת סיכון 

של השוק נואר Rm-Rf 6.07%2020פרמיית הסיכון  של ישראל, דמודארן, י פרמיית הסיכון 

נואר Beta1.002020ביטא של סקטור Utility (General), דמודארן, י לפי בטא 

שיקול דעתנוSCP3.39%פרמיית גודל Duff& Phelps 2019 ו

ננוSRP1.50%פרמיית סיכון ספציפית פרמיה ספציפית בהתאם לנסיו

Ke11.6%Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRPמחיר ההון העצמי

WACC6.00%(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Keמחיר הון ממוצע משוקלל לאחר מס
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 הערכת השווי
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 הערכת השווי

 מטרופולין -הנחות כלליות   

המודלים הפיננסים של החברה, של כל אשכול בנפרד, שעליהם הסתמכנו, מבוססים על מספר 

 הנחות יסוד.

ההכנסות נקבעות בעיקר כפונקציה של מפת הק"מ הבסיסי בהתאם לתנאי המכרז  – מצד ההכנסות

כפי שנקבע במכרז. הכנסות נוספות כוללות נסיעות מעבר לק"מ הבסיסי, שעליהן  -כפול התעריף לק"מ

 100%-ממפת הבסיס יעלה ל 25%-, מעבר למהמחיר הרגיל לק"מ 65%תעריף נמוך יותר ) חל

הכנסות מתמריצים שונים כגון הכנסות מתמריצי ואלידציות, מענקים בגין ( וכן מהמחיר הרגיל לק"מ

( נובעים מהוצאות ההפעלה 90%-עיקר הכנסות החברה באשכולות השונים )כ החלפת אוטובוסים ועוד.

המדינה, יתר ההכנסות הנובעות מול  ים שסוכמומכרזתנאי ההשוטפות של החברה וזאת בהתאם ל

ההכנסות כאמור נחזו , יחס זה נשמר לאורך שנות התחזית. 10% -על כמהתמריצים השונים עומדות 

 בהתאם למודלים הפיננסים של החברה.

עיקר ההוצאות של החברה כוללות עלויות כח אדם )בעיקר שכר נהגים(, דלק ופחת  – מצד ההוצאות

רות ככל בגין האוטובוסים. הוצאות נוספות כוללות הוצאות אחזקת אוטובוסים שוטפת )אשר מתייק

 ועוד. םאוטובוסירישוי ביטוח, והאוטובוס ישן ובעל קילומטראז' רב יותר(, 

שנה מייצגת וכן  2032 יוליחודש ועד  2019, בדצמבר 31 -מייצגות את התקופה החל מ – שנות התחזית 

 "(."שנות התחזית)להלן: 

תזרים המזומנים החזוי לשנות התחזית הוערך על ידנו,  – בניית תזרים מזומנים חזוי בשנות התחזית

חולון(, בהתאם -בהתבסס על המודלים הפיננסים והתקציבים של אשכולות מטרופולין )הנגב, השרון והשרון

 .2019, בדצמבר 31 -לנמסר לנו מהנהלת החברה המודלים מעודכנים ליום ה

ים. משכך, שיעור ההיוון הינו נומינליבערכים  תזרים המזומנים בשנות התחזית מוצג – תנומינליתחזית 

 ים.נומינליבערכים 

הנחת  שת האשכולות השונים של מטרופולין.תזרים המזומנים נבנה כאיחוד מצרפי של שלו – תזרים מצרפי

כך העבודה הינה כי בשלושת המכרזים המדינה תממש את הארכת הסכם ההפעלה באשכולות הרלוונטיים 

 100%העבר של  ןניסיווזאת לאור הפעלתו  התחלתשנים מרגע  12 אשכול במשךיופעל כל  בסך הכלש

. כמו כן, בעת סיום הפעלת נמוךחידוש הינו -להערכת הנהלת החברה הסיכוי לאיבהתאם חידושים וכן 

 אשכול מסוים מתבצע מימוש של מצבת האוטובוסים הנותרת וכן יתרות ההון החוזר נפרעות.

ישנה סבירות  המתבסס על ניסיון העבר בחברה ובענף ובהתאם לאומדן הנהלת החברהמעבר לאמור לעיל, 

בהתאם לזכות המדינה להאריך את המכרז בשנה נוספת. התזרים  13גבוהה שהמכרזים ימשיכו לשנה 

 עבור כל אחד מהאשכולות. 13של שנה המצרפי כולל את התרומה 

 .23%מס החברות בישראל, שיעור המס שנלקח בחשבון הינו שיעור  -שיעור מס 
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 הערכת השווי

 רווח תפעולי

 : תחזית הרווח התפעולי של מטרופולין לשנות התחזית )אלפי ש"ח( הטבלה להלן מציגה את

 

 

 

 

 

 

התאם למודלים זית הוצאות אלו בוצעה בהוצאות אלו מורכבות בעיקר מהוצאות בגין שכר נהגים, רכישת דלק, עלויות אחזקה ותחזוקה וכן הוצאות פחת בגין מצבת הרכבים של החברה. תח – הוצאות תפעול ואחזקה

 הפיננסים של החברה. להלן פירוט בקשר להוצאות העיקריות של החברה:

 בחודש בפועל הסולר תעריף לפי נקבע הסולר מחיר, הפיננסי במודל. הנפט למחירי בהתאםאשר משתנה בעיקר  בשוק הסולר למחירי בהתאםובניכוי הישבון( משתנה מידי חודש של החברה )בעיקר סולר  הוצאות הדלק

 הדלק מחירי ולפיכך החוק להוראות בהתאם וזאת לאיפוסו עד השנים עם ויקטן ילך( מקבלת שהחברה סולר החזרי) ההישבון כי הונח, כן כמו. הפיננסי המודל לאורך קבוע יישאר זה מחיר כי הונח. המדיד האחרון

 הנגב במודל 25%) מההכנסות ניכר שחלק העובדה לאור יהכנסותה את להגדיל גם צפוי, מנגד אך, החברה הוצאות את להגדיל אחד מצד צפוי הדלקים במחירי גידול כי נציין. לגדול צפויים החברה של האפקטיביים

 עליה גוררת הדלק במחיר עליה, בו ורק האשכולות באחד, זאת עם יחד. מקזזות וההשפעות מאחר הדלק מחירי כלפי אדישות ישנה, לעיל צויין אשר המנגנון לאור, החברה להנהלת בהתאם. הדלקים למדד צמוד( לדוגמה

  .מהותיים לא בסכומים החברה עם להטיב צפויה לעיל שתואר כפי הצפוי ההישבון הפחתת האמור לאור. החברה עבור רווח גוררת בו עליה ולפיכך הוצאותמה יותר מעט בהכנסות

צפוי גם להימשך יחס זה היה בעבר ו .על מנת לתמוך בכמות הנסיעות הנדרשת ותנהגים לאוטובוס תחת האשכול 1.5 -החברה שומרת על יחס של כ .של החברה מורכבות בעיקרן מהוצאות שכר הנהגים הוצאות כח האדם

 בעתיד. 

הראשונה,  נסיעות ריקות )כגון נסיעות לתחנה שללבין ק"מ )אשר ניתן לחייב בגינו( אשר מודד את היחס בין ק"מ שירות  "נטו-ברוטוק"מ "יחס נוסף אשר משפיע הן על עלויות הדלק והן על עלויות כוח האדם הינו יחס 

בנוסף, הוצאה נוספת אשר משפיעה על תוצאותיה של מטרופולין הינה  וכן הוא צפוי להמשיך גם בעתיד.יחס זה נקבע בהתאם לתוצאות בפועל של החברה לשנה האחרונה, לדברי הנהלת החברה,  נסיעות למוסך וכיוצ"ב(.

ם מתיישנים וצוברים קילומטראז' ופוחתות כאשר מחדשים את הצי, עלייה בעלויות הביטוח עשויה להשפיע על מהוצאות התפעול של החברה, הוצאות אלו מתייקרות ככל שהאוטובוסי 5%-המהוות בממוצע כ הוצאות ביטוח

 וסיפה סל הצמדות למדד הביטוחים על מנת לפצות את המפעילים על עליה במחיר באם תחול. שנחתם, המדינה ה הסדר הענפיין, עם זאת, בהתאם לתוצאותיה של מטרופול

 הפיננסיים של החברה. הוצאות אלו כוללות בעיקר הוצאות שכר של תפקידים שונים כגון: עובדי מטה, שירות, מפקחים ועוד. תחזית הוצאות אלו בוצעה בהתאם למודלים – יותהוצאות הנהלה וכלל

ש"ח 20192020202120222023202420252026202720282029203020312032Terminalאלפי 

 98,131 487,244 566,878 531,940 496,173 466,761 763,714 721,732 672,506 964,770 908,266 854,152 827,305 713,399הכנסות

79.9%-14.0%-38.9%6.3%7.2%6.6%-30.3%7.3%5.8%-%16.0%3.2%6.3%6.2% צמיחה

 91,156 453,900 522,234 490,386 461,987 429,770 672,798 635,717 594,490 815,478 787,529 750,016 737,398 639,920הוצאות תפעול

%89.7%89.1%87.8%86.7%84.5%88.4%88.1%88.1%92.1%93.1%92.2%92.1%93.2%92.9% מההכנסות

גולמי  6,976 33,343 44,644 41,554 34,186 36,991 90,916 86,016 78,016 149,292 120,738 104,136 89,906 73,479רווח 

%10.3%10.9%12.2%13.3%15.5%11.6%11.9%11.9%7.9%6.9%7.8%7.9%6.8%7.1% רווח גולמי

 3,867 19,202 22,340 22,272 22,146 22,022 36,033 35,512 35,319 51,188 51,298 50,809 50,510 39,012הוצאות הנהלה וכלליות

%5.5%6.1%5.9%5.6%5.3%5.3%4.9%4.7%4.7%4.5%4.2%3.9%3.9%3.9% מההכנסות

 3,108 14,141 22,304 19,282 12,040 14,968 54,883 50,504 42,696 98,105 69,440 53,327 39,397 34,467רווח תפעולי

%4.8%4.8%6.2%7.6%10.2%6.3%7.0%7.2%3.2%2.4%3.6%3.9%2.9%3.2% רווח תפעולי
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 הערכת השווי

 תזרים תפעולי

 : תחזית התזרים התפעולי לשנות התחזית )אלפי ש"ח( הטבלה להלן מציגה את

 

 

 

 

 

 

 

 

CapEx – אז' שאוטובוס באשכול יכול לעבור. לכן מטרופולין נדרשת כחלק מתנאי ההתמודדות במכרזים בארץ, ישנן הגבלות על גילאי האוטובוסים אשר נעשה בהם שימוש באותו אשכול וכן הגבלות על כמות הקילומטר

. מעותית של אוטובוסים באשכול הנגבהחלפה מש התבצעה 2019תפעוליות לבצע החלפה משמעותית של אוטובוסים. בשנת  להשקיע באופן שוטף ברכישת אוטובוסים חדשים וכן אחת לכמה שנים מטעמי חיסכון בעלויות

 .החברה שווי על מהותית בצורה משפיע אינו ויחול במידה האוטובוסים במחיר שינוי כי נדגיש. אינפלציה בתוספת היום השונים האוטובוסים מחירי על מבוססות המודל לאורך מכן לאחר הנדרשות ההשקעות

, בה נקבעים כמות האוטובוסים העירוניים וכן הבינעירוניים )ישנם הבדלים בפחת ובגרט על פי סוג בגין האוטובוסים מבוססות על לוח סילוקין מדויק בהתאם לתחזית ההשקעות של החברההוצאות הפחת  – הוצאות פחת

סים מתייקרות ככל שגילו דה כי הוצאות התחזוקה של האוטובונוסף להחלפת האוטובוסים הינו העובהאוטובוס( שיש לרכוש על פי יתרות הקלימוטראז' של כל אוטובוס וכן גילו וזאת על מנת לעמוד בתנאי המכרז. שיקול 

האוטובוסים בעקבות ת המיסויי ונותנים ביטוי לרווח ההון הנוצר בעת מימוש והקילומטראז' עולה. כמו כן, החברה זכאית לפחת מואץ בגין האוטובוסים ועל כן המודלים לוקחים בחשבון את הקיזוז בין הפחת החשבונאי לפח

 מודלים הפיננסיים של מטרופולין.נחזו בהתאם ל. הוצאות הפחת הפרשי פחת אלו

 . הימים הבאים הונחו במודל:הממוצעים בתקופות שנבחנויתרות ההון החוזר של מטרופולין נחזו בנפרד על פי ימי ההון החוזר  – שינויים בהון חוזר

  ימים 38 –ימי ספקים; 

  ימים 24 –ימי לקוחות; 

  מהוצאות הפעלה. 2% –הון חוזר אחר 

ש"ח 20192020202120222023202420252026202720282029203020312032Terminalאלפי 

 3,108 14,141 22,304 19,282 12,040 14,968 54,883 50,504 42,696 98,105 69,440 53,327 39,397 34,467רווח תפעולי

%4.8%4.8%6.2%7.6%10.2%6.3%7.0%7.2%3.2%2.4%3.6%3.9%2.9%3.2% רווח תפעולי

(923) 1,140 2,652 2,189 744 1,294 9,506 8,789 6,449 18,858 11,963 7,739 4,041הוצאות מס

 4,031 13,001 19,651 17,093 11,296 13,674 45,377 41,715 36,247 79,247 57,477 45,588 35,356רווח לאחר מס

התאמות:

 – –(24,295)(27,540)(25,885)(24,712)(22,647)(33,284)(31,442)(29,562)(37,772)(38,018)(36,921)(37,120)(9,930)הון חוזר

נוי בהון חוזר  –(24,295)(3,245) 1,655 1,173 2,064(10,636) 1,842 1,880(8,209)(247) 1,097(199) 27,190שי

 9,688 42,917 48,683 45,873 42,653 40,274 62,332 61,839 59,050 72,682 93,189 92,752 93,723פחת

CapEx(40,591)(39,418)(30,131)(7,726)(97,409)(71,964)57,323 (19,412)(20,746)(135,401)(22,691)85,935 66,342 

 – 51,735 125,608 27,647(88,355) 23,972 10,226 121,496(8,245)(46,568) 64,709 64,156 53,135 80,322סה"כ התאמות

 2,191 10,402 9,656 9,234שווי תוספתי מכרזים חדשים

 2,191 55,766 149,011 47,298(71,262) 35,267 23,900 176,530 33,470(10,321) 153,191 121,633 98,723 115,677תזרים להיוון
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 השווי הערכת

 תזרים תפעולי )המשך(

ב על פי שיעור התשואה להון של מטרופולין לאורך שנות התחזית הונח כי בעת סיום חוזה של אשכול מסוים תוכל מטרופולין לחדש / להשיג אשכול נוסף בשווי תוספתי. השווי התוספתי חוש -ושנה טרמינלית תוספתישווי 

הונח כי מטרופולין, בשל ניסיונה בשנה המייצגת . לסיכוןה מטרופולין לבין השיעור התשואה להון המתאים המתאים לשיעור ההיוון. השווי התוספתי נובע מהעובדה כי ישנו פער בין שיעור התשואה להון אותה השיג

כיום. השווי התוספתי של אשכולות אשר השווי תוספתי בגינם יהיה על פי משקלו הסגולי של האשכול מסך אשכולות שאותם מטרופולין מפעילה  3ומומחיותה בתחום התחבורה הציבורית ובטווח הארוך תמשיך להפעיל 

קב המצב התחרותי בשוק, תוכל לעלות שנים )אורך חיים של המכרז( על מנת לייצג תוספת שנתית. על פי אומדני ההנהלה עקב הידע והמנגנון שברשותה להפעלת תחבורה ציבורית וכן ע 12-שלושת האשכולות חולק ב

 אשכולות בלבד.  3ת זו לא קיבלה ביטוי בהערכת השווי, השווי התוספתי בשנה המייצגת הינו בגין נדגיש כי תוספאשכולות.  7-8אשכולות בלבד ל  3מהפעלה 
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 הערכת השווי

 שווי מטרופולין

 :התזרים המהוון וסיכום השווי של מטרופולין בכללותה )אלפי ש"ח( הטבלה להלן מציגה את

 

 

 

 

 

 

 

 מיליון ש"ח. 719.1-הסתכם בכהפעילות  שווי .6%במודל מטרופולין הינו כפי שפורט לעיל, שיעור ההיוון בו נעשה שימוש  – שווי פעילות

 מיליון ש"ח )להרחבה ראו פרק "דוחות כספיים"(. 470.5-החוב נטו של מטרופולין הסתכם בכ, 2019, בדצמבר 31 -החוב נטו של מטרופולין מורכב בעיקר מהלוואות מבנקים וכן יתרות מזומנים. נכון ליום ה – חוב נטו

 מיליון ש"ח. 124.3-, כלומר שווי אחזקה של כ50%על  מיליון ש"ח, חלקה של בון תור במטרופולין עומד 248.6-סה"כ שווי מטרופולין הסתכם בכ –שווי מטרופולין 

 

 

 שינוי בשיעור ההיוון:להלן ניתוח רגישות המציג את השינוי בשווי הפעילות של מטרופולין למול 

 

 

 

 

 

 

ש"ח 20192020202120222023202420252026202720282029203020312032Terminalאלפי 

 2,191 55,766 149,011 47,298(71,262) 35,267 23,900 176,530 33,470(10,321) 153,191 121,633 98,723 115,677תזרים להיוון

 12.25 12.25 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5תקופה להיוון

 23,851 27,313 76,243 25,653(40,969) 21,492 15,438 120,873 24,292(7,940) 124,928 105,144 90,460 112,356תזרים מהוון

 719,135שווי פעילות

(470,484)חוב נטו

שווי מטרופולין  248,651סה"כ 

7.00%6.50%6.00%5.50%5.00%

 760,834 738,954 719,135 700,911 683,975שווי פעילות

שיעור היוון



   
 

 

47 

 הערכת השווי - 5פרק 
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 הערכת השווי

 כללי-בון תור  

 הנחות עבודה עיקריות כלליות  

 (. תחזית שנות התחזיתוכן את השנה המייצגת )להלן: " 2020-2024שנים  -שנות התחזית"

, לאחר דיונים עם הנהלת 2020בהתאם לתקציב החברה לשנת תזרים המזומנים נעשתה 

 לשיעורי צמיחה היסטוריים אשר נבחנו על ידינו. החברה ובהתאם

 תזרים המזומנים בשנות התחזית מוצג בערכים נומינליים. משכך, שיעור ההיוון  -תחזית נומינלית

(WACC.הינו בערכים נומינליים ) 

  מייצג את מס החברות בישראל; 23% –שיעור מס 

  המייצג את הצפי לגידול  ,3.4%שיעור הצמיחה לטווח הארוך הינו  –שיעור צמיחה בטווח ארוך

 בטווח הארוך בתוספת אינפלציה.

 נא ראו פרק מתודולוגיה. -שיעור היוון 
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 הערכת השווי

 תחזית הכנסות ורווחיות גולמית-בון תור  

 להלן הכנסות והוצאות ההפעלה של פעילות ההיסעים לשנות התחזית:

 

 

ש"ח מייצגת201920202021202220232024אלפי 

413,951 400,339 387,176 373,814 360,277 346,586 324,253 הכנסות

2.78%6.89%4.0%3.8%3.6%3.4%3.4%צמיחה

356,483 342,761 331,490 319,779 308,049 295,974 277,071 הוצאות הפעלה

%85.45%85.40%85.50%85.54%85.62%85.62%86.12% מההכנסות

גולמי 57,468 57,579 55,685 54,036 52,227 50,613 47,182 רווח 

%14.6%14.6%14.5%14.5%14.4%14.4%13.9% רווח גולמי
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  יישן קפיטל בע"מג'נר
  

 הערכת השווי

 תחזית הכנסות ורווחיות גולמית )המשך(-בון תור  

 מיליון ש"ח.  14.6-סך הוצאות בגין דלקים ושמנים הסתכם לכ 2019בשנת  -דלקים ושמנים

ה . החברה צופ2019בשנת  4.5%לעומת  2018בשנת  5%-שיעור הוצאות זה עמד על כ

פי ניתוח של . על 2020על פי תקציב החברה לשנת  4.4%-המשך ירידה בשיעור זה לכ

שיעור זה נמצא על  2019בדצמבר  31וליום  2019, 2018מחיר ממוצע לחבית נפט בשנים 

 ידינו כסביר ונלקח כמייצג לאורך שנות התחזית.

 הוצאות אלו כוללות בעיקר תשלומים בגין מלונות, מדריכים,  -נותני שירותים בתחום התיירות

חברת איזראלי אקספרטס, סך הוצאות אלו  וכניסות לאתרים. הוצאות אלו משולמות על ידי

₪ מיליון  22-ו 2018מיליון ש"ח בשנת  21-מיליון, לעומת כ 14-הסתכם לכ 2019בשנת 

והחברה צופה שיעור דומה  2019בשנת  4.4%-שיעור הוצאות אלו עמד על כ. 2017בשנת 

-ר של כ. שיעור זה נמצא על ידינו כסביר ובהתאם לאמור לעיל, נקבע שיעו2020בשנת 

 כשיעור מייצג לאורך שנות התחזית. 4.5%

 חזקה וחלפים, ביטוח רישוי ואגרות, תשלומי כוללות בעיקר הוצאות בגין א -הוצאות אחרות

 2018בשנת  6.4%-ו 6.7%-שיעור ההוצאות האחרות עמד על כ. מטה, הוצאות ארנונה ועוד

. הסיבה 2020נת בש 5.4%-, בהתאמה. החברה צופה ששיעור זה יעמוד על כ2019-ו

לירידה בשיעור זה נובעת מכך שצמיחת החברה מגובית על ידי גידול בקבלני המשנה ולא 

שיעור זה נבחן על ידינו ונמצא כסביר, על כן הוחלט מצריך מהחברה להגדיל הוצאות אלו. 

 על שיעור זה לאורך כל שנות התחזית.

 הכנסות 

מיליון ש"ח( ותיירות )שנת  293.6-כ -2019)שנת  הכנסות פעילות ההיסעים מורכבות בעיקר מהסעות

 315.5מיליון ש"ח אל מול  324-הסתכמו לכ 2019מיליון ש"ח(. סך הכנסות החברה בשנת  24-כ -2019

על הצפויות להתקבל כנסות ה, סך ה2020. בשנת מוטורס( בנטרול הכנסות מב.ג) 2018מיליון ש"ח בשנת 

כוללות בתוכן הכנסות ממכירת אינן מיליון ש"ח, הכנסות אלו  346-לכסתכמו י החברה לשנה זופי תקציב 

. תחזית ההכנסות ביתר שנות התחזית נבנתה תחת ההנחה שבון תור מוטורס רכבים על ידי חברת ב.ג

 לשיעור הצמיחה לטווח ארוך 2024תמשיך להשיג חוזים חדשים בשיעורי צמיחה פוחתים עד שיתכנס בשנת 

 .3.4%-של כ

ל כן שיעור הרווח מיליון ש"ח וע 277-לכ 2019סך הוצאות ההפעלה הסתכמו בשנת  - הפעלההוצאות 

 . הוצאות ההפעלה מורכבות מהסעיפים הבאים:14.5%-הגולמי עמד על כ

 כאמור, סעיף זה כולל בעיקר את שכרם של נהגי האוטובוס ותשלומים עבור  -שכר וקבלני משנה

-ין שכר וקבלני משנה בפעילות ההיסעים הסתכם לכסך הוצאות בג 2019קבלני משנה. בשנת 

מיליון ש"ח. על מנת לחזות את הוצאות אלו ביתר שנות התחזית ביצענו ניתוח היסטורי של  211

ובחנו את סבירות שיעורי הוצאות אלו בתקציב  אחוז הוצאות אלו מסך הכנסות פעילות ההיסעים

. על פי 2019-ב 17.6%-כל 2018-ב 19%-שיעור של כהוצאות השכר של החברה ירדו מ. 2020

הנהלת החברה, הסיבה לכך היא שהגידול בפעילות נתמך על ידי גידול בקבלני המשנה ולא על 

הוצאות השכר שיעור , 2020על פי תקציב החברה לשנת  .ידי גידול של נהגי החברה הישירים

, 49%-ואילו שיעור ההוצאות לקבלני משנה יעלה ויעמוד על כ 2019יהווה שיעור בדומה לשנת 

 . 2019בשנת  47.3%-לעומת כ

, 2024לשנה עד לשנת  4%-לאור האמור, הוחלט שהוצאות השכר יעלו לאורך שנות התחזית ב

. שיעור 17.5%-ובשנה המייצגת שיעור הוצאות השכר יישאר קבוע ויעמוד על כ 2024ואילו בשנת 

 .2020, בדומה לתקציב החברה לשנת 49%-ההוצאות לקבלני משנה יישאר קבוע ויעמוד על כ
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הערכת השווי

 תחזית הוצאות תפעוליות-בון תור  

 להלן תחזית ההוצאות התפעוליות של פעילות ההיסעים לשנות התחזית: 

 

 

ש"ח מייצגת201920202021202220232024אלפי 

גולמי 57,468 57,579 55,685 54,036 52,227 50,613 47,182 רווח 

%14.6%14.6%14.5%14.5%14.4%14.4%13.9% רווח גולמי

שיווק 2,134 2,064 1,996 1,928 1,858 1,787 1,869 הוצאות מכירה ו

%0.58%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52% מההכנסות

24,086 23,359 22,656 21,943 21,222 19,753 20,867 הוצאות הנהלה וכלליות

%6.44%5.70%5.89%5.87%5.85%5.83%5.82% מההכנסות

31,248 32,155 31,033 30,165 29,147 29,073 24,446 רווח תפעולי

%7.5%8.4%8.1%8.1%8.0%8.0%7.5% רווח תפעולי



   
 

 

51 

 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הערכת השווי

 תחזית הוצאות תפעוליות-בון תור  

הוצאות אלו  2019הוצאות אלו כוללות הוצאות שכר, פרסום, עמלות וכו'. בשנת  –הוצאות מכירה ושיווק   

הינו לשיעור  2020מהכנסות החברה. צפי החברה לשנת  0.56%-מיליון ש"ח, המהוות כ 1.8-הסתכמו לכ

 ת.. על כן, שיעור זה נמצא על ידינו כסביר ונלקח כמייצג לאורך שנות התחזי0.5%-של כ

 הוצאות הנהלה וכלליות

 הנחנו כי הוצאות אלו  מיליון ש"ח. 9.4-לכ 2019הוצאות אלו הסתכמו בשנת  -שכר עבודה ונלוות

 .2020לתקציב החברה לשנת ישמרו על שיעור קבוע מהכנסות החברה בהתאם 

 וך מיליון ש"ח מת 2-דמי הניהול כוללים את שכרם של נושאי משרה בבון תור, כאשר כ -דמי ניהול

ת לפי חלקם בהון המניות של החברה, ולכן הסכום הינם דמי ניהול אשר משולמים לבעלי המניו

הנהלת החברה, הוצאות אלו הינן קבועות, הונח כי יצמחו בהתאם  יעל פ נוטרלו מהתחשיב.

 לגובה האינפלציה החזויה. 

 נסיעות לחו"ל, טלפון ושירותי תקשורת, אחזקת רכב, שכר  כוללות בין היתר הוצאות אחרות -אחר

לתקציב החברה דירה וכו', הונח כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע מהכנסות החברה בהתאם 

 .2020לשנת 

  2019-ו 2018בשנת  0.5%-ו 0.7%-הוצאות הפחת של החברה היוו שיעור של כ –הוצאות פחת ,

-, החברה צופה ירידה בשיעור זה לרמה של כ2020 בהתאמה. על פי תקציב החברה לשנת

 . על כן, שיעור זה נמצא על ידינו כסביר ונלקח כמייצג לאורך שנות התחזית. 0.3%
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  טל בע"מג'נריישן קפי
  

 הערכת השווי

 התאמות לתזרים המזומנים-בון תור  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .23%בהתאם לשיעור המס בישראל,  -הוצאות מס

CapEx – בכל שנות התחזית יהיו שוות לפחת השנתי הונח כי השקעות החברה מיליון ש"ח מעל הפחת. 2-ו/או עד כעל פי הנהלת החברה, מדיניות החברה בכל הנוגע להשקעה ברכוש קבוע הינה השקעה בגובה הפחת 

 .3.4%בתוספת שיעור הצמיחה לטווח הארוך, קרי  2024נקבע בהתאם לשנת  CapEx-ואילו בשנה המייצגת גובה ההצפויה מיליון ש"ח בשנה על מנת לתמוך בצמיחה  2בתוספת 

 הוצאות הפחת נחזו בהתאם לשיעור מהכנסה.  – הוצאות פחת

 . הימים הבאים הונחו במודל:2018-2019יתרות ההון החוזר של בון תור נחזו בנפרד על פי ימי ההון החוזר בפועל בשנים  – שינויים בהון חוזר

  ימים 164 –ימי ספקים; 

  ימים 65 –ימי לקוחות; 

  מההכנסות. 1.6% –הון חוזר אחר 

 

ש"ח מייצגת201920202021202220232024אלפי 

31,248 32,155 31,033 30,165 29,147 29,073 24,446 רווח תפעולי

%7.5%8.4%8.1%8.1%8.0%8.0%7.5% רווח תפעולי

7,187 7,396 7,138 6,938 6,704 6,687 הוצאות מס

24,061 24,759 23,895 23,227 22,443 22,386 רווח לאחר מס

התאמות לתזרים

CapEx)18,801()19,465()20,121()20,769()21,407()22,135(

22,135 19,407 18,769 18,121 17,465 16,801 פחת

)40,757()39,417()38,121()36,805()35,473()33,971()34,044(הון חוזר

נוי בהון חוזר 1,340 1,296 1,316 1,333 1,501 )72(שי

1,340 )704()684()667()499()2,072(סה"כ התאמות

25,401 24,055 23,211 22,560 21,945 20,314 תזרים לאחר התאמות
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הערכת השווי

 סיכום שווי-בון תור  ניתוחי רגישות

 סיכום שווי בון תור

 394.5-מיליון ש"ח, שווי בון תור הינו כ 305.3-בהתאם לאמור לעיל, אומדן שווי פעילות ההיסעים הינו כ

 מיליון ש"ח.  193.3-כ( הינו 49%מיליון ש"ח ובהתאם, חלקה של ג'נריישן )

 

 

 

 

 

 

 

 

 )*( ראה נספח א' לגבי אופן חישוב שווי חברות מוחזקות

  

 

 

 

 

 

 

הצמיחה הטבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות של שווי פעילות ההיסעים ביחס לשיעור ההיוון למול שיעור 

 :בטווח הארוך בשנה המייצגת

 

 

 

 

 

 

 

305,321שווי פעילות היסעים

(49,770)חוב נטו - 31.12.2019

124,326שווי חלקה של בון תור במטרופולין )50%(

14,598שווי חברות מוחזקות)*(

394,476שווי כולל בון תור

193,293חלקה של ג'נריישן בבון תור )49%(

ש"ח מייצגת20202021202220232024אלפי 

25,401 24,055 23,211 22,560 21,945 20,314 תזרים לאחר התאמות

4.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 תקופה להיוון

218,282 15,194 16,236 17,477 18,829 19,303 תזרים מהוון

 305,321שווי פעילות היסעים

11.75%11.25%10.75%10.25%9.75%

3.8%285,332 303,969 325,289 349,916 378,684 

3.6%277,360 294,972 315,049 338,147 365,001 

3.4%269,730 286,392 305,321 327,015 352,125 

3.2%262,415 278,192 296,059 316,462 339,979 

3.0%255,389 270,341 287,224 306,435 328,492 

שווי פעילות

ה
ח

מי
צ
ר 

עו
שי

שיעור היוון
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 הערכת השווי

 31.3.2019 -פער בשווי מועד הערכת השווי נוכחית אל מול הערכת שווי קודמת ל  

 להלן השוואה בין הערכת השווי הנוכחית לבין הערכות שווי קודמות אשר בוצעו על ידינו:

 

 193.3-לכ הסתכם תור בון בקבוצת החברה החזקות שווי 31.12.2019-ה ליום נכון הנוכחית השווי בהערכת 

. ש"ח מיליון 156-לכ הסתכם זה שווי, 31.3.2019-ה ליום נכון שביצענו הקודמת השווי בהערכתש"ח.  מיליון

 בין התקופות: בשווי לשינוי הסיבות עיקרי להלן

 שוק ונתוני כלכליים מאקרו בפרמטרים שינוי עקב הפעילויות בשתי קטן ההיוון שיעור. 

 השווי הערכת למועד מעודכנים אשר מטרופולין של פיננסים מודלים על הסתמכה זו שווי הערכת .

 עדכון, זו בתקופה בפועל שחלו ההצמדות קיבוע לרבות ההיבטים בכל מעודכנים אלו מודלים

 .השווי הערכת בפרק שמופרט כפי וביצועיים תפעוליים נתונים ועדכון הדלק מחירי

  2020ותקציב  2019נתוני. 

30.9.201831.3.201931.12.2019אלפי ש"ח

נריישן קפיטל 193,293 155,711 126,560 שווי החזקות ג'
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 הערכת השווי - 5פרק 
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 נספח א'

 חברות מוחזקות-בון תור  

על פי )אלפי ש"ח(,  2019 בדצמבר 31ליום להלן טבלה המפרטת את שווי החברות המוחזקות של החברה   

  דוחותיה הכספיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בניכוי יתרות חוב פיננסי. EBITDA -)*( ב.ג מוטורס הוערכה בשיטת מכפיל ה

 

 

 

 

31.12.2019חברות מוחזקות

 600אייבס

נל אקספרס  96טרמי

 1,761לימו

שירותי תחבורה בע"מ  99לימון ב.ע. 

ניות לב העיר  120מ.ז.ל מו

ש.א אחזקות בע"מ - הלוואת בעלים  236ש.ב.ב.

 269פיק פק

 3,181סה"כ

 11,417שווי ב.ג מוטורס)*(

שווי חברות מוחזקות  14,598סה"כ 
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 גילויים נדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך - נספח ב'
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 'בנספח 

 גילויים נדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך
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 גילויים נדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך - נספח ב'
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

  1970-ב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 

 

 

 

 הגילוי גילוי נדרש סעיף 

זהות התאגיד שהזמין את ההערכה וזהות האורגן בתאגיד כאמור שהחליט על ההתקשרות עם  1

 מעריך השווי

 .כספיםמנכ"ל ס, וןזננועם רובי, באמצעות מר בע"מ ג'נריישן קפיטלההתקשרות בוצעה מול חברת 

 .2020במרץ  16ההתקשרות נחתמה ביום  מועד ההתקשרות בין מזמין ההערכה למעריך השווי 2

הסכמה, אם ישנה, לשיפוי מעריך השווי בעד עבודתו; הייתה הסכמה כאמור, יפורטו בהערכת  3

 השווי תנאי השיפוי וזהות נותן השיפוי.

לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים המפורטים בכתב זה, בהליך באם נחויב 

משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת מזמינת העבודה, לשפותנו בגין כל סכום כאמור שישולם על 

 ידינו, מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו, מיד עם דרישתנו הראשונה, אלא אם נקבע כי

BDO ט ייעוץ וניהול פעלה בזדון ו/או רשלנות שאז לא תחול כל חובת שיפוי. זיו האפ 

היה נושא ההערכה נכס הנסחר בבורסה, יציינו השער הגבוה ביותר, הנמוך ביותר והממוצע של  4

שווי הנכס בששת החודשים שקדמו לתאריך התוקף, בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת 

 זכויות בתקופה האמורה;

 ל.ר. 

יצורפו להערכת השווי , הסתמכה הערכת שווי על הערכות מהותיות של מומחים נוספים 5

יובאו כל הפרטים הנדרשים בתוספת זו גם ביחס להערכות וכן  ההערכות של המומחים הנוספים

 המומחים הנוספים, בשינויים המחויבים.

 ל.ר.

לתאריך התוקף, יפורט השווי  נעשו עסקאות קודמות בנושא ההערכה, במהלך השנתיים שקדמו ב-א6

 + עסקאות השוואה נוספות; בעסקאות אלה

נחתמה עסקה בין ג'נריישן קפיטל בע"מ לבעלי המניות הקודמים בבון תור בע"מ לאחר מו"מ  2018ביוני 

 .2018שארך מספר חודשים. סגירת העסקה נעשתה בתחילת ספטמבר 

 מיליון ש"ח. 205 -שווי קבוצת בון תור על פי תנאי העסקה נאמד בכ

שינויים מהותיים בהערכת השווי שנעשו בעקבות בקשות גילוי או הבהרה של הרשות או של  7

 עובד שהיא הסמיכה לכך.

 ל.ר.

 

  



   
 

 

58 

 גילויים נדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך - נספח ב'
 2019בדצמבר  31ליום |  הערכת שווי חברת בון תור בע"מ

  ג'נריישן קפיטל בע"מ
  

 )המשך( 1970-ב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 

 

 הגילוי גילוי נדרש סעיף  

, מהשווי הממוצע בבורסה בעשרים וחמישה אחוזים או יותרסטה השווי שנקבע בהערכת השווי  8

בששת החודשים אשר קדמו לתאריך התוקף או מהשווי הנגזר מעסקאות קודמות, יוסברו 

 ההפרש בין שווי כאמור להערכת השווי וההצדקה לכך;

 ל.ר

מהשווי שנקבע בהערכות שווי  יותרבארבעים אחוזים או סטה השווי שנקבע בהערכת השווי  9

אחרות שפורסמו בציבור במסגרת דיווח לפי חוק ניירות ערך, במהלך השנתיים שקדמו להערכת 

 השווי, יובאו הנתונים מהערכות השווי האחרות וההנחות שבבסיסן;

ם , פורסמו במלוא2018בספטמבר  30וכן ליום  2019במרץ  31הערכות השווי הקודמות שבוצעו, ליום 

 במסגרת דיווחי החברה. 

 

הערכת השווי תכלול פרטים על הערכות שווי קודמות של נושא ההערכה שעשה אותו מעריך  10

 :שווי, לרבות פרטים אלה

שקדמו לתאריך התוקף של הערכת השווי,  בשלוש השניםניתנה הערכת שווי קודמת  .1

יפרט מעריך השווי את תאריך התוקף של הערכות השווי הקודמות, את השווי שנקבע בהן 

 ;ואת הסיבות שבעטיין ניתנו

מהשווי שנקבע בעשרים אחוזים או יותר סטה השווי שנקבע בהערכות השווי הקודמות  .2

להערכות השווי הקודמות בעשרה בהערכת השווי, סטה הרווח או ההפסד שחושב בהתאם 

אחוזים או יותר מהרווח או ההפסד שמחושב לפי הערכת השווי, או ששיטת ההערכה 

בהערכת השווי הייתה שונה משיטת ההערכה בהערכות השווי הקודמות, ייתן לכך מעריך 

השווי גילוי ויסביר את השינויים העיקריים בהנחות ובאומדנים המהותיים בציון העובדות 

 ;ביאו לשינויים אלהשה

היו הפרשים בין התוצאות הכספיות שהונחו בבסיס הערכות השווי הקודמות לבין התוצאות  .3

 .הכספיות בפועל, יצוינו הפרשים אלה ויינתן להם הסבר

 התייחסות בגוף המסמך.ראה 
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 )המשך( 1970-התש"לב לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, 8גילויים נדרשים בהתאם לתקנה 

 ומומחיותו השווי מעריך של השכלתו אודות פרטים  

 להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים, שבוצעו על ידי מעריך השווי:

  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -אלביט מערכותPPA ;ובחינות לירידת ערך 

  הערכת שווי חברת סלקום לצורכי בחינה לירידת ערך השקעה;  –חברת השקעות דיסקונט 

  הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך;ביצוע  –סופרגז 

  הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך המגזר הקווי; –פרטנר 

 One1  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -שרותי תוכנהPPA ;ובחינות לירידת ערך 

  מגוון עבודות: הערכות שווי ו ביצוע -קבוצת דלק- PPA; 

 Given Imaging - ;ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות לירידת ערך 

  ביצוע מגוון עבודות:  -גזית גלובPPA ;ובחינות לירידת ערך 

 Arko Holdings / GPM Investments –  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות

 ;GPM Investmentsלירידת ערך של חברת 

 

 הסכמה מראש של מעריך השווי לצירוף ההערכה

, לרבות 2019 בדצמבר 31ליום בדיווחי ג'נריישן ידוע לנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל 

, וכן בכל דיווח מידי לפי חוק ג'נריישןיכללו במסגרת תשקיפי מדף או דוחות הצעת מדף שתפרסם דוחות ש

ותקנותיו אשר על פי הוראות הדין החברות האמורות תידרשנה במסגרתו  1968 –התשכ"ח ניירות ערך, 

לצרף את העבודה הכלכלית. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה, 

לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש 

 ראש.בכתב ומ

 BDO Consulting and Management Ltd  

 BDOיעוץ וניהול היא חלק מרשת  BDO .BDOנוסדה על ידי השותפים של משרד רואי חשבון 

הבינלאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל 

עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי 

נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, ניתוחים כספיים, בניית תכניות עסקיות, 

 , מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד.PFI/PPPייעוץ מימון פרויקטים 

 

 Corporate Financeמר מוטי דטלקרמר, רו"ח, שותף, מנהל מחלקת 

  Corporate Financeשותף, מנהל מחלקת  – תפקיד נוכחי

 MBAמוטי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעל תואר  – רקע וניסיון תעסוקתי

שנים בייעוץ עסקי לחברות ולמשרדים ממשלתיים.  13מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של 

מוטי מנהל צוות כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק בהערכות שווי, במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ 

PPA.תכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד , 

במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכנונים 

לות מגוונים כדוגמת: אנרגיה מתחדשת, תקשורת, מדיה, אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעי

 טכנולוגיה, תעשיה מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים.

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ג'נריישן קפיטל בע"מ 
 רפק אנרגיה בע"מהערכת שווי 

   2019  דצמברב 31 וםלי
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 שלום רב,  

החברה והנהלת  הנהלת ידי-על, כאמור, לנו שנמסר, עתיד פני צופה למידע התייחסנו, זאת דעת בחוות

 למועד קיים מידע על המבוסס, העתיד לגבי ודאי בלתי מידע הינו עתיד פני צופה מידע. ג'נריישן

  של  אלה הערכות אם. ההערכה למועד נכון כוונותיה או ג'נריישן הנהלת  של הערכות וכולל, הערכה

 או המוערכות מהתוצאות מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות, תממשנה לא ההנהלה

 .הדעת בחוות שימוש בו שנעשה ככל , זה ממידע המשתמעות

 על, מסוים בזמן נכון מצב והוגנת סבירה בצורה לשקף  אמורה והיא, מדויק מדע אינה כלכלית דעת חוות

, במידע או/ו העיקריים במשתנים שינויים. שנאמדו ותחזיות שנקבעו יסוד הנחות, ידועים נתונים בסיס

 .המסקנות את ובהתאם היסוד להנחות הבסיס את לשנות עשויים

 .עיגול הפרשי יתכנו ולפיכך, אלקטרוני גיליון באמצעות בוצעו זו בעבודה החישובים

בלתי תלויים בחברה או באחת מחברות הקבוצה  הננווכי  בחברה אישי עניין לנו אין כי לציין הרינו

לרבות תקנות , פיו-על שהותקנו ובתקנות 1955 - ו"תשטכמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון 

, בתקני ביקורת 2008 –רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר( תשס"ח 

כמו כן חוות דעתנו עומדת בתנאים  ובכללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל.

ובקריטריונים של הערכת שווי בלתי תלויה בהתאם לתקנות ניירות ערך והנחיות רשות ניירות ערך, 

  . 1968 –ב לחוק ניירות ערך תשכ"ח 9החלטת רשות ניירות ערך )בנושא אי תלות( לפי סעיף לרבות 

 .זו דעת חוות תוצאות עם בקשר הטרחה שכר לקבלת התניות נקבעו לא כי נציין עוד

( "החברהו/או " "מזמינת העבודהאו "ו/ "ג'נריישן )להלן: " ג'נריישן קפיטל בע"מחברת  דיי-לנתבקשנו ע 

)להלן:   2019 דצמברב 31 ליום ,(" רפק)להלן: "רפק אנרגיה בע"מ חברת לאחזקותיה בלבצע הערכת שווי 

הערכת השווי תבוצע לטובת הצגת ההשקעה בדוחות הכספיים  ."(יום הערכה" ו/או "מועד הערכת השווי "

 IFRSמדידת שווי הוגן,  -13מדידת השווי ההוגן בוצע בהתאם לתקן דיווח כספי  .של ג'נריישן בשווי הוגן

13 . 

 עקרונות במסגרת פיננסי דיווח למטרות, ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן חברת את ישמשו ממצאינו

 לשימושם מיועדת זו עבודה .דין כל פי על והנדרשים בישראל המקובלים הכספי והדיווח החשבונאות

 . דין כל פי  על בלבד תלויים הבלתי ומבקריה הנהלתה, ג'נריישן חברת של הבלעדי

נחתמה ו נועם רובינזון, סמנכ"ל הכספים, באמצעות בע"מ ג'נריישן קפיטלההתקשרות בוצעה מול חברת 

 .2019 ביוני 30 ביום

מהנהלת לצורך ביצוע הערכת השווי, הנחנו והסתמכנו על דיוק, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל 

ג'נריישן, מהנהלת החברה ומגורמים שונים הקשורים בפעילות החברה. אין לנו סיבה להניח שהנתונים 

עליהם התבססנו אינם מדויקים, שלמים או הוגנים, ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה למעט בחינת 

צעו במסגרת הערכת  על מידע זה אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו. לא בו סבירותו. ההסתמכות

השווי בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר 

 הכלולים בבדיקת נאותות.

 



 

 ג'נריישן קפיטל בע"מ 
   הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

 2019בדצמבר  31ליום 
iii 

 

 

 

 מקורות מידע  תשומת לב כי רק למורשים יש גישה למסמך זה

 BDO-ל אישית אחריות מכתב או תלות אי הצהרת על חתם שלא או זה דוח של נמען שאינו אדם כל

Consulting Group  (להלן" :BDO )"הבאים התנאים את להבין נדרש, זה מסמך לקרוא גישה שמשיג: 

, האישי ושימושו ולצרכו בלעדי באופן מהנמען שסופקו הנחיות עם בתיאום הוכן זה סמךמ ▪

 .בעבודתנו להשתמש או להסתמך ובכתב במפורש מאשרים אנו להם נוספים ולגורמים

 ומנהגים נהלים, אחרים בתחומים. מתאימות מקצועיות הוראות עם בתיאום נוהלה עבודתנו ▪

 לכן. שונה בצורה יוצגו שהנתונים ויתכן שונים להיות עשויים חשבונאית לעבודה הרלוונטיים

 .אחר מתחום מקצועי גוף  אף  של ומנהגים נהלים עם בתיאום נערך לא זה מסמך

', ג לצד החשוף  אחר מסמך בכל, ממנו חלקים או אותו לצטט או זה מסמך אל להפנות אין ▪

 .מראש הסכמתנו קבלת ללא

 

 הסכמה לשיפוי:

באם נחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע בהתאם למכתב ההתקשרות, נקבע כי 

עבודה, השירותים המפורטים בכתב זה, בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת מזמינת ה

לשפותנו בגין כל סכום כאמור שישולם על ידינו, מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו, מיד 

זיו האפט ייעוץ וניהול פעלה בזדון ו/או רשלנות שאז  BDO עם דרישתנו הראשונה, אלא אם נקבע כי

 לא תחול כל חובת שיפוי. 

 

 והמסמכים, כמפורט להלן:לצורך עבודתנו התבססנו על הנתונים  

 ; 2017-2018, לשנים ת רפקחברשל  דוחות כספיים מבוקרים ▪

 ;2019שנת ל חברת רפקדוחות כספיים של טיוטת  ▪

 31המעודכנים ליום אלון תבור ורמת גבריאל,  -התחנות הצפוניותמודלים פיננסיים של  ▪

 ;2019, בדצמבר

 ;מצגות ודוחות ניהוליים ▪

 ;החברה וחברת רפק בכתב ובעל פה על ידי הנהלתנתונים נוספים, שנמסרו לנו  ▪

 מידע גלוי לציבור; ▪

 וג'נריישן קפיטל; חברת רפקבדיונים ושיחות עם אנשי מפתח  ▪

 מר הדר לוין, סמנכ"ל כספים, רפק אנרגיה ▪

 ;מר נועם רובינזון, סמנכ"ל כספים, ג'נריישן קפיטל ▪

 ., ג'נריישן קפיטלמנהל השקעות, אלמוגום תמר  ▪
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 פרטים אודות השכלתו של מעריך השווי ומומחיותו  

 להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים, שבוצעו על ידי מעריך השווי:

 ובחינות לירידת ערך; PPAביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -אלביט מערכות  ▪

 הערכת שווי חברת סלקום לצורכי בחינה לירידת ערך השקעה;  –חברת השקעות דיסקונט  ▪

 הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך;ביצוע  –סופרגז  ▪

 הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך המגזר הקווי; –פרטנר  ▪

▪ One1  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי,  -שרותי תוכנהPPA ;ובחינות לירידת ערך 

 ;PPA -מגוון עבודות: הערכות שווי ו ביצוע -קבוצת דלק  ▪

▪ Given Imaging - ;ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות לירידת ערך 

 ובחינות לירידת ערך; PPAביצוע מגוון עבודות:  -גזית גלוב  ▪

▪ Arko Holdings / GPM Investments –  ביצוע מגוון עבודות: הערכות שווי ובחינות

 ; GPM Investmentsלירידת ערך של חברת 

 

 לצירוף ההערכההסכמה מראש של מעריך השווי 

, לרבות 2019בדצמבר  31ליום בדיווחי החברה ידוע לנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל 

מדף שתפרסם החברה, וכן בכל דיווח מידי לפי יכללו במסגרת תשקיפי מדף או דוחות הצעת דוחות ש

ותקנותיו אשר על פי הוראות הדין החברות האמורות תידרשנה  1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

במסגרתו לצרף את העבודה הכלכלית. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל,  

אין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת ובכלל זה, לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ו

 אישורנו המפורש בכתב ומראש.

 BDO Consulting and Management Ltd   

 BDOיעוץ וניהול היא חלק מרשת  BDO .BDOנוסדה על ידי השותפים של משרד רואי חשבון 

ם בכל הבינלאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיי

מגזר. לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים: הערכות שווי עסקים, בדיקות נאותות פיננסיות ובדיקת 

נאותות מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, ניתוחים כספיים, בניית תכניות עסקיות, 

 , מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד.PFI/PPPייעוץ מימון פרויקטים 

 

 Corporate Financeמחלקת , שותף, מנהל מוטי דטלקרמר, רו"חר מ

   Corporate Financeמנהל מחלקת  ,שותף  – תפקיד נוכחי

  MBAמוטי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעל תואר  – רקע וניסיון תעסוקתי

 שנים בייעוץ עסקי לחברות ולמשרדים ממשלתיים. 15מוטי הינו בעל ניסיון של  מאוניברסיטת בר אילן.

במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי מנהל צוות כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק בהערכות שווי, 

PPA.תכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד , 

ה מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכנונים במסגרת עבודתו הי

אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת: אנרגיה מתחדשת, תקשורת, מדיה, 

 טכנולוגיה, תעשיה מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים.
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 תמצית ממצאים  

 
שווי והממצאים המפורטים בה, הגענו לכלל מסקנה כי נכון למועד הערכת השווי,  עבודתנו על בהתבסס 

 :דלקמןכמיליון ש"ח,  208 -כ והינ אנרגיה ברפק'נריישן ג של אחזקותיה

 

 

 בכבוד רב, 

 מוטי דטלקרמר, שותף

BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ 

 26/3/2020נחתם בתאריך 

 

אלפי ש"חסיכום השווי 31.12.19

160,993 שווי הון עצמי תחנות צפוניות

86.20%חלקה של רפק אנרגיה בהון עצמי תחנות הצפוניות

138,776 שווי חלקה של רפק אנרגיה בהון העצמי של תחנות הצפוניות

175,500 שווי חלקה של רפק אנרגיה בהלוואות בעלים ושטרי הון של התחנות הצפוניות

105,635 בתוספת שווי החזקה ב-33.33% ב-MRC )לפי עלות, ללא פיקדונות(

39,548 מזומנים ופיקדונות ברפק אנרגיה סולו

)22,438(תביעת ניהול ברפק אנרגיה סולו

)350,362(הלוואות בעלים ושטרי הון

86,660 שווי הון עצמי רפק אנרגיה

50.00%חלקה של ג'נרישיין בהון העצמי של רפק אנרגיה

43,330 שווי חלקה של ג'נרישיין בהון העצמי של רפק אנרגיה

164,300 הלוואת בעלים ושטרי הון המוחזקים בידי ג'נרישיין

207,630 סך שווי אחזקות ג'נרישיין ברפק אנרגיה
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 27 הערכת שווי



 

 החברה ופעילותה  : 1פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ 

 2019בדצמבר  31ליום   І  הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

1 

 

 

 1פרק 

 החברה ופעילותה 
 

  



 

 ופעילותה החברה   : 1פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ 

 2019בדצמבר  31ליום   І  הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

2 

 

 

 ופעילותה החברה  

 רפק אנרגיה  

 חזקות העיקריות של חברת רפק נכון למועד הערכת השווי: אלהלן ה

 

 

 

 

ועוסקת נכון למועד הערכת השווי בתכנון, הקמה והפעלה  1959רפק התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 

בשלבים בחברות ייעודיות המצויות בשתי כוללת החזקה פעילותה של תחנות כוח לייצור חשמל ו

מגה וואט יחד(  614 -לייצור חשמל )הספק מותקן של כ 1ההפעלה המסחרית של תחנות כוח קוגנרציה

 התחנותטון לשעה יחד( על ידי גז טבעי באזור רמת גבריאל ואלון תבור )להלן: " 108 -קיטור )כהספק ו

  MRC Tavor Power Ltdשל  מהזכויות ההוניות ומזכויות ההצבעה 33.33% -וכן ב"(, הצפוניות

, MRCמחברת החשמל את מלוא הזכויות באתר אלון תבור רכשה לאחרונה  MRC. "(MRC)להלן: "

 . לשעה וואט מגה 363-המוסקת בגז טבעי בהספק של כ, תחנת כח במחזור משולבבעיקר הכולל 

 -כבהייעודיות של התחנות הצפוניות  בכל אחת מהחברותמחזיקה נכון למועד הערכת השווי החברה 

נמצאת בתהליך משא ומתן מתקדם . החברה ממניות ההנהלה 85.7% -ובכ מהמניות הרגילות, 82.2%

הנמצאות בבעלותה של גת אנרגיה בע"מ   מהתחנות,נוספים מהון המניות של כל אחת  4%לרכישת 

בהליך פורמלי של חתימה בלבד  מיליון ש"ח. ע"פ הנאמר לנו מהנהלת החברה מדובר 8.2בשווי של 

נציין כי רכישה נוספת זו, מקורה בהלוואות  . 86.2%ובפועל שיעור ההחזקה בשתי התחנות עומד על 

בעלים שהזרימה רפק אנרגיה לתחנות הצפוניות, מבלי שבמקביל בעלי המניות האחרים הזרימו את 

מועד העסקה, והומרו להון מיד חלקם. הלוואות אלו נחשבו להלוואות בעלים בריבית מועדפת עד ל

  לאחר העסקה.

 

 )בעניינו גז טבעי(, בו זמנית, אנרגיה חשמלית ואנרגיה טרמית שימושית )קיטור(. טכנולוגיית קוגנרציה הינה טכנולוגיה לייצור חשמל באמצעות מתקנים המפיקים ממקור אנרגיה אחד  1
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 החברה ופעילותה 

 התחנות הצפוניות  

 סגירה פיננסית ומימון 

, המודיע על סגירה Duetsche Bank AG, קיבלה החברה מכתב מבנק 2016במרס,  3 -ביום ה

הפרויקטים והערבויות מעלות  80%פיננסית, לפיו הבנק וכן בנק מזרחי טפחות יעמידו מימון של עד 

 הכרוכות בהם, בחיתום מלא.

 חוב נחות

מיליון ש"ח לתחנות  140 -בסך של כ ןמזאני, הלוואת 2020בפברואר  24ביום העמידה  ג'נריישן קפיטל

אשר החליפה את הלוואת לאומי פרטנרס אשר ניתנה לתחנות לצורך העמדת חלק מההון הצפוניות 

שנים ממועד העמדתה ותיפרע  5ההלוואה הינה לתקופה של העצמי הנדרש במועד הסגירה הפיננסית. 

)קרן וריבית( בתשלומים חצי שנתיים, כאשר בשנתיים הראשונות לאחר העמדת ההלוואה, תינתן לתחנות 

 דחייה )גרייס( בתשלום הקרן והריבית.הצפוניות 

 חוזה רכישת גז טבעי 

הסכם  , התחנות חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי עם שותפי חברת תמר. 2016בינואר,  20 -ביום ה

(. בהתאם,  476האספקה נערך בהתאם להוראות מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה )החלטת ממשלה 

מוגדר בהסכם האספקה ואשר ביצועו כפוף לשיקול דעתו עד לסיום פרויקט ההרחבה של מאגר תמר כ

המלאה של הספק, אין לספק התחייבות לאספקת הגז, והאספקה בפועל כפופה לקיבולת בצינור הגז וכן 

לאספקה ללקוחות שיש להם קדימות על התחנות הצפוניות. מנגד, במהלך תקופה זו לא חלה התחייבות 

שנה, וכולל אפשרות  15נימאלית. ההסכם נחתם לתקופה של לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מי

 להארכתו בשנתיים נוספות, בהתאם להתקיימות תנאים מסוימים. 

תקופת ההתקשרות , התחנות התקשרו בהסכם לאספקת גז טבעי עם אנרג'יאן. 2017בדצמבר,  7 -יום ה

המסחרית של תחנות הכוח שנים ממועד ההפעלה  20על פי הסכם אנרג'יאן לא תעלה על הקצר מבין: 

 . התחנות שנה ממועד ההפקה המסחרית של שדה הגז 17 -המוקמות על ידי אלון תבור ורמת גבריאל ו

( בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון Take or Payהתחייבו לרכוש או לשלם )

 שנקבעו בהסכם אנרג'יאן. 

אנרג'יאן יותר משתלם לחברה וכן לחברה עומדת הזכות לבטל  לדברי הנהלת החברה מכיוון שהחוזה עם 

 את ההסכם עם חברת תמר, החברה תבצע את הזמנות הגז מאנרג'יאן.

 

 

. תחנת רמת התחנותהתחנות ממוקמות בחצרות מפעלים גדולים, אשר מהווים את לקוחות העוגן של 

לחברת נילית בע"מ )להלן:  מגדל העמק המוחכרים –גבריאל ממוקמת באזור התעשייה רמת גבריאל 

"( וכן תחנת אלון תבור ממוקמת באזור התעשייה אלון תבור המוחכרים לתעשיות מזון תנובה "נילית

 "(. תנובהאגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן: "

 . 60%שיעור נצילות האנרגיה המיוצרת בתחנות במקרה של אספקת קיטור עומד על 

 העסקי של החברה הינו כדלקמן:כתחנת קוגנרציה, המודל 

 חשמל וקיטור למפעלי החצרות בהן התחנות מוקמות, קרי, נילית ותנובה.  מכירת •

 קיטור.חשמל והתקשרויות עם לקוחות נוספים בקרבת מקום אשר ניתן למכור להם  •

מכירת חשמל על גבי רשת החשמל הארצית, ללקוחות ברחבי הארץ המעוניינים לרכוש  •

 פרטית ולא מחברת החשמל.חשמל מתחנה 

לפי שנים, המאפשר למכור כמויות חשמל נוספות  18לחברה ישנו מנגנון הגנה למשך  •

, לגבי יתרת )ראו פרק "סקירת השוק" להרחבה( התעריפים המפורטים באישור התעריפי

, מרבית תפוקת החשמל שביכולתן לייצר בכל רגע מעבר לביקוש של הלקוחות הפרטיים

ולו בשעות השפל וזאת לאור פרופיל הביקוש הנמוך של צרכנים פרטיים מכירות אלו יח

החשמל לצרכניים הפרטיים מבוססת על תעריף התעו"ז אשר מפורסם  תמכיר הללו.בשעות 

על ידי רשות החשמל, בהנחה מסוימת על תעריף זה או על רכיבים ממנו, בפרט תעריף 

 הייצור.
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 החברה ופעילותה 

 )המשך( הצפוניותהתחנות   

 הסכם תפעול ותחזוקה

 Spanish Israeli Operation and, התחנות התקשרו בהסכם עם חברת 2014ביוני,  10ביום 

Maintenance Company Ltd. " :( לתפעול ותחזוקה שוטפים של התחנות לתקופה של המפעיל)להלן"

נקבע כי במהלך תקופת ההפעלה המסחרית ישולם  בהסכם המסחרית.שנים ממועד ההפעלה  20

 למפעיל שכר שנתי בכפוף לתוספות עבור שירותים מסוימים. 

 

 

 

 שכירות הסכם

ונילית, התחנות חוכרות את הקרקע כפי שפורט לעיל, התחנות מוקמות בחצרות המפעלים של תנובה 

חודשים )רמת גבריאל ממועד הסגירה הפיננסית וכן באלון  11-שנים ו 24מחברות אלו לתקופות של 

. על פי ההסכם של אלון תבור, לפחות שישה חודשים לפני תום (תבור ממועד מסירת החזקה במקרקעין

משנה לתקופה נוספת שבה ניתן יהיה תקופת חכירה המשנה ידונו הצדדים בתנאים להארכת חכירת ה

להפעיל את תחנות הכוח, או לרכישתה על ידי תנובה. ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמות עד שלושה 

 חודשים לפני תום תקופת החכירה תפנה אלון תבור את המקרקעין ותפרק על חשבונה את תחנת הכוח

 רישיון חשמל

אישור תעריפי  התחנות(, נתקבל אצל 2017נואר לי 10)כפי שתוקן ביום  2016 ס,במר 8 -ה ביום

מותנה מאת רשות החשמל. האישור התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחנת הכוח הצפוניות 

בגין מכירת חשמל למנהל המערכת )חח"י( )בהתאם להחלטות רשות החשמל הרלוונטיות( וכן את 

ה רשאי למכור חשמל למנהל המערכת המועדים והכמויות בהם בעל הרישיון )קרי, התחנות( יהי

 במהלך רישיונות הייצור הקבועים הוענקו לתחנות הכוח הצפוניותבהתאם לתקנות הקוגנרציה. 

שנים וניתנים לארכה לתקופה  20-עם תחילת הפעלתם המסחרית והינן ל 2019המחצית השנייה של 

 שנים נוספות בכפוף לתנאי רישיונות הייצור. 10נוספת בת 

  50%התעריפי של כל אחת מהתחנות הצפוניות נקבע כי הן רשאיות לספק לחח"י עד  באישור

מגה וואט בשעות השפל  35מהאנרגיה החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע בחישוב שנתי ועד 

שנים מיום קבלת הרישיון הקבוע, ובתעריף אשר נוסחת חישובו  18בחישוב שנתי, לתקופה של עד 

נגנוני הצמדה לפרמטרים שונים. התעריפים עשויים להשתנות בהתאם לתנאים קבועה מראש וכוללת מ

. מנגנון הגנה זה שקיים בחברה מול האמורים באישור התעריפי, בין היתר, לאור מחיר הגז של החברה

 שנים ממועד הפעלה. 18-חברת החשמל הינו בתוקף ל
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 החברה ופעילותה 

  MRC 

 באלון תבורהסכם תחנת הכח של חח"י   

חברת שהינה חברה בה מחזיקה , MRC Alon Tavor Power LTDהתקשרה  2019ביולי  29ביום 

בהסכם לרכישת יחידות ייצור חשמל באתר אלון תבור וזאת לאחר שהצעתה הוכרזה   . 33.33% -ב רפק

 (. חח"י")כהצעה הזוכה במסגרת מכרז לרכישת יחידות ייצור חשמל חברת החשמל 

, הכולל תחנת MRCמחברת החשמל את מלוא הזכויות באתר אלון תבור  MRC רכשהעל פי ההסכם, 

  2-מגה וואט לשעה, תחנת כח המורכבת מ 363-כח במחזור משולב, המוסקת בגז טבעי בהספק של כ

ים, מגה וואט לשעה כל אחת, מתקן דברת לטיפול במי שפכ 110-יחידות מוסקות בסולר, בהספק של כ

יצוין כי שדרוג הממכר עשוי לאפשר, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים . וחלקי חילוף וציודמיכלי דלק 

  מגה וואט נוספים. 30 -נוספים, את הגדלת תפוקת תחנת הכח במחזור משולב ב

)עם יכולת  אופציה להקים באתר תחנת כח חדשה על בסיס גז טבעי MRC -במסגרת ההסכם, ניתנה ל

מגה וואט לשעה, ובלבד   230גיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של עד עבודה בסולר( בטכנולו

תעמוד באבני דרך שונות, ובכללן הפעלה מסחרית של תחנת הכח החדשה עד לסוף שנת  MRC -ש

ככל שתמומש האופציה ותוקם תחנת כח חדשה כאמור, יישמר לה מקום ברשת החשמל והיא . 2026

דונמים  30-אופציה לרכישת שטח נוסף של כ MRC -כן, ניתנה ל תהנה מתעריף זמינות מובטח. כמו

  2019בדצמבר  3ביום . באתר אלון תבור, אשר יוכלו לשמש לפיתוח תחנת כוח נוספת במחזור משולב

 ח."שמיליארד   1.8757-על סך של כ MRCהושלם הסכם הרכישה והממכר נמסר לידי 

בהסכם מימון במתווה מימון פרויקטאלי עם קונסורציום של   MRCהתקשרה  2019בנובמבר  21ביום 

תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים מקומיים יחד עם תאגידים בנקאיים בינלאומיים להעמדת מימון בסך 

וללות, בין מיליוני ש"ח, הכ 250 -מיליארד ש"ח וכן מסגרות אשראי נוספות בסך כולל של כ 1.65 -של כ

 מיליוני ש"ח. 135 -היתר, מסגרת ערבויות, בסך כולל של כ



 

 החברה ופעילותה  : 1פרק 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ 

 2019בדצמבר  31ליום   І  הערכת שווי רפק אנרגיה בע"מ

6 

 

 

 החברה ופעילותה 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  

בכוונת החברה, באמצעות רפק אנרגיה, לפעול לקידום משמעותי של הליך  – פיתוח עסקי  ▪

אלון תבור, בהתאם לאופציה  MRCהקמת תחנת כח חדשה במחזור פתוח )פיקר(, באתר 

אלון תבור. כמו כן, בוחנת החברה השתתפות  MRCשניתנה לה בהסכם הרכישה של 

נות כוח הנמצאות בבעלותה, וכן במכרזים עתידיים של חח"י, לרבות מכרזים על מכירת תח

 במיזמים נוספים בתחום האנרגיה.

 MRCשל טיוב ההצעות לבכוונת החברה, באמצעות רפק אנרגיה, לפעול  – שוק ורגולציה ▪

 במכרזים תוך מקסום שעות עבודה ומחיר שוק.

 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה

יישום האסטרטגיות להשבחת עם סיום שלב ההקמה בתחנות הצפוניות, החברה צפויה להמשיך ב

הנכסים, כאשר בשלב הראשון החברה צפויה להתמקד באופטימיזציה של תמהיל הצריכה ובהשבחה 

הלוואות בעלים,  ןפירעובתחום הפיננסי, על ידי מימון מחדש של החוב הבכיר והגדלתו, בין היתר, לצורך 

 . נין שהועמדה לתחנות הצפוניות על ידי החברהאלרבות הלוואת המז

ושל  MRC בנוסף, בכוונת רפק אנרגיה לפעול לאופטימיזציה של שיעור הנצילות בתחנות הכוח בהחזקת

  המערכות החוזיות מול לקוחות וספקים קיימים.

 

 

הינו הפיכת רפק אנרגיה לפלטפורמה לפרויקטים לייצור חשמל  קרן ג'נריישןהיעד המרכזי אותו הגדירה 

וכן לשחקן מוביל בשוק החשמל הישראלי המתפתח. זאת, באמצעות צמיחה וגידול בתחום פרויקטי 

חשמל, על ידי איתור מיזמים נוספים בתחום החשמל. מיזמים אלו יכול שיכללו, בין היתר, השתתפות 

 ו/או רכישה של תחנות כוח נוספות.  נות הכוח של חח"י, ייזוםנוספים במסגרת הפרטת תח במכרזים

במקביל להשגת היעד המרכזי כפי שצוין לעיל, בכוונת רפק אנרגיה לפעול להשבחת הנכסים הקיימים 

( ומיזמים עתידיים בשלב השני, באמצעות שימוש MRC -בשלב הראשון )התחנות הצפוניות ו

 באסטרטגיות הבאות:

שיפור פרופיל הסיכון של הפרויקט עם סיום  כנהוג בפרויקטים בתחום זה,  - התחום הפיננסי  ▪

הקמת התחנות הצפוניות, וכניסתן לשלב ייצור החשמל, להערכת החברה, מאפשרים ביצוע 

מימון מחדש ברפק אנרגיה. תהליך המימון מחדש, ככל שיבוצע, יאפשר להגדיל את כושר 

לפה ו/או לפירעון של החוב הבכיר הקיים נשיאת החוב הכולל של הפרויקטים ויביא להח

 בתנאים משופרים, ולהשגת מקורות מימון נוספים. 

,  MRCעם קבלת החזקה באתר אלון תבור ותחילת הפעלתו על ידי  - התחום התפעולי  ▪

לבחון את ביצועי תחנות הכוח שבאתר ולשדרג אותן על מנת לשפר את   MRCבכוונת 

רוגים ובתרומה של שדרוגים אלו לפרופיל ההכנסות ביצועיהן, כתלות בעלות הנדרשת לשד

 . MRCשל 

אופטימיזציה של המערכות החוזיות מול לקוחות וספקים קיימים. כמו כן,  - התחום המסחרי  ▪

לעניין התחנות הצפוניות, לאור קיומו של פוטנציאל מכירה לצרכנים נוספים של קיטור באזור 

קוחות של התחנות הצפוניות או שיפור פרויקט אלון תבור, תיתכן הרחבה של מעגל הל

 בתנאי המכירה ללקוחות הקיימים.
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 הסביבה העסקית 

 היצע החשמל בישראל  

 להלן גרף המציג את תוספת כושר ייצור החשמל הנדרשת בעשור הקרוב בהשוואה לכושר הייצור הקיים:

 

 

 

 

 

 

 

 . BDOמקור: ניתוח פנימי 

אנרגיות  MW 1,021מתוכם  ,MW 17,500 -עומד על כ 2017כושר ייצור החשמל במשק לשנת 

וולטאית, אשר אינן תורמות לרזרבות בשעות השיא בחורף -מתחדשות, בעיקר בטכנולוגיה פוטו

בערב(. בישראל, שיא הביקוש בקיץ ובחורף הם בסדר גודל דומה, כאשר בחלק  9)שמתרחש בשעה 

מהשנים )שנים קרות מהממוצע( שיא הביקוש השנתי מתרחש בחורף, ובחלק מהשנים )שנים חמות 

 השנתי מתרחש בקיץ. מוצע( שיא הביקושמהמ

כיוון שלא ניתן לדעת מראש באיזה עונה יתרחש שיא הביקוש, תכנון משק האנרגיה צריך לספק את 

לפיכך, כושר הייצור  חורף(.בהרזרבה הנדרשת הן בשעות היום )שיא בקיץ( והן בשעות הערב )שיא 

לאחר   MW 16,816 -היווה כ 2017נת האפקטיבי שעמד לרשות המשק הישראלי בשעות שיא חורף בש

 .וולטאי -הפחתת כושר הייצור הפוטו

 

 

 כללי

משק האנרגיה בישראל הינו משק מבודד התלוי באופן בלעדי בייצור עצמי. עד לפני שנים ספורות ייצור 

אושר  1996(. בשנת "חח"י"האנרגיה נשלט באופן מוחלט על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: 

הבלעדי של חברת החשמל והעביר את משק  הוק משק החשמל אשר החליף את זיכיונבכנסת ח

החשמל לפעילות לפי רישיונות. כתוצאה מאישור החוק הוכשרה הקרקע לכניסתם של יצרני חשמל 

 כההוסמאשר  הוקמה רשות החשמל"( וכתוצאה מכך יחפי"םפרטיים נוספים למשק החשמל )להן: "

גדל ותחנות הייצור הקיימות של  הביקוש לחשמלבשנים האחרונות  תעריפי החשמל.לבצע הסדרה של 

לאור כך, על מנת להתאים את היצע החשמל לרמת הביקושים הקיימת, ניכרת בשנים  חח"י מתיישנות.

האחרונות דרישה להקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל לשימוש עצמי וכן לצורך מכירתו לצדדים 

רשאים למכור חשמל ישירות לצרכני הקצה,  מוכרים חשמל לחח"י ואף  יצרנים פרטיים שלישיים. אותם

 ת.שתית הקיימת של רשת החשמל האזוריתוך שימוש בת

 2כושר ייצור החשמל במשק

תכנון כושר הייצור במשק החשמל נגזר משיא הביקוש הצפוי, כושר ייצור החשמל, והיקף הרזרבה 

חת רזרבות מספקות הינם צעדים הכרחיים הן לצורך אספקת הנדרש. הבטחת כושר ייצור והבט

 החשמל במשק והן לצורך התפתחות התחרות בענף. 

הקמה של כושר ייצור  ,2023השנים הקרובות, עד שנת  5במהלך  צפויהלצורך אספקת צרכי המשק 

  MW 2,088 -. תוספת ייצור זו כוללת כ)ללא מתחדשות( במשק הישראלי MW 3,880כולל של 

לשחלוף תחנות כוח המגיעות לקצה אורך החיים הכלכלי   MW 1,730 -לאספקת הגידול בביקוש וכן כ

 שלהם.

עולה כי המצב של עודף כושר יצור במשק הינו זמני. גם בהנחה אופטימית שכל תכניות  BDOמניתוח 

דחייה, קבועים או מותנים, יתממשו במלואם וללא כל  תהפיתוח במשק החשמל, המגובים ברישיונו

מחסור בכושר ייצור החשמל  צפוי 2024שנת במידה ולא יקודמו כבר היום פרויקטים חדשים, ב

 בישראל.

 

 BDOמקור: ניתוח פנימי   2
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 היצע החשמל בישראל )המשך(  

  MW 1,033קיימים רישיונות מותנים להקמת כושר ייצור קונבנציונלי בהיקף של  ,2019שנת לנכון 

הנמצאים בשלבים שונים של תכנון והקמה. יזמים שונים הודיעו על כוונתם להקים תחנות נוספות 

תחנות כוח המופעלת בדרך כלל מספר קצר של שעות ביום, כאשר יש חוסר התאמה בין פיקריות )

 או מחז"מים(, אולם לגבי תחנות אלו עדיין לא הושלמה ההסדרה. ם בחשמלהביקוש וההיצע הקיי

 :3(2019ליוני )נכון  2024להקמת יחפ"ים עד שנת  מותנים להלן טבלה המציגה רישיונות

 

בנוסף לכך, ניתנו רישיונות להקמת פרויקטי אגירה שאובה, שהינם פרויקטי אחסון המאפשרים הסטת 

לשעות השפל. לצרכי תכנון משק האנרגיה, תוספת אגירה שאובה שקולה ביקושים משעות השיא 

לתוספת כושר ייצור לצרכי בחינת צרכי המשק בשעות שיא הביקוש. בתנאים הקיימים במשק החשמל, 

פרויקטי אחסון באגירה שאובה או באמצעות סוללות מהווים אלטרנטיבה יקרה בהשוואה לתחנות 

 י.פיקריות, ודורשות סבסוד ממשלת

 : 2024לאגירה שאובה מתוכננת עד שנת  מותנים להלן טבלה המציגה רישיונות

 

 : 2017-2018הכוללת את הספק ייצור החשמל בישראל לשנים להלן טבלה  

 

 . 2018בדצמבר  31מקור: דוחות כספיים חברת חשמל נכון ליום 

, להערכת חח"י, כושר הייצור של יצרני החשמל הפרטיים 2018פי הדוחות הכספיים של חח"י לשנת על 

מתוך כושר הייצור המותקן )על בסיס הספקים מותקנים( במשק, לרבות אנרגיה מתחדשת, צפוי להיות 

אם כי קיימת אי ודאות בקשר למועד  43.3% -כ 2019ובסוף שנת  36.7%-כ 2019בסוף שנת 

 ההפעלה של היח"פים החדשים.

מהחשמל בישראל  30%, עולה כי 2018מצב משק החשמל לשנת  רת החשמל בדברשל חב על פי דוח

בלבד ממקורות מתחדשים והיתר מייצור גז. נתח  3% -מיוצר על ידי יצרנים פרטיים, אשר מתוכו כ

השוק של היצרנים הפרטיים ביצור חשמל גדול באופן ניכר מנתח השוק של היצרנים הפרטיים בהספק 

מותקן, משום שהספק המותקן של חברת חשמל כולל את הגיבוי המשקי שחלקו ביצור החשמל קטן. 

הפער בין בישראל מסופק כיום בעסקאות פרטיות.  מהחשמל 20% -בנוסף על פי דוח זה, נתון כי רק כ

נובע מכך שהחשמל המיוצר ע"י יצרנים  (20%) לבין נתח ההספקה הפרטית( 30%)נתח היצור הפרטי 

בזמינות קבועה וע"י יצרני אנרגיה מתחדשת נמכר לצרכנים באמצעות חברת החשמל ולא בעסקאות 

 .פרטיות

 

 פקע.   ןשיונ ישיון או שר יהנ"ל לא כולל תחנות המקודמות בימים אלו אך טרם קיבלו ר מותנים וקבועים".   ת מקור: רשות החשמל, "סטטוס רישיונו 3

מועד הפעלה מסחרית מרביתאריך מתן רישיוןתוספת קיבולת )MW(שם חברה

20172023 186אתגל אשדוד בע"מ

IPM 20172020 451באר טוביה

20192024 396צומת אנרגיה בע"מ

 1,033סה"כ במשק הישראלי

מועד הפעלה מסחרית מרביתאריך מתן רישיוןתוספת קיבולת )MW(שם חברה

20142022 344כוכב אגירה שאובה בע"מ

20122019 300פי.אס.פי השקעות בע"מ

20162024 156אלומיי אגירה שאובה )2014( בע"מ

 800סה"כ במשק הישראלי

יכולת מותקנת )MW(סוגי יצרנים
% מסך יכולת 

מותקנת במשק
)MW( יכולת מותקנת

% מסך יכולת 

מותקנת במשק

74% 77%13,335 13,617חח"י

19% 18%3,334 3,199יח"פ )ללא אנרגיות מתחדשות(

7% 5%1,303 946אנרגיות מתחדשות

26% 23%4,637 4,145יח"פ )כולל אנרגיות מתחדשות(

100% 100%17,972 17,762סה"כ במשק הישראלי

2018 2017
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 הביקוש לחשמל בישראל  

, אשר פורסמה 2025-2040, ותחזית הביקוש לחשמל בשנים 2018להלן מוצג הביקוש לחשמל לשנת 

 :BDOע"י  2019 ביוני

 

 לשנה 3.7% -כ של ממוצע בשיעור לגדול צפוי( הרשות כולל) בישראל לחשמל הביקוש, התחזית לפי

, כאמור. 42018 שנת לעומת 123% -כ של גידול המהווה 0420 בשנת ש"קוט מיליארד 145-לכ ויגיע

 בכמות עלייה, באוכלוסייה גידול, החיים ברמת צפויה עליה בשל בעיקר הינה לחשמל בביקוש העלייה

 .לחשמל הרשות בביקוש ועליה ישראל רכבת רשת חשמול, המותפלים המים

  3.6%-במהלך עשרים השנים האחרונות, גדל הביקוש לחשמל בישראל בקצב שנתי ממוצע של כ 

בצריכת החשמל לנפש בישראל. אמנם קיימת שונות  2.7% -נה, המייצגים גידול שנתי ממוצע של כלש

בין שיעורי הגידול בשנים השונות, הנובעת מהשפעות של תנאי מזג אוויר קיצוני או שינויים חריגים 

 שנתי מגמת הגידול בביקוש הינה ברורה ועקבית.-בסביבה הכלכלית, אך בממוצע רב

, מגמת העלייה בביקוש לחשמל צפויה BDO, בהתאם לניתוח פנימי של תחזית ביקוש לחשמללפי 

 השנים הבאות, כתוצאה של מספר גורמים עיקריים: 20להימשך, והצריכה תוכפל במהלך 

שיעור גידול האוכלוסייה השנתי בישראל גבוה מהמקובל במדינות  -גידול האוכלוסייה ▪

 המערב, עקב שיעורי ילודה גבוהים יחסית וגלי הגירה בתקופות שונות.

 מעבר לתחבורה מבוססת חשמל, הן בתחבורה הציבורית והן בתחבורה הפרטית. ▪

 למים בביקוש הגידול להספקת הבלעדי המים מקור, זמן לאורך -ההתפלה בהיקף  גידול ▪

 .אנרגיה עתיר תהליך שהינו, ים מי התפלת הינו בישראל

בחלק ממגזרי האוכלוסייה בישראל, רמת החיים עדיין נמוכה מהמקובל  -עלייה ברמת החיים ▪

בחלק ממדינות המערב. עלייה ברמת החיים מתבטאת ברכישת מוצרי חשמל נוספים )כגון 

 ל.מדיחי כלים ומייבשי כביסה( ומגבירה את צריכת החשמ

אפקט החממה תורם ככל הנראה לתנודות קיצוניות באקלים, אשר גורמים  -שינויי אקלים ▪

לצריכת חשמל מוגברת לקירור ולחימום. שיאי הביקוש לחשמל נרשמים לא אחת בימים 

החמים או הקרים ביותר של השנה, ומכיוון שחשמל אינו מוצר אגיר, נדרשת בנייה ואחזקה 

 מנוע את קריסת מערכת החשמל בעת שיאי הביקוש.של כושר ייצור מוגדל כדי ל

 

 /http://www.greenrg.org.il/he-il/israel-energyמקור:  4

מיליארדי קוט"ש
20182025203020352040

CAGR 

2018-2040

2.5% 32.7 29.4 26.3 23.7 18.9ביתי

2.6% 31.8 28.5 25.6 23.1 18.0מסחרי וציבורי

1.9% 23.8 21.7 19.7 17.8 15.9תעשייה

1.6% 2.6 2.4 2.3 2.1 1.8חקלאות

3.0% 8.4 7.9 7.1 6.1 4.4מים

0.0% 15.6 11.5 6.5 2.3 –רכבת ורכב חשמלי

3.8% 114.9 101.4 87.5 75.1 59.0סה"כ ישראל

7.5% 29.9 19.4 13.2 8.9 5.9הרשות

3.7% 144.8 120.8 100.7 84.0 64.9סה"כ ישראל והרשות

http://www.greenrg.org.il/he-il/israel-energy/
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 הביקוש לחשמל בישראל )המשך(  

 :BDOבהתבסס על ניתוח פנימי של  2040להלן גרף המתאר את התפלגות צריכת החשמל בשנת 

 

. על פי ניתוח 2019מסך צריכת החשמל במשק בשנת  36% -הביקוש לחשמל של משקי הבית היווה כ

מסך צריכת   27% -ולהוות כ 135% -צפוי הביקוש של משקי הבית בישראל לצמוח בכ BDOפנימי של 

 .  2040החשמל במשק בשנת 

מסך הביקוש לחשמל בישראל. הביקוש לחשמל  18% -הביקוש לחשמל בתעשייה מהווה כיום כ

שמל ויצרנים פרטיים, וכן ביקוש לחשמל מייצור עצמי בקוגנרציה של בתעשייה כולל ביקוש מחברת ח

מפעלים תעשייתיים. בשנים האחרונות, עם כניסת הגז הטבעי, החל תהליך של גידול בהיקף הייצור 

 העצמי של מפעלי התעשייה בישראל.

שמל  מסך צריכת הח 26%-צריכת החשמל במגזר השירותים המסחריים והציבוריים בישראל היווה כ

  -צפוי הביקוש של משקי הבית בישראל לצמוח בכ BDO. על פי ניתוח פנימי של 2019במשק בשנת 

 . 2040מסך צריכת החשמל במשק בשנת  27% -ולהוות כ 137%

בהתאם לנתוני חברת החשמל, צריכת החשמל בישראל מתפלגת למספר מגזרי שוק יסודיים: צריכה  

חקלאים, תעשייה, מים, חשמול רכבת ורכב חשמלי והרשות פרטית, מסחרית ציבורית, ישובים 

 הפלסטינאית.

 : 2019להלן גרף המתאר את התפלגות צריכת החשמל בישראל לשנת 

 

 

 2019תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת  – הכנסת –מקור 
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 יחידות פעילות  

 )ללא מתחדשות(: 2019יזמות לשנת להלן פירוט של האתרים/יחידות הפועלים תחת 

 

 2019 –רשות החשמל מקור: 

 התחנות הצפוניות של רפק אנרגיה( **)

 :2019 לשנתפירוט ההספק של האתרים/יחידות הפועלים תחת חח"י  להלן 

  

 חברת החשמל לישראל.   2018דוחות כספיים שנת מקור: 

המוחזקת על ידי , MRC-הכוח אלון תבור להושלמה עסקה למכירת תחנת  2019בדצמבר,  3ביום ( *)

. תחנת כוח זו היא הראשונה מבין חמשת תחנת הכוח שחברת חשמל התחייבה למכור רפק אנרגיה

 במסגרת הרפורמה בחברה.

גודל מתקן MWשם חברה/ יזם

28אתגל השקעות בע"מ

429דוראד אנרגיה בע"מ - בלוק 1

430דוראד אנרגיה בע"מ - בלוק 2

46או.פי.סי רותם בע"מ

74נשרים אנרגיה מובילה )2014( בע"מ

900דליה אנרגיות כח בע"מ

140אי.פי.פי. דלק שורק בע"מ

605אם.אר.סי אלון תבור פאואר בע"מ

43בתי זיקוק לנפט בע"מ

11חיפה כימקלים דרום בע"מ

350מפעל ים המלח בע"מ

24אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ

16נגה פז בע"מ

1ק.א.נ צביעה ואשפרה בע"מ

35רותם אמפרט נגב בע"מ

88אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ

110פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

65אשדוד אנרגיה בע"מ

127רמת נגב אנרגיה בע"מ

74אי.פי.פי אלון תבור בע"מ )**(

75אלון מרכזי אנרגיה גת, שותפות מוגבלת

74אי.פי.פי. רמת גביראיל בע"מ  )**(

17רותם אמפרט נגב בע"מ

12רשות שדות התעופה 

48נובל אנרג'י מידיטריאן לימיטד

31נשרים אנרגיה מובילה )2014( בע"מ

3,853סה"כ

קונבנציונאלי

קוגנרציה

ייצור עצמי

גודל מתקן MWמספר יחידות שם חברה/ יזםסוג תחנה

62,590אורות רבין

42,250רוטנברג

4912אשכול

2428רדינג

4436רמת חובב

2220צפית

2220אלון תבור )*(

134אילת

268עטרות

4592גזר

140הרטוב

140איתן

111רעננה

3130קיסריה

280חיפה

280כינרות

115אורות רבין

240רוטנברג

110אדכול

258אילת

2701רמת חובב

41,394חגית

2771אשכול

2744גזר

1360צפית

1363אלון תבור )*(

2748חיפה

6113,335סה"כ

יחידות ייצור 

קיטוריות

טורבינות גז

טורבינות גז 

במחזור 

משולב
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 רגולציה )המשך(  

להלן טבלה המפרטת את תעריף הייצור הממוצע של חברת חשמל בחלוקה לסוגי מתח )עליון, גבוה 

 ונמוך(: 

 

 . 01/01/2020אתר חברת החשמל, נכון לתאריך  מקור: 

 1920דצמבר החלטת רשות החשמל מחודש  

 הפחתת תעריף החשמל, בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכןהוחלט על  - עדכון תעריף החשמל

. סך הירידה בעלויות 5.3% -והתעריף המשקי יפחת בממוצע ב 4.13% -הביתי ירד בממוצע בכ

 .מיליארד ש"ח 1.3 -מסתכמת בכ

 . 2020התעריף המעודכן ייכנס לתוקף בינואר 

 הסיבות העיקריות לשינויים בתעריף הן:

 ירידה במחירי הפחם. ▪

 החשמל.מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת  ▪

 כניסה עתידית של מאגר לוויתן במחירי גז נמוכים משמעותית מחוזה תמר. ▪

 גידול מאסיבי בכניסת אנרגיות מתחדשות. ▪

תעריף הייצור המשוקלל כולל, בין היתר, את הרכיבים  - תעריף הייצור המשוקלל של חברת החשמל

"פים, הסדרי חוב צרכנים בייצור, הבאים: סל דלקים חח"י, ייצור )עלויות הון( חח"י, רכישות חשמל מיח

בהתאם להחלטת רשות החשמל, רכיב הייצור מתוך התעריף, המשקף את  פיצוי בגין פיגור בעדכון.

 .  8%-המחיר בו מוכרות התחנות הצפוניות חשמל ללקוחות פרטיים )לפני הנחה(, יופחת בכ

 

גבוהמתח עליוןמש"בעונה  מתח נמוךמתח 

 34.70 27.45 25.07שפל

 56.22 48.04 45.30גבע

 93.10 81.81 77.56פסגה

 31.07 24.15 31.07שפל

 37.65 29.98 27.41גבע

 45.44 37.26 21.89פסגה

 32.13 24.67 22.17שפל

 46.71 37.61 34.35גבע

 102.72 89.20 83.78פסגה

 53.30 44.46 40.96תעריף ממוצע

מעבר

קיץ

חורף
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 הסביבה העסקית 

 רגולציה )המשך(  

, המשמשת כמנהל מערכת חח"ימגוון השירותים המערכתיים המסופקים כיום על ידי  –מערכתי תעריף    

ניהול , החשמל, במקטעי הייצור וההולכה, וביניהם: איזון בין היצע וביקוש החשמל, שרידות המערכת

 . מערכת, שירותי גיבוי, רכישת חשמל מאנרגיות מתחדשות, תעריפים חברתיים ועוד

 וקה לעונות השנה:להלן התעריף המערכתי בחל

 

, התעריף המערכתי ירד בכל המש"בים ובכל  2019בדצמבר  23בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום 

 אגורות לקוט"ש נכון 5.50 אגורות לקוט"ש, זאת לעומת תעריף משוקלל בסך 5.73העונות, ונקבע על 

 . 2019 מינוארלהחלטת רשות החשמל 

 

מש"באגורות לקוט"ש

עלות 

איזון המערכתאדמניסטרטיבית

שירותי 

גיבוי

הסדרים נלווים 

סה"כבמשק החשמל

 5.13 3.76 0.77 0.73(0.13)שפל

 6.36 4.27 1.49 0.73(0)גבע

 8.27 5.06 2.61 0.73(0.13)פסגה

 4.95 3.69 0.66 0.73(0.13)שפל

 5.25 3.81 0.84 0.73(0)גבע

 5.66 3.98 1.08 0.73(0.13)פסגה

 4.93 3.68 0.65 0.73(0.13)שפל

 5.61 3.96 1.05 0.73(0.13)גבע

 8.48 5.15 2.73 0.73(0.13)פסגה

 5.60 3.96 1.04 0.73(0.13)תעריף משוקלל

 0.42מזה תעריף חברתי

 5.73תעריף משוקלל

חורף

מעבר

קיץ
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 )המשך(רגולציה   

פעילות יחידת ניהול המערכת, יחידת תכנון  – הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל ▪

ופיתוח טכנולוגי )תפ"ט( והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים יועברו מחברת החשמל לחברה 

 חברת ניהול המערכת בע"מ.  -ממשלתית נפרדת 

פתיחת מקטע האספקה לתחרות באופן הדרגתי כך  – פתיחת מקטע האספקה לתחרות  ▪

שבמקטע צרכני מתח על עליון, עליון וגבוה חברת החשמל לא תהיה רשאית לפעול כגורם 

תחרותי, ובמקטע מתח נמוך חברת החשמל תהיה רשאית לפעול רק אם נתח השוק שלה 

 במקטע זה.  60%-יפחת מ

-ספר העובדים הקבועים יפחת במ – התייעלות והנהגת גמישות ניהולית בחברת החשמל ▪

ומספר העובדים הקבועים והארעיים יוגבל. כמו כן, יונהג שינוי ביחסי העבודה בחברה  1,803

 באופן שיאפשר ניהול יעיל יותר של החברה, והתאמתה למבנה הענף הנוכחי.

חברת החשמל תפעל ותעשה את כל   – חיזוק איתנותה הפיננסית של חברת החשמל ▪

על מנת לעמוד בתכנית עסקית שגובשה על ידי החברה ואושרה על ידי הניתן על ידה 

, וביעדי איתנות פיננסית שנקבעו על בסיסה. צוות מטעם 2018במאי  10הדירקטוריון ביום 

 המדינה יעקב ויבקר אחר העמידה ביעדים.

 בגז המופעלות יצוריחידות  2 שתקיםחברת בת בבעלותה המלאה של חברת החשמל  תוקם ▪

באתר אורות רבין בהספק  בטכנולוגית מחזור משולב )מחז"מ(. יחידות היצור יוקמו טבעי

. הקמת 2022הקמת היחידה הראשונה תושלם לא יאוחר מחודש יוני  .MW 1,200כולל של 

היחידה השנייה תחל לאחר מכירת אתר אלון תבור ופרסום הליך תחרותי למכירת אתר רמת 

 חובב.

החשמל תפסיק להיות מונופול בתחום הייצור וצפוי כי נתח השוק שלה משמעות הרפורמה היא שחברת 

 . 35%-ירד לכ

 5רפורמה בחברת החשמל 

והוראת השעה( בנושא  16אושר בכנסת חוק משק החשמל )תיקון מספר  2018במהלך חודש יולי 

רפורמה מבנית בחברת החשמל. מטרות הרפורמה הינן לייעל את משק החשמל, לעודד את 

 בו ולהיערך למעבר המשק לאנרגיה נקייה. תהתחרותיו

 להלן פירוט של עיקרי הרפורמה:

צמצום כוחה המונופוליסטי של חברת החשמל במקטע ייצור החשמל ומיקודה במקטע  ▪

חברת החשמל תמכור את אתרי הייצור אלון תבור, רמת חובב, רידינג, חגית )חלק  - הרשת

פעילות במתקנים הנמכרים. כמו כן, חלק מהשטח   מהאתר( ואשכול, באופן המאפשר המשך

בתחנת רוטנברג יועבר לרשות מקרקעי ישראל, במסגרת הסכם שנחתם בינה לבין חברת 

 .  2018החשמל במהלך חודש ינואר 

מתוכנן כי סך ההספק המותקן באתרים החלופיים שיוקמו יגבר על , החברה להנהלת בהתאם

בתחום  Hהמתקדמת שתשמש להקמתם )קלאס  ההספק הנוכחי שלהן נוכח הטכנולוגיה

(. הגדלת סך ההספק המותקן של יצרנים CSSSטורבינות לתחנות כוח במחזור משולב 

פרטיים עשוי להגדיל את כמות המתחרות שיפעלו באתרים אלו. פיזור זה עשוי לייצר תחרות 

תרים מחירים בתחום ייצור החשמל. כמו כן, הטמעת טכנולוגיה חדשה באתרים אלו וא

וגיה ישנה, ביחוד בעת נוספים של חח"י עשויה לדחוק תחנות כוח ותיקות שפועלות בטכנול

 עתות עומס.

רישיון ספק שירות  ת במקטעי ההולכה והחלוקה כבעל מונופולתישאר  החשמל חברת ▪

חברת החשמל תמשיך להקים, לתחזק ולתפעל את מתקני רשת ההולכה ומתקני  – חיוני 

 החלוקה.

 

 הצעה להחלטה".  –מקור: "רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל  5
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 הסביבה העסקית 

 2030 לשנת האנרגיה משק יעדי  

החשמל  ישראל התחייבה לעמוד ביעד לאומי של צמצום צריכת - קידום התייעלות אנרגטית ▪

ביחס לצריכת החשמל הצפויה לפי תרחיש "עסקים  2030לפחות עד שנת  17%בשיעור של 

ו המבוצעים היום. להלן על מנת לעמוד ביעד זה ידרשו אמצעי מדיניות נוספים על אל כרגיל".

 המומלצים להפחתת צריכת החשמל: הצעדים העיקריים

שימוש במנגנונים לעידוד הפחתת ייצור  – מנגנונים תעריפים להתייעלות אנרגטית .1

 החשמל בקרב ספקי חשמל, יצרני חשמל, צרכני חשמל ובעלי רישיונות אחרים במשק

להתחייבויות מדינת ישראל במסגרת בהמשך  –צעדים לחיוב בנייה מאופסת אנרגיה  .2

  10%-20%והטמעתו של התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מוצע לחייב  הסכם פריז

לעמוד בעקרונות  (מבני חינוך, מבני ציבור ומשרדים מגורים,)מהמבנים בהתאם לסוגם 

 בנייה מאופסת אנרגיה.

 ה.קידום עיר מודל לשימוש יעיל וחכם באנרגי –עיר בת קיימא לאנרגיה  .3

 . 2023כבר בשנת  17%הגעה ליעד של  –התייעלות בגופי ממשלה  .4

 הטמעת יעדי דרוג אנרגטי לפי צריכה בפועל למבנים קיימים בישראל. .5

לאור העובדה כי משק האנרגיה הישראלי לא מחובר בתשתיות רציפות  - ביטחון אנרגטי  ▪

ם, מוגדרת מדינת של מקורות אנרגיה ראשוניים דרך הי למדינות אחרות ומבוסס על ייבוא

על אפשרויות היבוא, תצטרך מדינת ישראל  ישראל כ"אי אנרגטי". במצב חירום בו קיים איום

התקינה של המשק בישראל,  להתבסס על יכולות שהוכנו מבעוד מועד. היערכותו ופעילותו

לסוגיו, גז  בעת רגיעה ובעת חירום, תלויים בין היתר בהספקתם הסדירה של חשמל, דלק

 שהם מוצרים חיוניים לכל פעילות משקית. –ומים טבעי 

 . היעדים מנחים להפחתת2030הכריז שר האנרגיה על יעדי משק האנרגיה לשנת  2018בתחילת שנת  

השימוש במוצרי דלק מזהמים ובפרט להפסקת השימוש בפחם והפסקת רובו המכריע של השימוש 

 להלן עיקרי התוכנית: אנרגיה.נפט, תוך שמירה על אמינות ורציפות אספקת ה בתזקיקי

הפחתת השימוש במוצרי דלק  - מעבר לייצור חשמל בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות ▪

 . התוכנית מתבססתמזהמים במשק החשמל והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותר

על הפסקת ייצור חשמל באמצעות פחם ומעבר לייצור חשמל בגז טבעי ובאנרגיה מתחדשת 

לצורך כך, ייסגרו כל יחידות הייצור הפחמיות לייצור חשמל, הכוללות את תחנת הכוח   בלבד. 

בתחנת הכוח הפחמית אורות רבין בחדרה. זאת  5-6באשקלון ויחידות  הפחמית רוטנברג

בתחנת הכוח אורות רבין, עליהן החליטה הממשלה זה  1-4צור בנוסף לסגירת יחידות היי

 מכבר. 

הפחתה בצריכת תזקיקי נפט  - מעבר לתחבורה בהנעה חלופית: חשמל וגז טבעי  ▪

מבוססת גז טבעי   על מעבר לשימוש בהנעה חשמלית והנעה שתתבססבתחבורה היבשתית 

 רכב מונעים בבנזין או תיאסר כניסת כלי 2030החל משנת  לתוכנית,. בהתאם (גט"ד)דחוס 

כלי רכב חשמליים מיועדים להיקלט באופן מלא בסקטור כלי הרכב הפרטיים  בסולר לישראל.

טון  3.5הרכב הכבדים, בעיקר בקטגוריות משאיות במשקל עד  ובאופן חלקי בסקטור כלי

 מיועדים להיקלט (גט"ד)מונעי גז טבעי דחוס  והאוטובוסים. כלי רכב  (כלי רכב מסחריים)

 טון. 3.5במשקל מעל  בסקטור כלי הרכב הכבדים ובעיקר בקטגוריית משאיות

הפסקת השימוש במוצרי דלק מזהמים בתעשייה  - מעבר לאנרגיה נקייה בתעשייה ▪

בעיקרה על חיבור תעשייה קלה שתתבסס והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותר 

במוצרי דלק  ית את השימושומסחר לרשת חלוקת הגז הטבעי. בנוסף, במטרה להפח

 מזהמים של צרכנים שהתועלת המשקית מחיבורם לרשת החלוקה נמוכה, ייבחנו פתרונות

 נוספים, כגון שימוש בחשמל חלף מוצרי דלק ואספקת גז טבעי דחוס.
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 ניתוח דוחות כספיים 

 מאזני חברת רפק  

 : ( ש"ח)באלפי  2018-2019 בדצמבר, 31-ה ליום חברת רפקמאזני  להלן

 

31.12.1831.12.19אלפי ש"ח31.12.1831.12.19אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

 34,575 33,685חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 1,408 22,732מזומנים ושווי מזומנים

 21,242 1,886ספקים ונותני שירותים 63,381 9,359מזומנים ופיקדונות מוגבלים

 10,501 10,369התחייבויות מסים שוטפים

 34,680 13,046זכאים ויתרות זכות 10,641 9,260חייבים ויתרות חובה

 26,582 –נגזרים 55,820 –לקוחות

 – 159הטבות לעובדים לזמן קצר 392 1,591נגזרים

 – 3,619השקעה המטופלת כנכס המוחזק למכירה

 127,580 59,145סה"כ התחייבויות שוטפות 131,642 46,561סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות שאינן שוטפות

 944,013 816,406התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחריםנכסים שאינם שוטפים

 34,872 23,878נגזרים 52,612 –הלוואות לחברות מוחזקות

 359,253 144,793הלוואה ושטרי הון מבעלים 5,690 8,714נגזרים

 479 –הטבות לעובדים לזמן ארוך 10,514 20פיקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך

 18,038 37נכסי מסים נדחים

 1,166,003 975,293רכוש קבוע, נטו

 1,338,617 985,077סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות 53,023 –השקעה בחברות מוחזקות

 6,241 6,271נכסים בלתי מוחשיים

 1,466,197 1,044,222סה"כ התחייבויות  50,630 47,575הוצאות נדחות

 32,814 30,472זכויות שאינן מקנות שליטה 1,362,751 1,037,910סה"כ נכסים בלתי שוטפים

(4,618) 9,777הון המיוחס לבעלים של החברה

 28,196 40,249סה"כ הון עצמי

 1,494,393 1,084,471סה"כ התחייבויות והון עצמי 1,494,393 1,084,471סה"כ נכסים
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 ניתוח דוחות כספיים 

 ניתוח מאזן  

 להלן פירוט הנגזרים הפיננסיים המופיעים במאזן החברה – נגזרים ▪

 

 

 

 
, מורכבות מהלוואות ושטרי הון "חש' א 359,253 בגובה – מבעלים הון  ושטרי  הלוואת ▪

 שהתקבלו הוןה שטריח, הלוואות ו"ש ליוןימ 164 -כ בסך של קפיטל ג'נריישןשהתקבלו מ

 מרפק שהתקבלו הלוואות"ח מלש 9-כ עוד וכן"ח, מלש 186 -כ של בסך תקשורת מרפק

 לפעילות שקשורים שונים מאירועים מותנית תמורה של בקבלה רק יוחזרו אך תקשורת

 .החברה של סטוריתיהה

בחנו התחנות  2020שנת והרבעון הראשון ב 2019לאחר שבמהלך הרבעון האחרון של שנת  ▪

שהועמדה על ידי לאומי פרטנרס בע"מ, לרבות  ןהמזאניהצפוניות אפשרויות החלפת הלוואת 

נין שתינתן על ידי גורמים פיננסים אבחינת אפשרויות החלפת ההלוואה הקודמת בהלוואת מז

לתחנות הצפוניות על   ןמזאני)שהינם צדדים שלישיים(, וכן בחינת אפשרות העמדת הלוואת 

  140 -בסך של כ ןמזאני, הלוואת 2020בפברואר  24ידי החברה, העמידה החברה ביום 

 .מיליון ש"ח לתחנות הצפוניות

ון ההלוואה הקודמת לרבות עמלת פירעון סכום ההלוואה שימש את התחנות הצפוניות לפירע ▪

מוקדם. היתרה שנותרה לאחר פירעון ההלוואה הקודמת, צפויה לשמש לצרכים נוספים של 

 התחנות הצפוניות, ככל שיהיו.

של  אניןזמה תולוואאת הו בכירה חובהסעיף כולל את ה – בנקאיים לתאגידים התחייבויות ▪

מיליוני ש"ח, בניכוי עלויות עסקה שקוזזו  1,024 -כ התחנות הצפוניות, בסך כולל של

  מהיתרה.

  105,635בגובה  MRCהלוואות והשקעות לחברת  – הלוואות והשקעות לחברות מוחזקות ▪

  א' ש"ח.

 

אלפי ש"חנגזרים

)47,348(נגזרים שע"ח שקל דולר

)8,024(נגזרי חוזי החלפת שער

)55,372(סה"כ

MRC-אלפי ש"חהחזקה ב

52,612 הלוואות לחברות מוחזקות

53,023 השקעה בחברות מוחזקות

105,635 סה"כ
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 ניתוח דוחות כספיים 

 דוחות רווח והפסד  

 הצפוניות התחנות של מסחרית הפעלה  משקפת 2019 ושנת, הקמה שנת הייתה 2018 שנת נציין כי,

חלק החברה "בסעיף  MRC שלהמוצגים  . כמו כן, הנתוניםקיטורשל כחודשיים בלבד ללא הספק 

  בלבד  י משקפים הפעלה של חודש אחדזנהמטופלת לפי שיטת השווי המא "בהפסדי חברות מוחזקות

 . 2019 תבשנ

  (:ש"ח אלפי)ב 2018-2019להלן דוחות רווח והפסד מבוקרים של החברה לשנים  

 

 

20182019אלפי ש"ח

 141,428 –הכנסות, נטו

% שינוי

(131,155)(8,175)עלות ההכנסות

 10,273(8,175)רווח גולמי

%7%רווח גולמי

(1,998)(516)הכנסות )הוצאות( הוצאות הנהלה וכלליות

1%-% מההכנסות

(42)(465)הוצאות אחרות

%0% מההכנסות

 – 1,625הכנסות אחרות

%0% מההכנסות

 8,233(7,531)רווח תפעולי

%6% רווח תפעולי

 33,713 27,856הכנסות מימון

(72,841)(27,964)הוצאות מימון

(39,128)(108)הוצאות מימון, נטו

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות 

המטופלת לפי שיטת שווי המאזני
(293)(1,310)

(32,205)(7,932)רווח לפני מס

 17,769(143)מיסים על הכנסה

(14,436)(8,075)רווח נקי
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 כללי  )המשך( גישת היוון תזרימי מזומנים

 לאחר שמתקבלת תוצאת היוון תזרימי המזומנים יש לבצע התאמות שונות בהתאם לכל פעילות.

 ההתאמות כוללות הערכת שווי השייר, קרי ערך תקופת הפעלה שלא נלקחה בחשבון בתזרים המהוון

 , התאמות שונות(שנים ואילו הפעילות הכלכלית צפויה להמשך זמן רב יותר 5 -למשל תזרים נבנה ל)

 בגין סעיפים מאזניים קרי, הפחתה או הוספת ערכם של התחייבויות או נכסים עודפים לפעילות, שאינם

 למשל, ערכם של מזומנים עודפים יתווסף לשווי ואילו) נלקחים בחשבון במודל תזרימי המזומנים

 .(מימון הפעילות תגרע מהשוויהלוואה שמשמשת ל

 , אשר יש לגביהם ולגבי( Ongoing Concern) בגישה זו נעשה בהערכת עסקים חייםהשימוש העיקרי 

 תחום הפעילות שלהם נתוני עבר מספיקים, שיכולים להוות בסיס למודל המשקף מציאות עסקית. ככל

 ים ומדויקים יותר לגבי תוצאות העברשהפעילות המוערכת קיימת זמן רב יותר ובידי המעריך נתונים רב

 שלה, כך יקל לבנות מודל מציאותי אמין.

  נתוני הפעילות המוערכת אינם היחידים החשובים. יש צורך בנתונים ובהערכות מדויקות ככל האפשר 

 לגבי הסביבה העסקית בה נערכת הפעילות, קרי, נתונים וההערכות בנושאי רגולציה, מתחרים קיימים

 טנציאליים, ספקים לקוחות וכיו"ב. ככל שנתונים וההערכות מדויקות יותר, כך איכותה שלומתחרים פו

ההערכה תהיה גבוהה יותר ולהפך, ככל שהנתונים וההערכות שבבסיס המודל רחוקות מן המציאות, 

 איכותה של הערכת השווי יורדת. כך

 

 השווי של פעילויות חברה עסקית או נכסים.קיימות מספר מתודולוגיות שונות, שבהן ניתן להעריך את  

 לכל אחת מן המתודולוגיות השונות ייחוד משלה והיא דורשת התייחסות לפרמטרים שונים ומתאימה

 לטיפול בסוגי נכסים או להערכת מצבים עסקיים שונים. 

 ;המזומנים תזרימי היוון שיטת ▪

 ;דומות לעסקאות ההשוואה שיטת ▪

 .הנכסי השווי שיטת ▪

 היוון תזרימי מזומניםגישת 

 תחת גישה זו, שוויה של פעילות או נכס כלכלי נגזרים מתזרימי המזומנים שינבעו מהם במשך תקופה

 עתידית למועד ביצוע ההערכה. משך התקופה העתידית נקבע בהתאם לאופי הפעילות והתנאים

  הכלליים המגדירים אותה.

 של "המציאות" העסקית אותה רוצים לאמוד. המודלהשלב הראשון בגישה זו, הינו בניית מודל מתמטי 

 מתמטיים בין פרמטרים שונים אותם מעריכים כמשפיעים על התוצאות-הוא מערכת של קשרים לוגיים

 העסקיות העתידיות של הפעילות/נכס נשואי הבדיקה. תוצאת המודל הינה שורה של תזרימי מזומנים,

 ימשו כהנחות למודל.הנובעים מן הפרמטרים והנוסחאות השונות, שש

 , שנמצא מתאים לאופי(ריבית) השלב השני, הינו היוון תזרימי המזומנים הנובעים מן המודל במחיר הון

 הפעילות הנבחנת. פעולת ההיוון הינה הבאה לערכי הווה של ערכים עתידיים. מחיר ההון משקף את

 , קרי, רמת הודאות הקיימתרמת הסיכון הקיימת בפעילות. ככל שהפעילות מוערכת כמסוכנת יותר

 להתגשמות תזרים המזומנים נמוכה יותר, כך יבחר מחיר הון גבוה יותר. ככל שמחיר ההון גבוה יותר,

 כך שווי התזרים יהיה נמוך יותר.
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IFRS13 דומות לעסקאות ההשוואה שיטת  מדידת שווי הוגן 

 מודל יישום לצורך וגןהה שווימגדיר את אופן מדידת ה ,הוגן שווי מדידת - 13 בינלאומי כספי דיווח תקן

 משולם שהיה מחיר או כסנ במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר תקןה. מחדש הערכה

 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות תרלהעב

 הוגן שווי מדידת בעת, לפיכך .מסוימת להתחייבות או מסוים כסנל היא הוגן שווי מדידתהתקן מדגיש כי 

 מביאים היו בשוק משתתפים אם ההתחייבות של  או כסנה של יםנהמאפיי את בחשבון תביא ישות

,  כוללים כאלה יםנמאפיי. המדידה במועד ההתחייבות או כסנה המחרת בעת אלה יםנמאפיי בחשבון

 .כסנב שימוש על או כסנה מכירת על, קיימות אם, מגבלות וכן כסנה של מיקוםוה המצב את, לדוגמה

 בעסקה מוחלפים ההתחייבות או כסנשה צריכים להניח וגןהה שוויה מדידתבהתאם לתקן, עקרונות 

 שוק אינבת המדידה במועד ההתחייבות להעברת או כסנה למכירת בשוק משתתפים בין רגילה

 בשוק מתרחשת ההתחייבות להעברת או כסנה למכירת שהעסקה תניח הוגןה שוויה מדידת .וכחייםנ

 או כסנה עבור ביותר הכדאי בשוק, עיקרי שוק , או בהיעדרההתחייבות של או כסנה של העיקרי

 .ההתחייבות

 בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים חותנבה שימוש תוך יימדד התחייבות של או כסנ של ההוגן השווי

 .שלהם הכלכליים טרסיםנהאי לטובת פועלים בשוק שמשתתפים חהנבה, ההתחייבות או כסנה תמחור

 לא  ההתחייבות של או כסנה של ההוגן השווי למדידת שמשמש( ביותר הכדאי או) העיקרי בשוק המחיר

 עלויות. אחרים לאומייםנבי כספי דיווח ינלתק בהתאם יטופלו עסקה עלויות .עסקה עלויות בגין יותאם

 בהתאם שונות יהיו והן לעסקה ספציפיות הן, זאת במקום. התחייבות של או כסנ של מאפיין ןנאי עסקה

 .להתחייבות או כסנל בעסקה מתקשרת הישות שבה לדרך

, המקרה להיות שיכול כפי) כסנה של מאפיין הוא מיקום אם הובלה. עלויות כוללות ןנאי עסקה עלויות

 בגין יותאם (ביותר הכדאי או) העיקרי בשוק המחיר(, commodity) יסוד סחורת עבור, לדוגמה

 לשוק זה. שלו וכחינה מהמיקום כסנה להובלת שיתהוו, קיימות אם, העלויות

 נשוא  הנכס של מכר עסקת בוצעה לפיו, בפועל במחיר שימוש עושה דומות לעסקאות ההשוואה שיטת 

 . ההערכה ביצוע לפני סביר זמן בפרק בוצעה כזו שעסקה בתנאי וזאת, דומים נכסים של או, ההערכה

, הפעילות תחום מבחינת הדומות עסקאות למצוא יש, דומים בעסקים שנעשו לעסקאות להשוות כדי

 .פיננסיים ונתונים הסחירות מידת, תפעוליים מאפיינים

 קונים בין בפועל שנקבעו המחירים דרך, נאותה בצורה משקפת שהיא בכך השיטה של יתרונותיה

 תחזיות על להתבסס הצורך את ומונעת, השווי על המשפיעים הפרמטרים כל את, מרצון ומוכרים

 הערכת למועד סמוך ביצוען שמועד, עסקאות על התבססות, כן-כמו. במחלוקת שנויות להיות העלולות

, דומות עסקית וסביבה כלכלית מציאות על  יסתמך זו בשיטה שמתקבל השווי כי מבטיחה, השווי

,  כלל-בדרך, הקיים הקושי הנו זו שיטה של העיקרי החיסרון. השוק מחיר דרך נאמנה המשתקפות

 .המוערך הנכס/  העסק שווי את לגזור ניתן מהן, דומות עסקאות במציאת

 הנכסי השווי שיטת

 יכול ההערכה. החברה במאזן משתקפים שהם כפי, התחייבויות או נכסים שווי על מתבססת זו שיטה

 שיטה. וההתחייבויות הנכסים של השוק שווי את לאמוד בניסיון, ותיקונים התאמות ביצוע תוך שתיעשה

 .ן"נדל חברות כדוגמת, רבים מוחשיים נכסים בעלי לעסקים בעיקר מתאימה זו

  להערכת  בהכרח לא אך, דומה נכס או עסק של ההקמה עלות של להערכה גם מתאימה הגישה

 שהשיטה בעובדה נעוץ השיטה של העיקרי החיסרון. העסק מנכסי לנבוע הצפוי הרווח פוטנציאל

 .בספרים הרשומים לנכסים  מעבר בעסק הקיים הרווחים מפוטנציאל מתעלמת
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 שיטת הערכת השווי שנבחרה  

קרי בהתאם לגובה ההשקעה בה עד למועד  -הוערכה בהתאם לגישת העלות MRCב ההשקעה, כן כמו

 .הערכת השווי

 שימוש תוך ההכנסות גישת את אימצנו, הצפוניות בתחנות ההשקעה שווי הערכת לצורך, זו בעבודה 

. לבעלי המניות המזומנים תזרימי היוון, שיטת FCFE (Free Cash Flow To Equity) -ה בשיטת

 , עם ההבדלים הבאים:DCFשיטה זו דומה במהותה לשיטת היוון תזרימי המזומנים הבסיסית, 

 נקודת המוצא היא הרווח הנקי )לאחר מימון(; ▪

בשיטת תזרים המזומנים לבעלי המניות, תזרים המזומנים הסופי כולל בתוכו תזרים שנבע  ▪

אזניות מסוימות )כגון יתרות חוב גם מנכסים שאינם תפעוליים, ולכן אין צורך להוסיף יתרות מ

 בנקאי(;

 הקשורה לחוב הפיננסי שקיים בחברה;יש להתחשב בתנועת המזומנים  ▪

מחיר ההון המשוקלל של ) WACC)שיעור התשואה לבעלים( ולא  Keשיעור ההיוון הינו  ▪

 (.הפעילות

תחנת הכוח לתקופה ומדובר בהערכת שווי חברה אשר פעילותה הינה הפעלת  מכיוון נבחרה זו גישה

כמו כן, החוב מהווה חלק  .מוגדרת והפקת תזרימי מזומנים לאורך תקופה זו בהתאם לרישיון מהמדינה

בלתי נפרד מהפעילות ולא ניתן להפרידו ממנה. לכן, במקרה זה נכון יותר להסתכל על התזרים לבעלי  

 .חברת הפרויקטהמניות של 

שהתקבלה מההנהלה עבור תחנת הכוח.  העתידיים ומניםהמז תזרימי נלקחה תחזית, זו גישה פי-על

 משקף ואשר, הנבחנת הפעילות לאופי מתאים הנמצא ניכיון בשיעור הוונו העתידיים המזומנים תזרימי

 .בפעילות זו הקיימת הסיכון רמת את
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 מתודולוגיה 

 קביעת שיעור ההיוון  

זוהי תשואת המינימום הנדרשת על ידי משקיע בגין השקעה "חסרת  – (Rf) תשואה חסרת סיכון 

של איגרת חוב ממשלתית של מדינת ישראל  הנומינליתתשואה זו נקבעה על בסיס התשואה  סיכון".

 .למועד ההערכה ובהתאם למח"מ תחנת הכוח

ומבוסס על רמת מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת  – ( βמקדם הביתא )

רגישות חברה , ל1-המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. כאשר מקדם זה גדול מ

גבוהה לשינויים במצב השוק )מניה אגרסיבית, קרי, השינוי בה גדול מהשינוי בתשואת השוק, לטוב או 

מצב השוק. כאשר פחות מהממוצע לשינויים ב הרגיש הפעילותשווי  1-לרע(. כאשר מקדם זה קטן מ

 -ה חישוב לצורך בצורה הפוכה למצב השוק. המגיב הפעילות, )מקרים נדירים ביותר( מקדם זה שלילי

β ייצור החשמל בענף  הפועלות ציבוריות השוואה חברות על הסתמכנו. 

התשואה הצפויה העודפת מעבר לריבית חסרת הסיכון, אותה  – Rm–Rf)פרמיית הסיכון של השוק )

 ל מהשקעה מבוזרת בשוק המניות.מצפים לקב

פרמיה  ניתן להוסיף למחיר ההון העצמי  -(SRPופרמיית סיכון ספציפי ) (SCP)פרמיית גודל 

 .ית סיכון ספציפיתפרמיכן המשקפת את עודף הסיכון בהשקעות בפעילויות קטנות ו

 

-ובמודל ה WACC-שימוש בנוסחת ה מקובל לעשות, הפעילותלצורך קביעת מחיר ההון המשוקלל של  

CAPM.  הינה: הפעילותהנוסחה לקביעת מחיר ההון המשוקלל של 

WACC = D/(D + E) * Kd * (1-T) + E/(D + E) * Ke 

עלות ומחיר ההון העצמי.  של הפעילות החוב מחירמורכב מ הפעילותמחיר ההון המשוקלל של בד"כ, 

 בית נמוכה יותר בגלל זיכוי המס.מוכרת לצורכי מס, כך שהעלות האפקטי החוב

 שבעלי  המזומנים תזרימי  היוון  שיטת , FCFE -מכיוון שחישוב השווי ההוגן מתבצע בשיטת ה

שכן תזרימי  Ke, שיעור ההיוון הרלוונטי הינו מחיר ההון העצמי בלבד מהחברה מפיקים המניות

 המזומנים להיוון הינם לאחר חוב. 

אחת הדרכים המקובלות לחישוב מחיר ההון העצמי היא באמצעות מודל  – (Ke)מחיר ההון העצמי 

מודל זה מחשב את מחיר ההון העצמי C.A.P.M ( .(Capital Asset Pricing Model –השוק 

בהתבסס על שיעור התשואה על מקורות ההון חסרי הסיכון )כגון אג"ח ממשלתיות(, בתוספת פרמיה 

המשקיעים  ל ידיוני השוק. סיכון השוק מוגדר כתוספת המבוקשת עוסיכ הפעילותהנדרשת בגין סיכון 

הכפלת פרמיית  ל ידינעשית ע הפעילותמעל לשער הריבית חסר הסיכון במשק. ההתאמה לסיכוני 

. הסיכון השיטתי מייצג את גמישות ההשתנות הפעילותהסיכון של השוק במקדם הסיכון השיטתי של 

לל מניות השוק. מחיר ההון העצמי לפי גישה זו מחושב על פי בהשוואה להשתנות כ הקבוצהבמניות 

 הנוסחה הבאה: 

Ke = Rf +β)Rm-Rf)+SCP+SRP 
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 מתודולוגיה 

 )המשך( קביעת שיעור ההיוון

 ובהתבסס על הפרמטרים הבאים: CAPM, בהתבסס על מודל 10% מחיר ההון העצמי בו השתמשנו במסגרת הערכת השווי הינו

 

 

בשל הכוללת בין היתר פרמיה על היותן של התחנות בתקופת ההפעלה הראשונית, תקופה אשר עדיין נושאת בחובה אי ודאויות מסוימות. כמו כן, , 4.25%בגובה של הוספנו פרמיה ספציפית למחיר ההון, 

 ונמדדה בהתאם לניסיוננו.גודל כמקובל  . פרמיה זו כוללת גם היבטי2020פעילות הקיטור עדיין בשלב ההרצה וצפויה להגיע לפעילות במלאה בהדרגתיות במהלך המחצית הראשונה של העובדה כי 

  1.4%-הינו כ 2019בדצמבר  31. לאור העובדה שתחזיות האינפלציה הגלומות בריבית חסרת הסיכון ליום 1.8%-ל כעמניח כי האינפלציה תעמוד בשנות התחזית  כמו כן, נציין כי המודל הפיננסי של החברה

 לריבית חסרת הסיכון על מנת להקביל את שיעור ההיוון לתחזית תזרימי המזומנים.  0.4%, הוספנו את הפער בגובה ד()בהתאם לפער בין אג"ח צמוד מדד לאג"ח לא צמו

מקור31.12.19סימוןפרמטרים

ריבית חסרת סיכון נומינלית בישראל למח"מ תחנת הכוחRf1.73%ריבית חסרת סיכון

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ Rm-Rf 5.87%Damodaranפרמיית הסיכון של השוק

ע"פ חברות דומותBeta0.69ביטא

פרמית סיכון ספציפיתSRP4.25%פרמיית סיכון ספציפית

Ke10.00%Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRPמחיר ההון העצמי
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   הערכת שווי

 כללי  :)המשך( הצפוניות בתחנות ההשקעה

 :)המשך( העיקריות ההנחות

וזאת  2059תפעלנה עד לשנת כאמור, הנהלת החברה הניחה כי התחנות  -אורך חיי התחנה ▪

בהתבסס על יועצים טכניים בינלאומיים אשר בחנו את התחנות ולאחר שאלה סיפקו חוות דעת 

מפורשת בקשר לאורך החיים הצפוי. בהתאם להמלצות היועצים הטכניים, ועל מנת להגיע 

של התחנות  השבתה (, 2041)קרי בשנת  21 -שנה הלאורך חיים כאמור, החברה הניחה ב

 Major Lifetimeמהותית כבדה מאוד )  תחזוקהתקופה ממושכת של רבעון מלא, וזאת לצורך  ל

Extension Upgrade) כמו כן, למרות היקף התחזוקה 2020מש"ח במונחי  55-בעלות של כ .

שתחול על התחנות לאחר בנוגע לאסדרה התעריפית המשמעותי שהונח, לאור אי הודאות 

החל  EBITDAב  משמעותית המשתקפת בירידהברווחיות  הונחה ירידה -ןהרישיותקופת 

 מתום תקופת הרישיון ועד לסוף אורך חיי התחנה.

. בהתאם  2019רכיב הייצור עודכן בהתאם להחלטת רשות החשמל מדצמבר  -רכיב הייצור ▪

. כמו כן, החברה הניחה כי רכיב  2019בהשוואה לשנת  8%-להחלטה זו רכיב הייצור ירד ב

ירידה ברכיב זה צפוי להוביל  באופן חד פעמי. 2021בשנת  7%-ם נוספת בכהייצור ירד פע

לאור מנגנון ההצמדה לרכיב הייצור של מחיר הגז  החברה וכן במקביל,לירידה בהכנסות 

הטבעי המסופק לתחנות הצפוניות, קיים גידור אשר מגן באופן חלקי על הרווחיות. יצוין עוד, כי 

ל מחירי בהסכמים לאספקת החשמל של התחנות הצפוניות עם לקוחותיהן ישנם מנגנונים ש

 טו הצפויה מירידת תעריפי החשמל.מת נוספת לירידת ההכנסות נרצפה, שמספקים הגנה מסוי

כנהוג בפרויקטים בתחום זה, שיפור פרופיל הסיכון של הפרויקט עם סיום  - מחדש מימון  ▪

הקמת התחנות הצפוניות, וכניסתן לשלב ייצור החשמל, להערכת החברה, מאפשרים ביצוע 

אי לשפר את תנמימון מחדש ברפק אנרגיה. תהליך המימון מחדש, ככל שיבוצע, יאפשר 

להגדיל את כושר נשיאת החוב הכולל של הפרויקטים ויביא להחלפה ו/או לפירעון של המימון ו

בהתאם לאמור, הונחה  החוב הבכיר הקיים בתנאים משופרים, ולהשגת מקורות מימון נוספים.

לבעלים כמפורט במודל המעריך  take-outתוך ביצוע  2020מימון מחדש של החוב בסוף שנת 

 שניתנה ע"י ג'נריישן קפיטל וחלוקת העודף התזרימי לבעלים. ןל הלוואת המזאניפירעון מלא ש

 :השונות החזקותיה שווי   סכימת תוך, NAV–באמצעות גישת ה  אנרגיה רפק שווי  את הערכנו  

 :MRC -ב השקעה

של  בספרים לערכןהעלות, קרי בהתאם  בגישת הוערך, MRCהחזקותיה של החברה בחברת  שווי

 הערכת  למועד בסמוך ממש, 2019 שנת בסוף היתרות הרלוונטיות, וזאת לאור כך שהשקעה זו בוצעה 

בשיעור של  הייצורכי השפעת הירידה ברכיב  יצויןוכי לא חלו שינויים מהותיים מאז ההשקעה.  השווי

  להנהלת החברה עקיפה בלבד ולא  בהתאם, ככל שקיימת, הינה MRCעל  2019שחל בדצמבר  8%

, לפיה מחיר החשמל הינו בהתאם למנגנון שוק MRC-מהותית, וזאת נוכח ההסדרה התעריפית ב

 מבוסס עלויות בפועל של יצרני החשמל.

 :הצפוניות בתחנות ההשקעה

מנת  על. FCFE -ה גישת באמצעות בוצעה, הצפוניות התחנות בשתי החברה של החזקותיה שווי

מעודכן,  פיננסי מודל מהחברה, קיבלנו הצפוניות בתחנות החברה של החזקותיהלהעריך את שווי 

 האמור הפיננסי המודל. 2019 דצמברב 31 ליום הכוח תחנתהמפרט את תחזית תזרים המזומנים של 

 פיננסים במודלים כמקובל מלא פירוט ישנו בתחזית. החברה הנהלת בשילוב חיצוני יועץ ידי על הוכן

, וכוללים פירוט בין היתר בנוגע לסעיפי המממנים הגופים לצרכי והן החברה לצרכי הן שהוכנו

 "ב.וכיוצ מימוניים תזרימיםההכנסות, עלויות קבועות ומשתנות, השקעות, תשלומי מיסים, 

  ובהתבסס  החברה להנהלת בהתאם כאשר, התפעוללמועד הערכת השווי החברה נמצאת בשלב  נכון

 הנדרשות ההשקעות ביצוע תוך, 2059 לשנת להימשך צפויה התחנה פעילות, הטכניים יועציה על

 .כך לצורך

 :במודל שנלקחו  העיקריות ההנחות להלן 

   . 1.8% של אינפלציה תחזית על מבוססו, נומינליים במונחים הינו הפיננסי המודל ▪

 בישראל  החברות מס שיעור את המייצג 23% הינו המזומנים תזרים בתחזית המס שיעור ▪

 .ההערכה למועד הידוע
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 הערכת שווי 

 :)המשך( הצפוניות בתחנות ההשקעה  

 להלן תחזית התשלומים והתקבולים השונים לאורך חיי התחנות:

 

 הערות כלליות:

לתשלומים בשנים הקרובות תחת שערי המט"ח נכון למועד הערכת השווי. פוזיציות פתוחות על שער הדולר אשר יוצרים לה מחויבות  31.12.19 -בהתאם להנהלת החברה, לחברה נכון ל -אופציה על הדולר ▪

 בהתאם, הונחו תזרימים שליליים בגין פוזיציות פתוחות אלו.

▪ CAPEX+LTSA-  לטווח ארוךתחזוקות עבור  לחברת התפעולהתשלום הקבוע וכן , 2020-ב עלויות הקמה שנשארולרבות משקף השקעות הוניות. 

 בתשלום התחזוקה. שלא יהיה קושי תזרימיכדי שנים לפני אירוע תחזוקה כבדה  החברה מפקידה מספר .שקף הזרמות ומשיכה מקרנות, בעיקר בקרן לאירועי תחזוקה כבדהמ -תנועה בקרנות ▪

 אשר עתידה להתבצע.  refinanceכולל גידול בהיקף החוב לאור פעולת  2020. כמו כן בשנת החזרים של החוב הכיר והמזאנין, בהתאם ללוח הסילוקין המגולף שלהם -החזר קרן וריבית נטו  ▪

20202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039אלפי ש"ח 

327,740 321,480 350,414 366,814 363,098 359,383 333,708 345,594 340,095 306,836 327,407 323,676 319,981 296,599 307,253 302,875 274,011 288,060 291,655 296,152 מכירות חשמל

53,388 52,684 49,807 51,315 50,649 49,994 46,850 48,719 48,098 43,867 46,890 46,302 45,724 42,878 44,599 44,051 40,207 42,984 42,655 32,929 מכירות קיטור

   381,127   374,164   400,222    418,130   413,746   409,377   380,559   394,313   388,193   350,703   374,297   369,978  365,705  339,476  351,852  346,925  314,218  331,044       329,081334,310 סה"כ מכירות

)182,734()164,247()180,633()190,536()187,807()185,102()171,227()178,327()175,320()157,238()169,138()166,479()163,852()152,743()161,971()162,238()148,204()160,659()177,637()171,154(הוצאות גז )לרבות הולכה ובלו(

)77,268()75,902()74,560()73,242()71,947()70,675()69,425()68,197()66,991()65,807()64,643()63,500()62,378()61,275()60,191()59,127()58,081()57,054()56,046()55,651(הוצאות תפעול אחזקה ומטה

EBITDA 102,275100,628       113,331  107,933  125,560  129,690  125,458  139,475  139,999   140,516   127,658   145,882   147,789   139,907   153,601   153,993   154,352    145,028   134,015   121,125   

EBITDA%31.1%30.1%34.2%34.3%36.2%36.9%37.0%38.1%37.8%37.5%36.4%37.6%37.5%36.8%37.5%37.2%36.9%36.2%35.8%31.8%

 CAPEX + LTSA)73,595()3,253()3,311()3,371()3,431()2,949()3,002()3,056()3,111()3,167()3,224()3,282()3,342()3,402()3,463()3,525()3,589()3,653()3,719()3,786(

– – )32,482(– – – )33,466(– – )28,669(– – – )29,537(– – )25,303(– – – תחזוקה כבדה

– – )1,402()1,524()1,422()1,402()1,388()1,371()1,357()1,350()1,334()1,320()1,308()2,886()4,465()4,455()5,993()10,615()10,601()1,003(עמלות פיננסיות / אופציה על הדולר

)24,857()24,339()4,726(– – – – – – – – – – – – – – – – – מס

)23,530()23,530(25,311 6,399 )8,281()9,891(24,317 )9,210()9,540(19,055 )8,778()8,764()9,112(21,099 )8,493()8,564(17,023 )7,601()7,601()9,692(תנועה בקרנות

– – )95,074()111,967()111,812()111,564()100,781()107,149()105,682()91,366()101,922()101,564()101,199()89,202()91,367()87,685()72,588()73,443()63,338(11,461 החזר קרן וריבית נטו 

68,952 82,427 33,003 43,672 28,953 27,280 25,186 26,717 26,021 22,104 25,315 25,240 24,800 21,930 22,416 21,425 17,702 18,361 15,834 29,445 תזרים לאחר חוב וקרנות

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30,481 יתרת מזומן סוף 2019

68,952 82,427 33,003 43,672 28,953 27,280 25,186 26,717 26,021 22,104 25,315 25,240 24,800 21,930 22,416 21,425 17,702 18,361 15,834 59,926 תזרים פנוי לבעלים

– – – )3,313()14,670()13,709()12,726()13,462()13,123()18,858()25,315()25,240()24,800()21,930()22,416()21,425()17,702()18,361()15,834()59,926(החזר הלוואות בעלים

68,952 82,427 48,286 25,075 14,284 13,571 12,460 13,256 12,898 3,246 – – – – – – – – – – דיבידנדים לבעלים המניות

0.501.502.503.504.505.506.507.508.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5016.5017.5018.5019.50תקופה להיוון

10,749 14,135 9,109 5,203 3,260 3,407 3,441 4,027 4,310 1,193 – – – – – – – – – – תזרים מהוון
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 הערכת שווי 

 :)המשך( הצפוניות בתחנות ההשקעה  

 

 

 

 מיליוני ש"ח. 161-עומד על כלבעלים כפי שניתן לראות, שווי תזרים הדיבידנדים 

 

20402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059אלפי ש"ח 

272,271 463,865 455,938 448,034 422,589 432,753 425,372 385,103 409,993 402,997 395,771 360,260 381,829 375,315 368,529 349,826 355,681 349,615 265,719 351,809 מכירות חשמל

36,342 69,433 68,446 67,477 63,116 65,589 64,670 58,850 62,881 62,010 61,154 54,736 59,488 58,677 57,880 54,688 56,329 55,574 38,868 54,103 מכירות קיטור

   308,613   533,298   524,384   515,511   485,705   498,343   490,043   443,953   472,874   465,007   456,925   414,996  441,318  433,992  426,409  404,514  412,010  405,189  304,588  405,912סה"כ מכירות

)135,151()282,356()277,363()272,459()252,022()262,909()258,260()231,419()249,208()244,801()240,473()211,304()232,044()227,941()223,911()209,323()216,063()212,242()139,017()204,803(הוצאות גז )לרבות הולכה ובלו(

)87,410()108,445()106,527()104,644()102,794()100,976()99,191()97,437()95,714()94,022()92,359()90,726()89,122()87,546()85,998()84,477()82,984()81,516()80,075()78,659(הוצאות תפעול אחזקה ומטה

EBITDA122,450  85,496    111,430  112,964  110,714  116,500  118,505  120,152  112,967   124,093   126,184   127,952   115,098   132,592   134,458   130,890   138,408   140,494   142,498   86,052     

EBITDA%30.2%28.1%27.5%27.4%27.4%27.3%27.3%27.2%27.2%27.2%27.1%27.1%25.9%27.1%27.0%26.9%26.8%26.8%26.7%27.9%

 CAPEX + LTSA)3,854()3,924()3,994()4,066()4,139()4,214()4,290()4,367()4,445()4,525()4,607()4,690()4,774()4,860()4,948()5,037()5,127()5,220()5,314()4,267(

)48,094(– – – )49,551(– – – )42,071(– – )36,844(– – – )31,562(– – )82,355(– תחזוקה כבדה

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – עמלות פיננסיות / אופציה על הדולר

)23,944()28,310()27,881()27,186()25,937()26,607()26,001()23,873()25,355()24,933()24,236()22,501()23,850()23,447()22,960()22,051()22,457()22,405()16,643()22,714(מס

53,295 )13,741()13,741()13,741(36,018 )13,533()13,533()7,079(29,427 )12,644()12,644(24,914 )11,839()11,839()11,839(20,407 )11,155()11,155(76,778 )23,530(תנועה בקרנות

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – החזר קרן וריבית נטו 

63,042 95,133 93,652 92,353 86,382 89,370 88,197 79,371 85,263 83,999 82,688 74,091 80,096 78,930 77,488 73,369 75,286 73,876 59,352 72,352 תזרים לאחר חוב וקרנות

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – יתרת מזומן סוף 2019

63,042 95,133 93,652 92,353 86,382 89,370 88,197 79,371 85,263 83,999 82,688 74,091 80,096 78,930 77,488 73,369 75,286 73,876 59,352 72,352 תזרים פנוי לבעלים

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – החזר הלוואות בעלים

63,042 95,133 93,652 92,353 86,382 89,370 88,197 79,371 85,263 83,999 82,688 74,091 80,096 78,930 77,488 73,369 75,286 73,876 59,352 72,352 דיבידנדים לבעלים המניות

20.5021.5022.5023.5024.5025.5026.5027.5028.5029.5030.5031.5032.5033.5034.5035.5036.5037.5038.5039.50תקופה להיוון

1,461 2,425 2,626 2,849 2,931 3,335 3,621 3,584 4,235 4,590 4,970 4,899 5,825 6,314 6,819 7,102 8,017 8,653 7,647 10,254 תזרים מהוון

160,993 שווי תזרים דיבידנדים לבעלים
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 הערכת שווי 

 סיכום הערכת שווי  

בהתאם לערכם בספרים , אשר כאמור הוערך בגישת העלות, MRC -להלן שווי ההחזקה ב -2ביאור 

 : MRC -ל וההלוואה MRC-ב של ההשקעה

 

 

לשווי החברה הוספנו את המזומנים והפיקדונות הקיימים ברפק אנרגיה סולו ושאינם כלולים  -3ביאור 

להרחבה  .MRC-מודלים הפיננסים של התחנות הצפוניות. חלק מהפיקדונות הינו לטובת ההשקעה בב

 ראה פרק דוחות כספיים.

 

ית שתושת על רפק בהתאם להנהלת החברה מדובר בהוצאה ניהולית שנת – תביעות ניהול -4ביאור 

סולו כחלק מניהול השוטף של החברה, ואינו כלולה במודלים הפיננסים של התחנות הצפוניות. כפי 

שמוצג, תביעות הניהול חושבה באמצעות מודל גורדון להיוון ההוצאה החזויה לאינסוף על בסיס שיעור 

 , כדלקמן:10%היוון תפעולי של 

 

שן בהלוואות הבעלים של רפק אנרגיה שונה מחלקה בהון מאחר וחלקה של קרן ג'נריי -5ביאור 

מיליון ש"ח, כאל חוב נטו בחברת רפק אנרגיה  350-העצמי, התייחסנו להלוואות בעלים אלו, בסך של כ

. מיליון ש"ח, כאל נכס עודף  164עצמה, ובמקביל התייחסנו לחלקה של ג'נריישן בהלוואות אלו, בסך של

 ראה פרק דוחות כספיים.אודות הסכומים והפירוטים להרבה 

 : 31.12.2019-חברת רפק, לתאריך הבג'נריישן להלן תחשיב שווי אחזקות  

 

 :1 ביאור

מיליוני ש"ח. שווי זה מהווה את  161-כאמור לעיל, שווי ההון העצמי של התחנות הצפוניות עומד על כ

קרי שווי ההון העצמי ללא הלוואות הבעלים ושטרי ההון. שכבת ההון העצמי,  -שכבת הדיבידנדים בלבד

.  86.2%בניגוד לשכבת הלוואות הבעלים ושטרי ההון, מוחזקת ע"י רפק אנרגיה בשיעור החזקה של 

באותן שיעורי החזקה כמו בהון המניות, מאחר ושכבות ההלוואות בעלים ושטרי ההון אינן מוחזקות 

התייחסנו להלוואות בעלים ושטרי הון אלו כאל חוב פיננסי במודלים עצמם, ומנגד, ברמת רפק אנרגיה, 

התייחסנו אליהם כאל נכס עודף. בהתאם לאמור, הוספנו לרפק אנרגיה נכס עודף של הלוואות בעלים 

 ליתרה )כולל ריבית שנצברה( ליום הערכת השווי.מיליון ש"ח בהתאם  175.5ושטרי הון בגובה של 

רפק אנרגיה לתחנות הצפוניות )מעבר לחלקם היחסי בהון שהעניקה העודפות  נציין כי ההלוואות

ת ובריביניתנו לאחר משא ומתן בין בעלי המניות, ולפיכך הונח כי שנקבעו ת ובריביניתנו המניות( 

ה שההלוואות העודפות הינן חלק יחסית קטן מסך הלוואות . כמו כן, לאור העובדנתינתןת למועד והוגנ

הבעלים, הרי שהפער, אם קיים, בין הריבית שנקבעה בין הצדדים לבין הריבית ההוגנת למועד הערכת 

 השווי, הינו בעל השפעה זניחה על שווי האחזקות.

MRC-אלפי ש"חהחזקה ב

52,612 הלוואות לחברות מוחזקות

53,023 השקעה בחברות מוחזקות

105,635 סה"כ

אלפי ש"חתביעות ניהול

2,914 תביעות ניהול

23%מס

2,244 תביעות ניהול לאחר מס

10.0%שיעור היוון

22,438 תביעת ניהול ברפק אנרגיה סולו

ביאוריםאלפי ש"חסיכום השווי 31.12.19

160,9931 שווי הון עצמי תחנות צפוניות

86.20%חלקה של רפק אנרגיה בהון עצמי תחנות הצפוניות

138,776 שווי חלקה של רפק אנרגיה בהון העצמי של תחנות הצפוניות

175,5001 שווי חלקה של רפק אנרגיה בהלוואות בעלים ושטרי הון של התחנות הצפוניות

105,6352 בתוספת שווי החזקה ב-33.33% ב-MRC )לפי עלות, ללא פיקדונות(

39,5483 מזומנים ופיקדונות ברפק אנרגיה סולו

4)22,438(תביעת ניהול ברפק אנרגיה סולו

5)350,362(הלוואות בעלים ושטרי הון

86,660 שווי הון עצמי רפק אנרגיה

50.00%חלקה של ג'נרישיין בהון העצמי של רפק אנרגיה

43,330 שווי חלקה של ג'נרישיין בהון העצמי של רפק אנרגיה

164,3005 הלוואת בעלים ושטרי הון המוחזקים בידי ג'נרישיין

207,630 סך שווי אחזקות ג'נרישיין ברפק אנרגיה
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   הערכת שווי

 ניתוחי רגישות  

העצמי של התחנות הצפוניות, כפונקציה של שיעור ההיוון של להלן ניתוח רגישות של שווי ההון   

 )אלפי ש"ח(:  2040הממוצע החזוי החל משנת  EBITDA -ה התחנות הצפוניות, וכפונקציה של שיעור

 

להלן ניתוח רגישות של שווי אחזקות ג'נריישן, כפונקציה של שיעור ההיוון של התחנות הצפוניות, 

 )אלפי ש"ח(:  2040הממוצע החזוי החל משנת  EBITDA -ה וכפונקציה של שיעור

 

 

 

160,993 9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%

25.3% 188,744 169,439 152,339 137,166 123,684

26.3% 194,312 174,345 156,666 140,988 127,063

27.3% 199,880 179,251 160,993 144,810 130,442

28.3% 205,448 184,156 165,321 148,631 133,821

29.3% 211,016 189,062 169,648 152,453 137,199

שיעור היוון

שיעור 

 EBITDA

בשנות 

הטרמינל

207,630 9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%

25.3% 219,590 211,270 203,899 197,360 191,549

26.3% 221,990 213,384 205,765 199,007 193,006

27.3% 224,390 215,499 207,630 200,654 194,462

28.3% 226,790 217,613 209,495 202,302 195,918

29.3% 229,189 219,727 211,360 203,949 197,374

שיעור היוון

שיעור 

 EBITDA

בשנות 

הטרמינל



 9201 דצמברב 31בע"מ ליום  חברות חלוקת הגזהערכת שווי של 

 

 מתודולוגיה .1

מיליון ש"ח  133.5 בסךהחברה השקעה השלימה ( "מועד השלמת העסקה") 2019 ספטמברב 26ביום 

חברה והרום בע"מ ד"מ, גז טבעי בע טבעי גז נגבהחברות ממניות  33.33%( עבור רכישת "תמורת העסקה")

 ."(ת הגזחלוק חברות)" טבעי אי.פי.סי בע"מלתשתיות גז 

עשויה להיות  חברות חלוקת הגזהשפעת שינוי בהן על שווי העיקריות ש החברה ביצעה בחינה של ההנחות

שינויים מהותיים ביחס למודל הרכישה בקצב פריסת קווי חלוקת הגז, התקשרות עם , ובדגש על מהותית

 31ומצאה כי נכון ליום  הלקוחות השונים ותעריפי החיבור והחלוקהלקוחות חדשים, קצב החדירה למגזרי 

אינה מהותית. תמורת העסקה  פוטנציאל השפעת כלל השינויים בהנחות אלה, ככל שישנם, על    2019  דצמברב

 ה החברהקיבל 2019 דצמברב 31ועד ליום השלמת העסקה משמעות הדבר היא שבתקופה שחלפה ממועד 

יף סעבזו הוגדרה על ידי החברה תשואה  .חברות חלוקת הגזה בלבעלים על השקעתהצפויה את התשואה 

 .2019דוח התקופתי של החברה לשנת ' בבלפרק  2.1

בגובה מכפלת  חברות חלוקת הגזהשקעתה בלאור האמור, נדרשת החברה להכיר בשינוי בשווי ההוגן של 

לתקופה שחלפה  מתאומת הצפויה לבעליםהתשואה )כאשר תשואה הצפויה לבעלים בתמורת העסקה 

 .חברות חלוקת הגזמשקיבלה החברה  ו/או החזר הלוואת בעלים (, ובניכוי דיבידנדהשלמת העסקהממועד 

עד למועד ביצוע הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני. הערכת זו החברה תמשיך לפעול לפי מתודולוגיה 

או עד המועד בו בחינת השלמת העסקה חודשים ממועד  12עד לחלוף שווי על ידי מעריך שווי חיצוני תבוצע 

הינה  תמורת העסקהההנחות העיקריות תצביע על כך שפוטנציאל השפעת כלל השינויים בהנחות אלה על 

 דם.מהותית, לפי המוק

 הערכת השווי .2

 אלפי ש"ח 

 133,500 תמורת העסקה

 11% תשואה צפויה לבעלים 

 חודשים 3 התקופה שחלפה ממועד השלמת העסקה

 137,058 שווי ההשקעה ברפק אנרגיה

 

 .החברה של 2019לשנת התקופתי  הערכת שווי זו לדוח לצירוףנותן בזאת הסכמתי  אני

 

29/03/2019   

 רובינזוןנועם   תאריך

 סמנכ"ל כספים

 ג'נריישן קפיטל בע"מ

 



ג'נריישן קפיטל בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2019 
פרק ג' - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2019



 

 מ"ג'נריישן קפיטל בע

 דוחות כספיים  

 2019 בדצמבר 31ליום 
 

 

 

 



 

 מ "בע ג'נריישן קפיטל
 
   2019 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום  

 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 מודע
 
 

 2 המבקרים רואי החשבון דוח
 

 3 דוח על המצב הכספי  
 

 4 על הרווח הכולל  דוח 
 

 5 דוח על השינויים בהון  
 

 6  דוח על תזרימי המזומנים
 
 7-23   אורים לדוחות הכספייםב
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ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  רמו פי ת  של  ו ד ג  המאו

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

 
 

 לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח

 מוגבלבערבון  ג'נריישן קפיטל
 

 - )להלן בערבון מוגבל ג'נריישן קפיטלשל  פיםהמצורעל המצב הכספי  ותהדוחאת  ביקרנו

על השינויים  ותעל הרווח הכולל, הדוח  ותהדוח ואת 2018 -ו 2019בדצמבר  31 םמילי( החברה

לתקופה מיום ו 2019בדצמבר  31יום שנה שהסתיימה בלתזרימי המזומנים על  ותבהון והדוח

אלה  כספייםדוחות . 2018בדצמבר  31ועד ליום  (מועד תחילת פעילות החברה) 2018במאי  15

דוחות  עלהינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

שנקבעו בתקנות  תקניםבות , לרבישראל את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ערכנו

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  על. 1973-ג רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"

שאין בדוחות הכספיים  ביטחוןלתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

דע התומכות בסכומים ובמי ראיותהצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

שיושמו ושל האומדנים  החשבונאותשבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

וכן הערכת נאותות ההצגה  החברההמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תבדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

  

הבחינות המהותיות, את המצב  מכלמשקפים באופן נאות,  לנ" , הדוחות הכספיים הלדעתנו

יה, השינויים בהונה ואת תוצאות פעולות 2018 -ו  2019בדצמבר  31 של החברה לימיםהכספי 

  2018במאי    15לתקופה מיום  ו   2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    שלהזרימי המזומנים  ות

לתקני דיווח כספי בהתאם  2018בר בדצמ 31ועד ליום  (מועד תחילת פעילות החברה )

 . 2010  -   "ע כספיים שנתיים(, התש   דוחות)  תקנות ניירות ערך   והוראות (IFRS)בינלאומיים 

 

 

 

 חייקין סומך

 חשבון רואי

 

2020במרס  29
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 מ "בע ג'נריישן קפיטל      

  דוח על המצב הכספי ליום 

 
 
 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31  
  2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

 
    נכסים שוטפים 

    
 729 319,450 4 מזומנים ושווי מזומנים

 2,850 1,227 5 חייבים ויתרות חובה

    
 3,579 320,677  סה"כ נכסים שוטפים 

    
 

    נכסים שאינם שוטפים 
    

    
 257,547 632,848 6 השקעות בחברות מוחזקות  

    
 261,126 953,525  סה"כ נכסים 

    
    

    התחייבויות שוטפות
    

 1,919 1,693 7  ויתרות זכותזכאים 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
    

 5,704 18,330 9 התחייבויות מסים נדחים
    

 7,623 20,023  סה"כ התחייבויות
    

    הון
    

 234,406 847,956 11 הון מניות ופרמיה

 -  8,422 11 קרן הון תשלום מבוסס מניות

 19,097 77,124  עודפים 

 
 253,503 933,502  סה"כ הון

 261,126 953,525  סה"כ התחייבויות והון
 
 
 

     
     

 יוסף זינגר
  יו"ר הדירקטוריון

 ארז בלשה
  מנכ"ל ודירקטור

 נועם רובינזון 
 סמנכ"ל כספים

 
 

 2020במרס  29: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה 
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 מ "בע ג'נריישן קפיטל
   הכוללעל הרווח דוח  

 
 

 
 לתקופה שמיום    
 )*( 2018במאי  15   
 ועד ליום    
 2018בדצמבר  31 2019  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
                                                       הכנסות

     
 447 1,626 6  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות

 -  9,313 6  הכנסות מדיבידנדים
     שינוי נטו בשווי הוגן של השקעות בחברות מוחזקות

 31,509 97,167 6  הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
     

 סה"כ הכנסות
  108,106 31,956 

     
     הוצאות

     
 ( 2,248) ( 8,044) 10  דמי ניהול 

 ( 3,525) ( 3,005)   הוצאות בגין עסקאות
 -  ( 8,405) 11ג,10  תשלום מבוסס מניותהוצאות 

 ( 1,382) ( 1,877)   הוצאות תפעוליות אחרות 

 ( 7,155) ( 21,331)   סה"כ הוצאות 

 24,801 86,775   רווח מפעולות רגילות

 -  407   הכנסות מימון
     

 24,801 87,182   רווח לפני מסים על הכנסה 
     

 )5,704( ( 19,845) 9  מסים על הכנסה
     

 19,097 67,337   סה"כ רווח כולל מיוחס לבעלי מניות החברה

     
     

המיוחס לבעלי מניות  בסיסי ומדוללרווח למניה 
 0.234 0.135 12  בחברה )בש"ח( 

     
 

 

 
 )*(   מועד תחילת הפעילות העסקית של החברה.

 
 נפרד מהם. באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי  ה 
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 מ "בע ג'נריישן קפיטל
 דוח על השינויים בהון   

 
   קרן הון תשלום   תקבולים על      

 סך הכל הון   עודפים  מבוסס מניות  חשבון אופציות הון מניות ופרמיה     

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

        

 )מבוקר( 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
  234,406 - - 19,097 253,503 

        
 613,550 -  -  439  613,111   )*( נטו, מניות ואופציות הנפקת

 -  -  -  ( 439) 439   פקיעת אופציות 
 (9,310)  (9,310)  -  -  -    דיבידנד שחולק
 8,422 -  8,422 -  -    מניותתשלום מבוסס 

 67,337 67,337 -  -  -    בתקופה  כוללרווח 
 933,502 77,124 8,422 - 847,956   )מבוקר( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

        
        

 -  -  -  -  -    )לא מבוקר( 2018במאי  15יתרה ליום 
 

( ועד  *)* 2018במאי  15לתקופה מיום 
 )מבוקר( 2018בדצמבר  31

       

 234,406 -  -  -  234,406   , נטוהנפקת מניות
 19,097 19,097 -  -  -    בתקופה  כוללרווח 

        
 253,503 19,097 - - 234,406   )מבוקר( 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

       

  מוכרות למס. אלפי ש"ח בגין ניכוי הוצאות הנפקה    7,219)*( כולל הטבת מס בסך של  
 מועד תחילת פעילותה העסקית של החברה.)**(  

 
 באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה 
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 מ "בע ג'נריישן קפיטל
  על תזרימי המזומנים  דוח 

 
  31-לשנה שנסתיימה ב

 2019בדצמבר 

במאי   15לתקופה שמיום 
 )*( ועד ליום   2018

 2018בדצמבר  31

 מבוקר  מבוקר  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 

 19,097 67,337 לתקופה קירווח נ
 

 הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  התאמות
 : פעילות שוטפתל

 

 
   

 -  ( 407) הכנסות מימון
 -  ( 9,313) מדיבידנדהכנסות 

 ( 31,509) ( 97,167) ערך חברות מוחזקות עליית
 -  8,405 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

 5,704 19,845 מסים על הכנסה הוצאות
 (78,637 ) (25,805 ) 
   

   שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 ( )**( 163) ( 1,079) בחייבים ויתרות חובה
 )***(  959 734 בזכאים ויתרות זכות 

 (345 ) 796 
   

 -  407 ריבית שהתקבלה
 -  9,313 דיבידנד שהתקבל

 9,720  - 
 ( 5,912) ( 1,925) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה 

   
   תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

   
 ( 69,500) ( 109,995) מתן הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות

 ( 156,538) ( 168,138) השקעות בחברות מוחזקות 
   

 ( 226,038) ( 278,133) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
   

   מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 
   

 )**(  233,979 637,750 תמורה מהנפקת הון מניות 
 -  439  תמורה מהנפקת אופציות

 )***(  (1,300) )***(  (30,100) עלות הנפקת מניות 
 -  ( 9,310) חלוקת דיבידנד

   
 232,679 598,779 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

   
 729 318,721 במזומנים ושווי מזומנים  שינוי

   
 -  729 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

   
 729 319,450 מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 

 
 מועד תחילת הפעילות העסקית של החברה.  )*(  
 לא כולל חייבים בגין הנפקת מניות. )**(

 לא כולל עלויות הנפקה באשראי. )***(



 
 

 ג'נריישן קפיטל בע"מ 
 הכספיים  לדוחות באורים
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 כללי - 1באור 
 

 אור כללי של החברהית א. 
. 2018במאי  15"החברה"( התאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית ביום ג'נריישן קפיטל בע"מ )להלן:  

 , בהרצליה. 12משרדי החברה ממוקמים בשדרות אבא אבן 
  

 פעילות החברה . 1
מטרת פעילות החברה הינה ביצוע השקעות עבור השאת תשואות מעליות ערך הוניות והכנסות אחרות  

 מהשקעות )דיבידנדים וריבית(.
 ברה מתמקדת בהשקעות בחברות בתחום התשתיות כגון: פעילות הח 

 
ייצור חשמל, תשתיות הולכה וחלוקה של מוצרי אנרגיה, הפקת מוצרי אנרגיה, זיקוק ומתקני אחסון  . 1

  של מוצרי אנרגיה.  
 כבישים וחניונים, הסעת המונים והסעים, נמלי ים ונמלי תעופה.  . 2
 מים, טיהור שפכים, איסוף, מיון וטיפול בפסולת. פעילות הפקה, טיהור וטיוב מים, התפלת . 3
 תחום הבינוי הזכייני, הכולל מבנים המוקמים בשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי.   . 4
תחום הלוגיסטיקה, הכולל מרכזים לוגיסטיים המשרתים פעילויות באילו מתחומי התשתית  . 5

 ותפעול של מרכזים לוגיסטיים עבור המגזר הציבורי. ( לעיל וכן זכיינות 4( עד )1המצויינים בסעיפים )
 כל תחום נוסף שייקבע בתקנון הבורסה כתחום השקעה מותר לחברה כקרן השקעה בתשתיות.  . 6

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף לסמכות דירקטוריון החברה לקבוע מדיניות השקעה שונה, יעדי   

 ההשקעה יעמדו בפרמטרים הבאים: 
 התמקדות בשלושה אפיקי השקעה כמפורט להלן:  א.

 חברות פרויקט מבוססות רישיון או זכיון )"חברות פרוייקט"(. - 
 פורטפוליו המאגדות מספר חברות פרויקט )"חברות פורטפוליו"(. חברות  - 

 אחרים בתחום התשתיות.  ותאגידים (O&M) ותחזוקהחברות תפעול  - 
 

 תפעול, הקמה ופיתוח, תוך התמקדות בנכסים מניבים. -השקעה בנכסים בשלבים שונים  ב.
 

 : 2021החל מחודש ספטמבר  ג. 
 מהנכסים יהיו החזקות בחברות פרויקט ובחברות פורטפוליו )כהגדרתן לעיל(.  66%לפחות  - 
 .  20%סך ההשקעה בנכס תשתיות בודד מתוך סך שווי נכסי החברה לא יעלה על  - 

 
. לאחר ששווי הנכסים בדוחותיה הכספיים של החברה יעלה על התמקדות בהשקעה בנכסים בישראל ד.

 מנכסי החברה בחו"ל, בכפוף למדיניות ההשקעות שלעיל.  25%ש"ח, תותר השקעה של עד  מיליון 600
 

( פעילות החברה מוכוונת להשבחת והעלאת שווי השקעותיה ומימושם להלן 3.א.1יישות השקעה )ראה כ
( כגון מכירה, הצעת מכר לציבור, חלוקה למשקיעים בטווחי זמן EXIT)  וזאת במסגרת אסטרטגיית יציאה

 בינוניים או עם פקיעת הזכיון או הרשיון )החזויים בטווח זמן ארוכים יותר(. 
חוב פיננסי ביחס במסגרת תחומי פעילותה במסגרת מדיניות ההשקעות של החברה נקבע כי החברה תפעל 

אותו מועד, יחס החוב   לאחר .2020עד ספטמבר , 20%לסך נכסיה שלא יעלה על ברמת החברה )סולו( 
 . 40%הפיננסי לסך נכסיה לא יעלה על 

  
 הנפקת מניות ומחויבות רישום למסחר . 2

אלפי מניות רגילות של החברה   236,666ביצעה החברה הנפקה פרטית של  2018בדצמבר  31ליום  עד .א
 וקוזזו"ח ש  אלפי 2,260-בכ הסתכמו הנפקה עלויות"כ סה. חאלפי ש" 236,666-כ של כוללתמורת סך 

 .מניות על מפרמיה

-בסך של כתקופת הדוח וטרם ההנפקה הראשונה לציבור השלימה החברה הנפקה פרטית  במהלך .ב
   .אלפי ש"ח 39,863-כמניות רגילות של החברה תמורת סך כולל של  פיאל 39,863

פרסמה החברה תשקיף הנפקה ראשונה לציבור, יחד עם תשקיף רישום למסחר   2019  בפברואר  20  ביום . ג
נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,   2019במרץ    3וביום  ותשקיף מדף,  

מניות   פיאל  52,649- במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור הנפיקה החברה כוהיא הפכה לחברה ציבורית.  
 אלפי 7,442-בכהנפקה הסתכמו האלפי ש"ח. עלויות  52,649- כרגילות של החברה תמורת סך כולל של 

  וזזו מפרמיה על המניות.ש"ח וק
פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה. במסגרת  2019במאי  1 ביום .ד

( 1אלפי כתבי אופציה )סדרה  8,797-אלפי מניות רגילות וכ 17,594-החברה כ הצעת המדף הנפיקה
למניה רגילה אחת של החברה ( היה ניתן למימוש  1אלפי ש"ח. כל כתב אופציה )סדרה    17,946-תמורת כ

, במועד זה 2019באוקטובר  31אגורות למניה, בכל יום מסחר ועד ליום  105תמורת מחיר מימוש של 
 אלפי ש"ח.  712-עלויות ההנפקה הסתכמו בכהאופציות פקעו. 

פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקת מניות רגילות. במסגרת הצעת המדף  2019 ספטמברב 15 ביום .ה
אלפי ש"ח. עלויות ההנפקה הסתכמו   525,000-אלפי מניות רגילות תמורת כ  596,591-החברה כ   הנפיקה

 אלפי ש"ח.  20,973-בכ



 
 

 ג'נריישן קפיטל בע"מ 
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 המשך  –כללי  - 1באור 
 

   ב' להלן בקשר עם אופציות שהונפקו לחברת הניהול.11ראה ביאור 
 

 המשך –כללי של החברה  אורית . א
 

 מדידת השקעות עפ"י שווי הוגן  . 3
 

להלן( ולפיכך מודדת את  ב'2)ראה באור  IFRS 10-קבעה כי הינה ישות השקעה כמוגדר בהחברה 
 השקעותיה בחברות מוחזקות בשווי הוגן. 

 
החברה התקשרה עם חברת הניהול בהסכם ניהול על פיו תשלם דמי ניהול שנתיים שיגזרו מהשווי ההוגן של   ב. 

לשירותי הניהול שתספק לה חברת הניהול )ראה גם  נכסי החברה אשר הינם נכסים בתחום התשתיות בתמורה  
 להלן(.  ד' 10באור 

 
 הגדרות ג. 

 
 : אלה כספיים בדוחות 

 
 ג'נריישן קפיטל בע"מ  - החברה . 1

 
 . IAS 24  -כהגדרתם ב - קשורים צדדים . 2

 
 . 6819  -לחוק ניירות ערך, התשכ"ה  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1בפסקה )  כמשמעותו  –  עניין  בעל . 3

 
 ג'נריישן ניהול בע"מ.  - הניהול חברת . 4

 
השקעות והלוואות בחברות מוחזקות נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  - מוחזקות בחברות השקעות . 5

 . IFRS 9-בהתאם ל
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 העריכה של הדוחות הכספיים  מתכונת . א
כספיים אלו    דוחות"(.  IFRS)להלן: "   בינלאומיים   כספי   דיווח   לתקני   בהתאם   חברה ה   ידי   על   הוכנו   הכספיים דוחות  ה

 .  2010 –"ע התשנערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 
 

 . 2020 במרץ 29לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  והדוחות הכספיים אושר
 

 מובאים עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים.  3בבאור 
 

 הכספיים  הדוחות הצגת בסיס . ב
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט הלוואות לחברות מוחזקות והשקעות בחברות 

 דחים.מוחזקות אשר נמדדות בהתאם לשווין ההוגן, וכן נכסי והתחייבויות מיסים נ
 

החברה בחרה להציג את הדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לפי שיטת מהות ההוצאות מכיוון ששיטה זו 
 תשקף בצורה נאותה יותר את אופי פעילות החברה וכן רלוונטית יותר להבנת תוצאות פעילות החברה. 

( נדרשת ההנהלה להסתייע IFRSבעת הכנת הדוחות הכספיים  בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: 
באומדנים חשבונאיים קריטיים, אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות,  

רי המדיניות החשבונאית. הכנסות והוצאות. כמו כן נדרש מההנהלה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום עיק
הנושאים בהם נדרש שיקול דעת משמעותי ונדרש להסתייע באומדנים, אשר יש להם השפעה מהותית על סכומים  

 להלן.ד' שהוכרו בדוחות הכספיים, מפורטים בסעיף 
 

 בהתאם   עונה להגדרה של ישות השקעה, כפי שיפורט להלן.היא  בהתאם לאופי פעילות החברה, החברה בדעה כי  
   .עותיה בחברות מוחזקות בשווי הוגןאת השקהחברה לכך, מודדת 

 מכיוון שכל התנאים הבאים מתקיימים:   IFRS 10- החברה קבעה כי היא עומדת בהגדרה של ישות השקעה כמוגדר ב 
ממועד הקמתה החברה החלה בגיוס כספים במטרה לספק למשקיעיה שירותי ניהול השקעות. עד למועד   . 1

 ובמטרת החברה להמשיך ולגייס כספים לצרכים אלו. מיליון ש"ח 872- גייסה החברה כדוחות אלו 
 שמתוקשרת למשקיעים בה, היא ביצוע השקעות אך ורק עבור תשואותהמטרה העסקית של החברה, כפי   . 2

מעליית ערך הונית והכנסות אחרות מההשקעות )ריביות, דיבידנדים(. עד למועד זה השקיעה החברה  
ואסטרטגיית החברה הינה להמשיך ולהשקיע עבור חברות    ארבעבאופן שתואם את האסטרטגיה כאמור ב

  מטרות אלו;
 .ההוגן של ההשקעותהחברה מודדת ומעריכה את הביצועים של ההשקעות אותן ביצעה על בסיס שוויין  . 3
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 )המשך(  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 
  למעלה מהשקעה אחת,  מעלהללה יש  :בנוסף, לחברה כל המאפיינים הטיפוסיים של ישות השקעה . 4

 הוניות זכויות בצורת בעלות זכויות , משקיעים בחברה צדדים שאינם קשורים וכן לחברהדממשקיע אח
 זכויות דומות. או

לחברה אסטרטגיית יציאה סדורה עבור כל אחד מסוגי הנכסים השונים בהן היא משקיעה, כך למשל  . 5
לגביי השקעות בחברות פרויקט אשר ברשותן זיכיונות/רישיונות, לחברות כאמור אורך חיים מוגבל בשל  

זיכיון תפוגת הרישיון או הזיכיון. במקרים אלו, ערך השייר צפוי להיות לא משמעותי בתום תקופת ה
ואסטרטגיית היציאה הינה מיצוי תזרימי המזומנים המופקים בתקופת הזיכיון/רישיון. לגבי השקעות 
בחברות פורטפוליו ובחברות בעלות אורך חיים בלתי מוגבל, אסטרטגיית היציאה היא מימוש ההשקעה  

ת, הצעת מכר, מכירה באחת או בשילוב חלופות כגון : מכירה לצד ג', הצעה ראשונית לציבור, הנפקה פרטי
 15. מימוש השקעות אלו יעשה תוך תקופה של עד 'של נכסי המושקעת ומשיכת העודפים כדיבידנד וכו

שנים או עד תום תקופת הרישיון. יובהר כי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות סוברניות להחליט מעת 
ה חליפית תשביח את תמורת לעת על שינוי אסטרטגיית היציאה וזאת אם להערכתן אסטרטגיית יציא

 המימוש ו/או תזרימי המזומנים שיתקבלו ע"י החברה.   
 

 התפעולי המחזור תקופת . ג
 

 המחזור התפעולי של החברה הוא שנה.  
 

 הכספיים  הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים עיקרי . ד
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום המדיניות  
החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים 

 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.  
 

ות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוח 
שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות 

 בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
 

 תו השקעות בחברות מוחזק -
ות החברה בחברות מוחזקות מוצגות לפי כמתואר לעיל, מתוקף מעמדה של החברה כישות השקעה, השקע 

שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. השווי ההוגן נקבע על ידי 
הנהלת החברה ו/או בעזרת מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות 

ת לגבי אומדנים שונים, לרבות של תזרימי המזומנים העתידיים  שימוש בטכניקות מקובלות להערכה והנחו
המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים. אורך חיי החברות, 

 סטיית התקן, מכפיל שווי, מרכיב אי הסחירות ואומדן שיעור היוון מתאים לשווים אלו.  
התייחס לעסקאות גיוס הון שנעשו לאחרונה בהשקעות אלו. שינויים באומדן לעיתים נקבע השווי ההוגן ב  

תזרימי מזומנים עתידיים ובאומדן שיעורי היוון בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי 
   .6 ביאורגם ראה ותנודתיות, עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלו. 

החברה לא השתנו עיקרי ההנחות ששימשו בסיס להערכת שווי קודמת באופן מהותי, כאשר להערכת הנהלת  
( שנלקחת מתחשיב Keמקודם השווי ההוגן של ההשקעה בחברה המוחזקת בשיעור התשואה לבעלים )

 .ממועד הערכת השווי הקודמת ושחולקו/או החזר הלוואות בעלים , בניכוי דיבידנד הערכת השווי הקודמת
 

 נדחים נכסי מסים  -
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם  

נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על  
י, סכום ההכנסה החייבת במס מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתו

 .9 ביאורגם ראה  הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.
 

  מטבע .ה
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו שקל חדש )ש"ח ו/או שקל(. 
 

מטבע הפעילות, שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת  
 עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע הפעילות של החברה הינו השקל.  

באותן חברות  א' והפקת רווחים ממימוש השקעותיה1עיסוקה של החברה הינו השקעה בחברות כאמור בבאור 
 והכנסות אחרות מההשקעות )ריביות, דיבידנדים(.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות . א

  
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער  

ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים החליפין במועד העסקה. לאחר  
בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד. נכסים 
 והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות 
לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין  

 במועד שבו נקבע השווי ההוגן. 
 

 מזומנים  שווי . ב
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם 

שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה מוגבלים בשעבוד, 
 חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של החברה.

 
 בהכנסה הכרה . ג

גן דרך הכנסות החברה כוללות הכנסות משינוי בשווין ההוגן של השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הו
 והכנסות מדמי ניהול. , הכנסות מדיבידנדיםרווח והפסד

  
  כנסות ממתן שירותים )דמי ניהול(ה

 . בהתאם למשך הזמן היחסי שנצבר עד למועד גמר תקופת החשבוןמוכרות  דמי ניהול הכנסות ממתן שירותי
 

 הוצאות בגין עסקאות . ד
, ו/או שנחתמו שהתהוו לחברה בגין עסקאות השקעה שהושלמוהוצאות בגין עסקאות כוללות את כלל העלויות 

 הוצאות אלה מוכרות במלואן במועד התהוותן. כדוגמת בדיקות נאותות, ליווי משפטי וכו'.
 

 מימון והוצאות הכנסות .ה
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של השקעות לזמן קצר 
מוחזקות למסחר הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ורווחים מהפרשי שער. הכנסות ריבית בגין נכסים 
 פיננסיים בעלות מופחתת מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים

 מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום. הנובעות מהשקעות לזמן קצר
 

שינויים בשווי ההוגן של השקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות 
 מדיבידנדים וריביות בגין השקעות אלו.

 
 רווחים והפסדים מהפרשי שער מוצגים בנטו. 

 
 הכנסה על מסים .ו 

מתייחסות לפריטים הנזקפים תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן   
 לרווח כולל אחר או להון. 

 מסים שוטפים  .1
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם  

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים  
 קודמות.

 
 והתחייבויות מסים שוטפים קיזוז נכסי  
החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז  

נכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו 
 או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

 
 ים נדחים מס .2

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים  
המובאים בחשבון לצרכי מס. בהעדר צפי לניצול ההפסדים לצרכי מס לא מכירה החברה בנכסי מסים 

 נדחים. 
 

ימומש או ההתחייבות תסולק, יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס   
 בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. 

 
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים  

 אים אם צפוי שינוצלו.  ניתנים לניכוי בגינם נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מת
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3באור 
  

  קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים 
וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית, הניתנת לאכיפה לקיזוז  מקזזת נכסי חברהה 

נכסי והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות 
מס, אשר בכוונתה לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים 

 ושבים בו זמנית. השוטפים, מי
 
 פיננסיים  מכשירים . ז

 
 נכסים פיננסיים  .1

 
 לראשונה הכרה 

נכסים פיננסיים מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס 
במישרין לנכס הפיננסי, למעט נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד אשר עלויות העסקה 

 בגינם נזקפות לרווח או הפסד.  
 

 סיווג ומדידה עוקבת 
פות עוקבות בשיטת העלות המופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים מכשירי חוב ימדדו בתקו

 המצטברים הבאים: 
 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  - 

 החזויים הנובעים מהם. 
 
ים שהם רק התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנ - 

 תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 

לחברה יתרות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי 
המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן 

ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים   וריבית אשר משקפת תמורה עבור
 אלו נמדדים בעלות מופחתת. 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח  
 והפסד. רווחים והפסדים נטו, לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד.

 המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים בחברה תהיה על פי שווי הוגן.  
 
 התחייבויות פיננסיות  .2

 מוכרות ) והפסד רווח דרך הוגן לשווי יועדו אשר פיננסיות התחייבויות למעט(פיננסיות  התחייבויות
 התחייבויות , לראשונה ההכרה לאחר .לייחוס הניתנות העסקה עלויות כל  בניכוי הוגן בשווי לראשונה

פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות ריבית ורווחים והפסדים  
 מהפרשי שער מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד. 

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים  .3

פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת נכסים 
( זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה currentlyבאופן מיידי )

 לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. 
 

 גריעת נכסים פיננסיים  .4
נכס פיננסי נגרע כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 
פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 

שה. כל זכות בנכסים פיננסיים  בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למע
שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. מכירות פיננסיות 

(, משמע, במועד trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleהנעשות בדרך הרגילה ) 
 בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס.

 
 יננסיותגריעת התחייבויות פ .5

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או 
 בוטלה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3באור 
 

 מניות הון  .6
 

 מניות רגילות
 וכתבי רגילות מניות להנפקת ישירות המתייחסות תוספתיות עלויות .כהון מסווגות רגילות מניות

 . מההון כהפחתה מוצגות, המס השפעת בניכוי למניות אופציה
 

 בחבילה ערך ניירות הנפקת .7
בעת הנפקת ניירות ערך בחבילה, מיוחסת תמורת ההנפקה תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות מדי            

ועד ההכרה לראשונה תקופה בשווי הוגן דרך רווח והפסד, לאחר מכן להתחייבויות פיננסיות הנמדדות במ
בלבד בשווי הוגן ויתרת התמורה מיוחסת למרכיבים ההוניים באופן יחסי בהתאם לשווים ההוגן. עלויות  
ההנפקה המשותפות מיוחסות לניירות הערך באופן יחסי, על בסיס אופן ייחוס התמורה מהנפקת החבילה,  

 כמתואר לעיל. 
 

 הפרשות . ח
כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  מוכרת IAS 37-ל בהתאם הפרשה

מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד 
 אותה באופן מהימן. 

 
 למניה רווח . ט

המניות הרגילות  למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר הרווח 
המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה. 
מניות רגילות פוטנציאליות )בגין כתבי אופציה( נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן 

ח למניה או מגדילה את ההפסד למניה מפעילויות  מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרוו
נמשכות. בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו או מומשו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה 

 רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 
 
 מניות מבוסס תשלום עסקאות . י

,  הוניים במכשירים המסולקות מניות מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה של שירותים נותני 
 .למניות המירים ערך ניירות או מניותיה את תנפיק החברה בהם במקרים

 ניתן  לא, כן אם אלא, שהתקבלו השירותים  של ההוגן  השווי  לפי נמדדת השירותים נותני עם העסקאות עלות 
 המכשירים  של ההוגן השווי לפי נמדדת העסקאות עלות אלו במקרים. ההוגן שווים את מהימן באופן לאמוד

 .למענקים  הזכאות  מושגת  בה  התקופה  פני  על  בהון לגידול  במקביל כהוצאה תיזקף  אשר  ההענקה   במועד  ההוניים
אלו כוללים כאמור תנאי ביצוע שאינו תנאי שוק וההוצאה בגינן תוכר כאשר צפוי שתתרחש הנפקה.  מענקים 

 .3.ד.10 באור ראהנוסף  מידעל
 

 הוגן שווי מדידת . יא
  בין   רגילה  בעסקה  התחייבות   להעברת  משולם  שהיה  המחיר  או  נכס  במכירת  מתקבל  שהיה  המחיר  הוא  הוגן  שווי 

 של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת. המדידה במועד בשוק משתתפים
 או נכס של ההוגן השווי . ביותר( advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות או הנכס

 בהנחה , ההתחייבות או הנכס תמחור בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות
 מביאה פיננסי לא לנכס הוגן שווי מדידת. שלהם הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים

 ידי  על או שלו המיטבי בשימוש הנכס באמצעות כלכליות הטבות להפיק בשוק משתתף של היכולת את בחשבון
 . שלו המיטבי בשימוש בנכס שישתמש בשוק אחר למשתתף מכירתו

  להשגה  שניתנים נתונים מספיק עבורן ושקיימים לנסיבות מתאימות שהן הערכה בטכניקות משתמשת החברה 
 שאינם   בנתונים  השימוש  ומזעור  לצפייה  שניתנים  רלוונטיים   בנתונים  השימוש  מקסום  תוך,  הוגן  שווי  למדוד  כדי

 מחולקים  שלהם ההוגן  לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל. לצפייה ניתנים
 השווי למדידת המשמעותית, ביותר הנמוכה הנתונים רמת על בהתבסס, ההוגן  השווי מדרג בתוך לקטגוריות

 : בכללותה ההוגן
 . זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים: 1 רמה 
 . בעקיפין או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים  שאינם נתונים: 2 רמה 
יקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים  : נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכנ3 רמה 

 לצפייה(.  
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  מזומנים ושווי מזומנים – 4באור 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   

  2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 729 14,102   יתרות בבנקים 
 - 305,348   פיקדונות לפי דרישה  

   319,450 729 

 
, 8חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, שיעור ריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בביאור 

 בדבר מכשירים פיננסיים.
 

  חייבים ויתרות חובה - 5באור 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   

  2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 100 640   חייבים בגין חברות מוחזקות 
 63 110   הוצאות מראש 
 -  472   מע"מ 
 -  5   אחרים 
 2,687 -    חייבים בגין הון מניות  

   1,227 2,850 
     

 השקעות בחברות - 6באור 
 

 פירוט ההשקעות:
 

  הרכב ההשקעה בחברות: . א
  2019 בדצמבר 31ליום  

 שיעור   השקעה  במזומן השקעה   
 ההחזקה  ( 3שווי הוגן ) סה"כ בהלוואות  תמורת מניות   שם החברה 

 
 49% ( 4)  193,293 102,313 -  102,313  בון תור בע"מ

 ( 8) 100% ( 5)    94,867 84,511 13,251 71,260  ( 1סולגרין החזקות בע"מ )
 50% ( 6)  207,630 183,868 161,868 22,000  רפק אנרגיה בע"מ 

 33% ( 7)  137,058 133,500 4,397 129,103  ( 2חברות חלוקת הגז הטבעי )
       

  632,848 504,192 179,516 324,676  סה"כ
       

 
  2018 בדצמבר 31ליום  

 שיעור   השקעה  במזומן השקעה   
 ההחזקה  שווי הוגן  סה"כ בהלוואות  תמורת מניות   שם החברה 

 
 49% 133,801 102,313 -  102,313  בון תור בע"מ

 50%   33,746 33,746 1,521 32,225  ( 1סולגרין החזקות בע"מ )
 50%   90,000 90,000 68,000 22,000  רפק אנרגיה בע"מ 

       
  257,547 226,059 69,521 156,538  סה"כ

       
להב הרים ירוקים בע"מ לסולגרין  עם השלמת רכישת השליטה בלהב הרים ירוקים בע"מ שונה שמה של  (1)

 החזקות בע"מ.

גב החברה לתשתיות נגז טבעי בע"מ, גז טבעי דרום בע"מ ו  נגב  מורכבת מחברות:  הטבעי  פעילות חלוקת הגז (2)
   להלן(. 4 )ראה סעיף ב' מגז טבעי אי.פי.סי בע"

   להלן. 8ראה ביאור  מדרג השווי ההוגןלפרטים אודות  (3)

  ליום   שבוצעה חיצונית  שווי הערכת באמצעות נאמד "מבע  תור בון, שוויה ההוגן של 2019 בדצמבר 31 ליום (4)
 (. DCF) צפויים מזומנים תזרימי היוון במודל 2019 בדצמבר 31

 . 2019 בדצמבר 31 ליום  החברה של הכספיים  לדוחות מצורפת השווי הערכת
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 )המשך( בחברות השקעות - 6 באור
 

 החברה  הנהלת תחזיות על נסמכה המזומנים תזרימי היוון במודל 2019 בדצמבר 31 ליום השווי הערכת
 השווי במדידת  ששימשו ההיוון שיעורי. הצפויות וההשקעות ההוצאות, ההכנסות לסכומי תור בון והנהלת

 (. מטרופולין )לפעילות  6%-ו( תור בבון ההיסעים)לפעילות  10.75%-ב נאמדו ההוגן
 "ח. ש מיליון  12.3- בכ ההערכה למועד ההשקעה שווי את מקטין היה  ההיוון בשיעור 0.5%  של גידול
 "ח. ש מיליון 13.7-בכ ההערכה למועד  ההשקעה שווי את מגדיל היה  ההיוון בשיעור 0.5% של קיטון

 . 3.4%-שיעור הצמיחה בטווח הארוך של פעילות ההיסעים ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב
 "ח. ש מיליון 4.8- בכ ההערכה למועד ההשקעה שווי את מגדיל היה צמיחהה  בשיעור 0.2%  של גידול
 "ח. ש מיליון 4.5- בכ ההערכה למועד ההשקעה שווי את קטיןמ היהצמיחה ה בשיעור 0.2% של קיטון

 "מ בע  סולגרין של המצוטט למחיר בהתאם נקבע החזקות בסולגרין ההשקעה שווי בדצמבר 31 ליום (5)
   להלן. 8פרטים נוספים בביאור  ה(. רא1)רמה  בבורסה לני"ע בתל אביב

באמצעות הערכת שווי חיצונית נאמד  ברפק אנרגיה , שוויה ההוגן של ההשקעה2019 בדצמבר 31 ליום (6)
(, שיטת היוון תזרימי Free Cash Flow To Equity) FCFE-שיטת הב 2019בדצמבר  31שבוצעה ליום 

   .2019בדצמבר  31השווי מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום  הערכת לבעלי המניות.המזומנים 
מחיר נסמכה על תחזיות הנהלת החברה לסכומי ההכנסות, ההוצאות וההשקעות הצפויות. הערכת השווי 

 . 10%-ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב ההון העצמי
 "ח. ש מיליון 7.9- בכ ההערכה למועד ההשקעה שווי את מקטין היה  ההיוון בשיעור 0.5%  של גידול
 "ח.ש מיליון 7-בכ ההערכה למועד  ההשקעה שווי את מגדיל היה  ההיוון בשיעור 0.5% של קיטון

 . 27.3%-ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב (2040בשנות הטרמינל )החל משנת  EBITDA-שיעור ה
 3.7-בשנות הטרמינל היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ EBITDA-בשיעור ה  2%גידול של 

 מיליון ש"ח. 
 3.7-בשנות הטרמינל היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ  EBITDA-בשיעור ה  2%קיטון של  

 . מיליון ש"ח
  למה שהוש  ההשקעה  עלות  לפי  נמדד  הגז  חלוקתבחברות    ההשקעה  של  ההוגן  שוויה,  2019  דצמברב  31  ליום (7)

בשיעור שנתי של  ועל קידום בשיעור התשואה לבעלים ממועד רכישת ההשקעה 2019 בספטמבר 26 ביום
 . 2019 בדצמבר 31. הערכת השווי מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום 11%

 החזקות  סולגרין באמצעות"מ בע  סולגרין של המניות מהון 57%-בכ מחזיקה החברה הדוח לתאריך נכון (8)
 . )חברה בבעלות מלאה( "מבע

 
 הרכב הכנסות מהשקעה בחברות: . ב

 
 2019בדצמבר  31 לשנה שנסתיימה ביום  

 שם החברה  
שינוי נטו בשווי הוגן של השקעות  

 סה"כ דיבידנד דמי ניהול  בחברות מוחזקות הנמדדות 

 
 70,141 9,313 1,336 59,492  בון תור בע"מ

 10,519 -  164 10,355  סולגרין החזקות בע"מ 
 23,762 -  -  23,762  רפק אנרגיה בע"מ 

 3,684 -  126 3,558  חברות חלוקת הגז הטבעי 

      
 108,106 9,313 1,626 97,167  סה"כ

  
 
    

  
 )*( ועד ליום   2018במאי  15לתקופה שמיום 
 2018בדצמבר  31

 שם החברה  
שינוי נטו בשווי הוגן של השקעות  

 סה"כ דיבידנד דמי ניהול  הנמדדות בחברות מוחזקות  

 
 31,935 -  447 31,488  בון תור בע"מ
 21 -  -  21  סולגרין בע"מ 

      
 31,956 - 447 31,509  סה"כ

 
 

 :בחברות השקעות . ג
 . בישראל ופועלות שהתאגדו בחברות הינן ההשקעות

 "(תור"מ )להלן: "בון בע תור בון  (1
מהונה המונפק והנפרע של בון תור, בדרך של רכישת   49%- החברה הסכם להשקעה בכ השלימה    2018בספטמבר    5- ב 

 ש"ח.   מיליון   102- מניות מבעלי מניות בון תור ובהקצאת מניות חדשות על ידי בון תור בתמורה לסך כולל של כ 
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בון תור מספקת שירותי תחבורה מתקדמים בישראל באמצעות צי הרכב שברשותה כגון אוטובוסים,  חברת
 מיניבוסים וכו', לחברות, מפעלים, מוסדות ממשלתיים ועירוניים, בתי ספר ותיירות. 

בון תור מחזיקה בעקיפין במחצית הבעלות בחברת מטרופולין בע"מ הפועלת בתחום התחבורה הציבורית   חברת
חולון במסגרת זכיונות בהם זכתה מטרופולין  -שראל והמפעילה קווי שירות באשכולות הנגב, השרון ושרוןבי

במכרזי משרד התחבורה להפעלת קווי תחבורה ציבורית. זכיונות מטרופולין הינם להפעלת קווי תחבורה בכל 
)בכפוף   2032עד  2023שנים שנה )לרוב עם אפשרות הארכה לשנה נוספת( ויפוגו ב 12-אשכול לתקופה של עד כ

עמידת בון תור באמות מידה פיננסיות בבין השאר  כפופהחלוקת דיבידנד לחברה  להארכות על ידי הממשלה(.
 בהן התחייבה בחלק מהסכמי המימון בהם התקשרה או לאישור הבנק המממן. 

)לפרטים נוספים ראה ביאור   "ח ש  ליוני י מ  193- בכ נאמד השווי ההוגן של ההשקעה בבון תור  2019 בדצמבר  31- ל 
 .  ( ( 4)א() 6
 
 (ירוקים בע"מ להרים הרים " לשעבר"מ )בע סולגרין החזקות (2
ש"ח בהון המניות    מיליון   32- כ התקשרה החברה בהסכם )להלן: "ההסכם"( על פיו תשקיע סך של    2018בספטמבר    3- ב 

. בנוסף תעמיד החברה  בסולגרין החזקות בתמורה למחצית מזכויות הבעלות וההצבעה  סולגרין החזקות בע"מ של 
בעל   לסולגרין החזקות ש"ח במקביל להלוואה בסכום דומה שהעמיד  מיליון  1.5הלוואה בסך  לסולגרין החזקות 

שתשולם במועד פרעון   5%ההלוואה תישא ריבית נומינלית של  בעל המניות הנוסף(.  - המניות הנוסף בה )להלן 
בעל   את כמו כן, התחייבה החברה לשפות  . סולגרין החזקות ההלוואה. ההלוואה תפרע מתוך מקורותיה הפנויים של 

נכון למועד ההתקשרות,  מסכום הערבויות שהועמדו על ידו, ככל שהערבויות ימומשו.  50%המניות הנוסף בגובה 
  של  והקמה  בייזום  וכן  חשמל  לייצור  קטנים  סולאריים  מתקנים עוסקת בהפעלה ותחזוקה של  החזקות סולגרין 
 . חשמל   לייצור   בינוניים   סולאריים   מתקנים 
מהונה המונפק והנפרע של   65%והלוואות הבעלים שהועמדו לה שימשו לרכישת  בסולגרין החזקות החברה  השקעת 

סולגרין בע"מ )להלן: "סולגרין"(, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב העוסקת אף היא בהפעלה  
במתווה השקעה שהוסכם בין  ש"ח וזאת  מיליון  39ותחזוקה של מתקני אנרגיה סולארית קטנים, בתמורה לסך של 

 . 2018  באוקטובר   2  ביום   הושלמה   בסולגרין   ההשקעה   עסקת .  בסולגרין הצדדים האמורים לעיל ובעלי השליטה  
  תמורת הקצאת מניות  סולגרין החזקות את מלוא פעילות  ולגרין  הושלמה עסקה במסגרתה רכשה ס   2019יוני  בחודש  

 ם.  הקטני   הסולארים   האנרגיה   מתקני   על   בבעלות   סולגרין החזקות   של   השותף את חלקו של    וכן רכשה סולגרין 
הנותרים מההון המונפק   50%לרכישת  בעל המניות הנוסף התקשרה החברה בהסכם מול  2019בספטמבר  2ביום 

שיתרתן   , לסולגרין החזקות שהועמדו על ידו בעלים ה ת ו והנפרע של סולגרין החזקות וכן הזכות לקבלת החזר הלווא 
הועמדו לסולגרין החזקות הלוואות בעלים    2019כמו כן, במהלך שנת    מיליון ש"ח.  44.4- יליון ש"ח, תמורת כ מ   5.365

החברה  נכון למועד הדוח,  מיליון ש"ח, שחלקן שימשו לרכישת החזקות נוספות במניות סולגרין.    6.4- נוספות בסך של כ 
 . "ח ש   מיליון   12.8- כ   של   בסך על ידה    המוחזקות   ולחברות   החזקות   לסולגרין   ערבויות העמידה  

מגה ואט ונערכת   22- נכון למועד הדוח, סולגרין מחזיקה במתקנים סולאריים קטנים ובינוניים בהספק מותקן של כ 
ולהפעלה מתחילת שנת   2020מגה ואט במהלך שנת  45- בהספק מותקן של כ נוספים להקמה של מתקנים בינוניים 

בהיקף של מאות מגה ואט לפיתוח   להקמת המתקנים. בנוסף, לסולגרין נכסים בייזום , לאחר שזכתה במכרז 2021
בהתאם לשווי השוק המצוטט של   נאמד  החזקות  בסולגרין השווי ההוגן של ההשקעה  2019 בדצמבר  31- ל  עתידי. 

 . "ח ש   ליוני י מ   94.9- בכ סולגרין  
 
 "( אנרגיה רפקבע"מ )להלן: " אנרגיה רפק (3
  מניות   להקצאת   בתמורה "ח )"התמורה"(  ש   מיליון   70  של   כוללת   להשקעה   הסכם   החברה השלימה    2018  בדצמבר   31- ב 

  התמורה . מלא  בדילול  אנרגיה  רפק  של  והנפרע  המונפק  מהונה  50% המהוות "מ בע  אנרגיה  רפק  חברת  של  חדשות 
מיליון ש"ח כהלוואה,    10.5מיליון ש"ח, מתוכו סך של    32.5- סך השווה ל   וכן "ח  ש   מיליון   37.5  בסך   הון   משטרי   מורכבת 
 .  כהון והיתרה  
לפרעון התחייבויות לבעלי מניותיה  אנרגיה את רפק  שימשה החברה בגין שטרי ההון וההלוואות  שילמה ש  התמורה 

זהות בערכן. בנוסף  לחברה ולבעלי המניות האחרים אנרגיה האחרים, כך שלאחר הפרעון כאמור התחייבויות רפק 
 ש"ח מכל צד.    מיליון   20בהיקף של    אנרגיה   ובעלי המניות האחרים מימון נוסף לרפק   החברה   העמידו 

  ההלוואות. ההלוואה  פרעון  במועד  שתשולם  6.5% של  מדד  צמודת  ריבית  יישאו אנרגיה  לרפק  שהועמדו  ההלוואות 
  יהיה  נם ופרעו  ריבית  יישאו  לא  אנרגיה  לרפק  שהועמדו  ההון  שטרי  . אנרגיה  רפק  של  הפנויים  מקורותיה  מתוך  יפרעו 

 . העמדתם   ממועד   שנים   5  לפני   לא 
החברה ובעלי המניות האחרים נחתם הסכם המגדיר את מימון פעילות רפק אנרגיה, מינוי דירקטורים בחברות   בין 

תנאים המצוינים בהסכם,   בנות של רפק אנרגיה, מתן זכות ראשונית לחברה בהזדמנויות עסקיות להשקעה, בכפוף ל 
במתקני ייצור חשמל כפי שהוגדרו בהסכם, ומתן זכות סירוב ראשונה לחברה במכירת נכסים מהותיים של רפק  

  יתרות  כלל  של  פרעון  לאחר  עד  אנרגיה  רפק  ברמת  דיבידנד  יחולק  לא  כי  נקבע  המניות  בעלי  בהסכם , בנוסף  אנרגיה. 
של הלוואות הבעלים ושטרי ההון והתחייבות   הפרעונות נקבעו סדרי קדימויות וכן  זה  הסכם  תחת  הבעלים  הלוואות 

 .  דרש י י הבעלים בהזרמת מימון נוסף באם  
  בשלבי  שנמצאו  כוח  תחנות  משתי  82.2%- ב הייתה החזקה  אנרגיה  רפק נכון למועד הסכם ההשקעה פעילותה של 

קיבלו את רישיון הייצור    הצפוניות תחנות  ה . שתי  )"התחנות הצפוניות"(   תבור   ובאלון   גבריאל   ברמת   מתקדמים   הקמה 
מגה וואט לכל תחנה. כמו כן, התחנות החלו למכור   73והחלו בייצור חשמל מסחרי בהספק של  2019במהלך שנת 

ף  טון קיטור לכל תחנה צפויה בסו  40קיטור ללקוחותיהן, כאשר השלמת מלאה של קו הקיטור לצריכה ממוצעת של  
 .  2020הרבעון הראשון של שנת  
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העמידה החברה הלוואות בעלים נוספות לרפק אנרגיה, בנוסף להלוואות הבעלים שנועדו להשקעה    2019במהלך שנת  
חלק מהסכום נועד למימון חלקה   . 6.5%, בריבית צמודת מדד של מיליון ש"ח  26- של כ כמפורט להלן, בסך  MRC- ב 

הצפוניות  תחנות מהחזקות שותף המיעוט ב נוספים  4%לרכישת  שנחמתה לאחר תאריך המאזן של החברה בעסקה 
וחלק אחר מהסכום שימש   צפוניות וכן להעמדת חלקו בהלוואות בעלים שהועמדו לתחנות ה  על ידי רפק אנרגיה 

 . הצפוניות ת  להעמדת חלקה של החברה בהלוואות הבעלים לתחנו 
 ב'.    14ביאור    ראה המאזן  לפרטים אודות הלוואת מזנין שהעמידה החברה ישירות לתחנות הצפוניות לאחר תאריך  

, שהינה קבוצה שבה חברה בין היתר רפק  MRC Alon Tavor Power Ltd, נחתם הסכם בין 2019ביולי  29ביום 
של חברת החשמל  "( לבין חברת החשמל לישראל בע"מ )"חברת החשמל"(, לרכישת תחנת הכח  MRC( )" 33%אנרגיה ) 

זכתה במכרז שפרסמה חברת   MRCמיליארד ש"ח, לאחר שהצעתה של  1.876באתר אלון תבור, בתמורה לסך של 
- פק של כ דונם, כולל תחנת כח במחזור משולב, המוסקת בגז טבעי בהס  215– החשמל. אתר אלון תבור, בשטח של כ 

מגה וואט לשעה כל אחת,   110- יחידות מוסקות בדיזל, בהספק של כ  2- מגה וואט לשעה, תחנת כח המורכבת מ  363
  MRC- , במסגרת ההסכם ניתנה ל מיכלי דלק )"הממכר"(. בנוסף תחנות ניטור    3- מתקן לטיפול במי שפכים, וזכויות ב 

  230ה קונבנציונלית במחזור פתוח )פיקר(, בהספק של עד  אופציה להקמת תחנת כח חדשה על בסיס גז טבעי בטכנולוגי 
(,  33%, רפק אנרגיה ) MRC- טרם ההתקשרות בהסכם, חתמו בעלות המניות ב  מגה וואט לשעה, בתנאים מסוימים. 

( על הסכם בעלי מניות.  33%)  China Harbour Engineering company - ( ו 33%מבטח שמיר אחזקות בע"מ ) 
הלוואות הבעלים שהעמידה   יהיה ייצוג שווה לכל בעל מניות, וההחלטות יתקבלו בו ברוב רגיל.  MRCבדירקטוריון 

מיליון ש"ח ששימשו להעמדת    4- כ   ן מיליון ש"ח, מתוכ   67.5- על כ   עמדו   MRC- ב   לצורך השקעתה   רפק אנרגיה החברה ל 
 ערבות הזכייה במכרז הוחזרו לרפק אנרגיה לאחר תאריך המאזן. 

 
 חברות חלוקת הגז הטבעי  (4

התקשרה החברה בהסכם לרכישת אחזקותיה של אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ   2019בספטמבר  26ביום 
)"אלקטרה"( בחברות נגב גז טבעי בע"מ )"נגב גז"(, גז טבעי דרום בע"מ )"גז טבעי דרום"(, ונגב החברה לתשתיות גז  

מהון המניות המונפק   33.33%ת," בהתאמה(, אשר מהוות "החברות הנרכשו - טבעי אי.פי.סי בע"מ )"אי.פי.סי" ו 
מיליון ש"ח. בהסכם הרכישה נקבע כי החברה תיכנס בנעליה    133.5- והנפרע של כל אחת מהחברות הנרכשות, תמורת כ 

של אלקטרה בהסכמי בעלי המניות בחברות הנרכשות, ותיטול על עצמה את התחייבויותיה של אלקטרה כבעלת מניות  
ים, לרבות ערבויות להלוואות שנטלו החברות הנרכשות, שנכון למועד הדוח, חלקה של החברה בהן עומד  כלפי מממנ 

 כמו כן, החזקות החברה בחברות הנרכשות שועבדו למממנים של החברות.    מיליון ש"ח.   25.5– על כ 
נגב גז )באזור הנגב( וגז טבעי דרום )באזור דרום הארץ( )"חברות החלוקה"( הינן בעלות רישיון בלעדי להקמה והפעלה  
של תשתיות לחלוקת גז טבעי באזור פעילותן, ואי.פי.סי מעניקה שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של תשתיות לחלוקת  

 גז לנגב גז ולגז טבעי דרום.  
(  33.3%ות קיימים אותם שלושה בעלי מניות, באופן שכל בעל מניות מחזיק שליש ) בכל אחת מהחברות הנרכש 

מהמניות. הסכמי בעלי המניות בחברות הנרכשות מגדירות את הזכות למנות דירקטורים בחברות הנרכשות וכן את  
ה לכל בעל  החברות הנרכשות יהיה ייצוג שוו  ן בדירקטוריו  אופן קבלת ההחלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית. 

 מניות, וההחלטות יתקבלו בו ברוב רגיל. 
 
 :הושלמהשטרם  בחברה ההשקע . ד

מ שהינה חברה בת של קבוצת עזריאלי  "עם גרנית הכרמל השקעות בעהחברה  התקשרה    2019בספטמבר    12ביום  
אנוירומנטל )"המוכרת"(, במזכר הבנות בנוגע לרכישת מלוא החזקותיה של המוכרת בג'י.אי.אס. גלובל  מ"בע

לעניין הסכם   .מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה )בדילול מלא(  100%"(, המהוות  GESמ ) ""סולושנס בע
 א' להלן.   14מחייב שנחתם בין הצדדים לאחר תאריך המאזן ובכפוף לתנאים מתלים ראה ביאור 

GES טיהור  מתקני של ותפעול הקמהן, תכנוב עוסקת והיאטיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים  בתחום פועלת
בייצור  עוסקת GES. כמו כן,  BOTמיהסכ במסגרתכשבין היתר בבעלותה גם מתקנים  ,ובשפכים במים טיפולו

 וויסט זירוב 50%החזקה של  GES-לבנוסף,  והפצה של כימיקלים שונים לטיפול במים ולשימושים תעשייתיים.
טיפול למתקן  תכנון, מימון, הקמה והפעלה של  ת ישראל לנשל מדי   BOTבמכרזזכתה    , אשר"זירו וויסט"(בע"מ )

 .ית באזור השפד"ןנבפסולת עירו
 

  זכאים ויתרות זכות -  7באור 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   

  2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 583 1,361    )*(  בעל עניין -חברת הניהול 

 960 -     הנפקה זכאים בגין 
 376 332    זכאים ונותני שירותים

      
    1,693 1,919 
      

 . 10בדבר הסכם דמי ניהול עם חברת הניהול, ראה באור  )*(
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  מכשירים פיננסיים - 8באור 
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות . א
 

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות המכשירים הפיננסיים   
 :IFRS 9 -בהתאם ל

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   

  2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
      נכסים פיננסיים 

      נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת:
 729 319,450    מזומנים ושווי מזומנים

 2,850 645     חייבים ויתרות חובה
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

      רווח או הפסד: 
 257,547 632,848    השקעות בחברות מוחזקות

      
    952,943 261,126 

      
      התחייבויות פיננסיות

פיננסיות הנמדדות בעלות התחייבויות 
      :מופחתת

 1,919 1,694    זכאים ויתרות זכות
      

 
 גורמי סיכון פיננסיים  .ב

 
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד  

מחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של 
 הביצועים הפיננסיים של החברה.   החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על

 ניהול הסיכונים מבוצע על ידי חברת הניהול בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון. 
 

 גורמי סיכון פיננסיים )המשך(  . ג
 

  סיכוני שוק . 1
 

 סיכון מחיר 
הנמדדים בשווי הוגן  לחברה החזקה במניות והלוואות בחברות מוחזקות, המסווגים כנכסים פיננסיים,  

דרך רווח או הפסד. לחברה סיכון מחיר בגין שינויים בשווים של הנכסים הפיננסיים כאמור. כמו כן, 
ההשקעות אותם מבצעת החברה הינן בעלות סיכון עסקי וכלכלי. לפיכך, עשויים לחול שינויים מהותיים 

 בשווין של חברות מוחזקות אלה.
 

 סיכון נזילות . 2
רה בחברות מוחזקות הינן ברובן השקעות בחברות לא נסחרות. לפיכך, לחברה סיכון כי השקעות החב 

 ההשקעות כאמור לא יהיו ניתנות למימוש לסכומים נזילים בטווח הקצר.
 

   מועד הפרעון של התחייבויות החברה הינו עד שנה. 2019 בדצמבר 31ליום  
 

 שווי הוגן .ד
הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי  

 ההוגן שלהם.  
 

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ה
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים  

 למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: דומים, 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה  
, שניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות, 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  : 2רמה  

 במישרין או בעקיפין.            
 נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים  : 3רמה  

 לצפייה(.    
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8באור 
 

 ( לעיל.  1)6לעניין מדרג שווי הוגן של ההשקעות בחברות, ראה באור  
 

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 

 2018 בדצמבר 31 2019 בדצמבר 31 2019 בדצמבר 31   

 3רמה  3רמה  1רמה    
 ש"חאלפי  ש"חאלפי  ש"חאלפי    

 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

    דרך רווח או הפסד:
  

 
השקעות והלוואות בחברות 

 257,547 537,981 94,867    מוחזקות
       

 
  

 (. 7) – (4)א6לעניין השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן, ראה באור 
 

 מסים על ההכנסה - 9באור 
 

 שיעורי המס החלים על החברה . א
 . 23%הינו  2019- ו 2018בשנים שיעור מס החברות בישראל 

 
 סופיותשומות מס  . ב

 .כסופיות הנחשבות או סופיות שומות הוצאו טרם לחברה 
 
 והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו נכסי . ג

 המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל. 
 התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים: 

 
 

 
שינוי נטו בשווי  

השקעות  הוגן של 
 בחברות מוחזקות 

הנמדדות בשווי  
הוגן דרך רווח  

 והפסד 

 
 
 

 הפסדים  
 להעברה  

 לצרכי מס 

 
 
 
 

עלויות  
 הנפקה 

 
 
 
 

עלויות  
 הקמה 

 
 
 
 
 

 סך הכל 
 

 ( 5,704)  931 -  607 ( 7,242)  2019בינואר  1יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 
 ( 19,845) ( 233) ( 7,219) 9,244 ( 21,637) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 7,219 - 7,219 - - שינויים אשר נזקפו להון 
 (18,330) 698 - 9,851 (28,878) 2019בדצמבר    31יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  

      
      מס נדחה בדוח על המצב הכספי ליום  התחייבות

 (18,330)     2019בדצמבר  31 

 
 

 
שינוי נטו בשווי  
הוגן של השקעות  
 בחברות מוחזקות 

הנמדדות בשווי  
הוגן דרך רווח  

 והפסד 

 
 
 

 הפסדים  
 להעברה  

 לצרכי מס 

 
 
 
 

עלויות  
 הנפקה 

 
 
 
 

עלויות  
 הקמה 

 
 
 
 
 

 סך הכל 
 

 -  -  -  -  -  * 2018 במאי 15יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 
 ( 5,704) 931 - 607 ( 7,242)  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 (5,704) 931 - 607 ( 7,242)  2018בדצמבר    31יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  
      

      התחייבות מס נדחה בדוח על המצב הכספי ליום 
 (5,704)     2018בדצמבר  31 

 
 )*(   מועד תחילת הפעילות העסקית של החברה.
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 9באור 
 

 המסים הוצאות לבין   הכנסה על מסים לפני הרווח על התיאורטי המס בין  התאמה . ד
 

 2018 בדצמבר 31 2019 בדצמבר 31    

 ש"חאלפי  ש"חאלפי     
 

 24,801 87,182    רווח לפני מסים על ההכנסה 
 23% 23%    שיעור המס העיקרי של החברה 

 5,704 20,052    מס תיאורטי
      

      תוספת )חסכון( בחבות המס בגין: 
 -  1934    הוצאות לא מוכרות

 -  ( 2,142)    הכנסות פטורות

הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה מפעילויות  
 5,704 19,844    נמשכות

 
 התקשרויות  - 10באור 

 
 הסכם למתן שירותי ניהול

 בין החברה לחברת הניהול נחתם הסכם למתן שירותי ניהול אשר עיקריו כדלקמן:
 חברת הניהול תעמיד, באמצעותה ו/או מי מטעמה שירותי הניהול כדלקמן:   א. 

איתור של השקעות בנכסים התואמים את מדיניות ההשקעות של החברה, בדיקת כדאיות השקעות אלה  .1
בהתאם למדיניות   -וניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בנוגע להשקעות אלה, והכל  

 כפי שתיקבע מעת לעת;ההשקעות של החברה 
איתור הזדמנויות למימוש השקעות, ליווי, טיפול והתקשרות בהסכמים למכירה או מימוש אחר של   .2

 השקעות אותן ביצעה החברה; 
ניהול משא ומתן לביצוע השקעות, ובכלל זה ביצוע השקעות נוספות בהשקעות בהן החברה כבר ביצעה  .3

 השקעה בעבר; 
 ע השקעות על ידי החברה; מתן יעוץ כלכלי ופיננסי לביצו .4
  של  בהשקעותיה הקשורים אחרים הסכמים ובכל השקעה בהסכמי התקשרות עם בקשר לחברה ייעוץ .5

 ; החברה
 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה וכן דיווח לחברה על מצב השקעות אלה;  .6
 החברה; ייעוץ וסיוע בגיוס הון ו/או חוב לחברה, בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של  .7
 מתן שירותי ניהול כספים לחברה;  .8
 לחברה;  IT -מתן שירותי מחשוב ו .9

 העמדת משרדים לרשות החברה. .10
 

 כמו כן, חברת הניהול תעמיד על חשבונה את בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים: 
 מנהל כללי לחברה במשרה מלאה. .1
 יושב ראש פעיל לדירקטוריון החברה.  .2
ברת הניהול, שמספרם )לאחר ההנפקה לציבור( יעמוד על רוב מינוי דירקטורים לחברה מטעם ח .3

 הדירקטורים פחות אחד.
 מנהל כספים וחשב במידת הצורך. .4

 
יובהר כי השקעות ומימושים שתבצע החברה על פי עצתה של חברת הניהול יהיו טעונים אישורים של האורגנים  

 המוסמכים בחברה.
 

חברת הניהול מתחייבת כי לא תעמיד את עצמה ולא תהיה במצב העלול ליצור ניגוד אינטרסים או עניין אישי,  ב. 
במישרין או בעקיפין, בינה לבין החברה. חברת הניהול הצהירה כי בהסכמי השירותים שנחתמו בינה לבין אנשי 

 וניצול הזדמנות עסקית.  המפתח )או חברות בשליטתם( נכללה התחייבות של אנשי המפתח לאי תחרות
 

 )"תקופת ההסכם"(.   2026, קרי, חודש מרץ  שנים ממועד ההנפקה לציבור  7תום    עדהסכם הניהול יעמוד בתוקפו   ג. 
 ימים לפחות לצד השני, בכל אחד מהמקרים הבאים:   21כל אחד מהצדדים להסכם, רשאי לסיימו בהודעה בכתב של   

 
נכסים, לפירוק או להסדר עם נושים על רקע חדלות פרעון ו/או בקשה דומה במקרה בו הוגשה בקשה לכינוס   .1

 ימים. 90אחרת כנגד הצד השני והליכים כאמור לא הופסקו בתוך 
ימים ממועד  21במקרה בו הצד האחר הפר בהפרה יסודית את הוראות הסכם זה והפרה זו לא תוקנה בתוך  .2

 הפרה יסודית של  -פרה יסודית של חברת הניהול משמעה קבלת הודעה בדבר ההפרה היסודית. לעניין זה, ה
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 התקשרויות )המשך( – 10באור 
 

הסכם זה אשר גרמה או צפויה לגרום לנזק כלכלי מהותי לחברה, ובכלל זה הפסקה כליל של מתן שירותי 
( ימי עסקים מסיבה שאינה נובעת: )א 14הניהול על ידי חברת הניהול כאמור בהסכם זה לתקופה העולה 

כתוצאה ממניעת רגולטורית או )ב( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה אשר מנע מחברת הניהול להעניק 
 את שירותי הניהול ואשר לגבי כל אחת מהסיבות האמורות הודיעה חברת הניהול לחברה בכתב. 

 
 באים:ימים מראש, בכל אחד מהמקרים ה 14החברה תהיה רשאית להפסיק את ההסכם בהודעה בכתב של  

 
הוגש כתב אישום כנגד חברת הניהול ו/או מי מבין אנשי המפתח בקשר עם עבירת מעילה, תרמית ו/או שוחד  .1

או עבירה אחרת מסוג פשע אשר בוצעו על ידי מי מהם בקשר עם תפקידו בחברה, ובלבד שככל שמדובר 
 או נותן לה שירותים.   בהגשת כתב אישום כנגד איש מפתח, אותו איש מפתח עודנו מועסק בחברת הניהול

במקרה בו הוגשה בקשה לכינוס נכסים ו/או החלו הליכי על פירוק ו/או הסדר עם נושים )למעט הסדר שאינו  .2
 ימים. 45על רקע חדלות פרעון( כנגד חברת הניהול והליכים אלו לא בוטלו בתוך 

 
באיזו מהעילות המצוינות בסעיף לעיל, מובהר, כי ביטול הסכם זה על ידי החברה לפני תום תקופת ההסכם שלא  

למעט ביטול בנסיבות של תרמית מצד חברת הניהול, כמוה כהפרת ההסכם על ידי החברה, אשר תזכה את חברת 
הניהול בפיצוי מוסכם בגובה יתרת התמורה האמורה להשתלם על פי ההסכם עד תום תקופת ההסכם )ראה ד' 

 להלן( וזאת ללא צורך בהוכחת נזק.
 

 שנתיים  ניהול דמי . 1 ד. 
 

 דמי ניהול שנתיים שייגזרו מהשווי ההוגן של נכסי החברה אשר הינם נכסים בתחום התשתיות:  
 

 שווי נכסי החברה/סטאטוס החברה
דמי הניהול 

 השנתיים 
  

 1.75% * עד למועד השלמת ההנפקה לציבור
  

ממועד השלמת ההנפקה לציבור ועד למועד בו 
 1.5% ש"ח  מיליון 550יעמוד שווי נכסי החברה על 

  
 1.25% ש"ח  מיליון 1,000עד  550

  
 1% ש"ח  מיליון 1,000מעל 

 
יובהר כי תשלום דמי הניהול הינו במדרגות כך שבגין כל מדרגה או חלק ממנה ישולם שיעור דמי הניהול   

 השנתיים באחוז המפורט לעיל. 
   

   שווי נכסי החברה למועד השלמת ההנפקה לציבור, לפיו נקבעה ממועד ההנפקה ואילך מדרגת התשלום של
 מיליון ש"ח.  273.9-, הינו כ1.75%דמי הניהול בסך 

 
 מענק תלוי ביצועים . 2 
בגין התקופה שהחל ממועד ההנפקה לציבור, חברת הניהול תהיה זכאית למענק שנתי תלוי ביצועים, בסך   

מקסימלי לשנה כמפורט בטבלה שלהלן, אשר יוענק על בסיס עמידה ביעדים שייקבעו אחת לשנה מראש 
 בידי דירקטוריון החברה לאחר ההנפקה לציבור: 

 

 שווי נכסי החברה 
מענק מקסימלי 

 )ש"ח( 
  

 750,000 ש"ח  מיליון 400עד 
 1,000,000 ש"ח  מיליון 700עד  400
 1,200,000 ש"ח ומעלה  מיליון 700

 
כי היעדים למענק תלוי הביצועים ייקבעו עד תום חודש מרץ בגין  נקבעהעובדה שבמדיניות התגמול  לנוכח

  שנת   בגין,  2019  מאי  בחודש   רק  החברה  לדירקטוריון  מונו  החיצוניים  שהדירקטורים  בכך  ובהתחשבכל שנה  
 ועל כן לא שולם מענק לחברת הניהול בגין שנה זו.  כאמור יעדים נקבעו לא 2019

 
 אופציות לחברת הניהול . 3 

החל ממועד ההנפקה לציבור, בכל מקרה בו תנפיק החברה מניות או ניירות ערך המירים למניות, בין אם 
במסגרת הקצאה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )למעט במקרה של הנפקת מניות לעובדים,  

 הול,  דירקטורים או יועצים, בקשר עם שירותים המסופקים על ידם לחברה(, תקצה החברה, לחברת הני
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 התקשרויות )המשך( – 10באור 
 

מסך המניות שיונפקו במסגרת ההנפקה, אשר  5% -אופציות לרכישת מניות של החברה, בשיעור השווה ל 
 תהיינה ניתנות למימוש בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה. 

לציבור, בהתאם  מחיר המימוש של האופציות יהיה אותו מחיר שנקבע בהקצאה הפרטית או בהנפקה
לעניין, צמוד למדד מחירים לצרכן. מחיר המימוש של האופציות שיוקצו לא ישולם בפועל לחברה אלא 
ילקח בחשבון בעת חישוב כמות המניות להן זכאית חברת הניהול בגין רכיב ההטבה הגלום באופציות )עודף 

 לחברת הניהול מניות.   מחיר המניה על תוספת המימוש( ורק בגין רכיב ההטבה כאמור יונפקו
כמו כן, יותאמו כמויות המניות עקב שינויים בהון כגון פיצול או איחוד מניות, חלוקת דיבידנד, חלוקת 

  מניות הטבה או הנפקה בדרך של זכויות.
 

  הון – 11 באור
 

 ניירות ערךהרכב  . א
 )אלפים(  מספר מניות 2019 בדצמבר 31    

 מונפק ומוקצה  רשום   

 
      

 943,363 1,000,000    מניות רגילות 
      

 
 )אלפים(  מספר מניות 2018 בדצמבר 31     

 מונפק ומוקצה  רשום   

 
      

 236,666 1,000,000    מניות רגילות 
 

 ( לעיל. 2)1לפרטים נוספים אודות הנפקת ניירות ערך ראה גם באור 
 

 אופציות לחברת הניהול . ב
מהון המניות הרגילות  5%אופציות המהוות  2,632,435הקצתה החברה לחברת הניהול  2019במרץ  26ביום 

 B&Sשהונפקו בהנפקה הראשונה לציבור. שווין ההוגן של האופציות נאמד על ידי מעריך שווי חיצוני לפי מודל  
, תקופת 24%נודתיות של הפרמטרים העיקריים ששימשו להערכת השווי הינם ת אלפי ש"ח. 549-של כבסך 

 )צמוד(.  0%שנים וריבית חסרת סיכון של  7מימוש של 
 

 879,710, הקצתה החברה לחברת הניהול 2019במאי  1, בעקבות הנפקה לציבור מיום 2019ביולי  14ביום 
אופציות לא רשומות למסחר לכתבי האופציה )סדרה   439,855אופציות לא רשומות למסחר למניות החברה וכן  

אלפי   223-של כבסך  B&Sהשווי ההוגן של האופציות למניות החברה נאמד על ידי מעריך השווי לפי מודל   (.1
 . אלפי ש"ח   23-( נאמד על ידי מעריך השווי בסך של כ1והשווי ההוגן של האופציות לכתבי האופציה )סדרה    ש"ח

שנים וריבית  7קופת מימוש של , ת24%הפרמטרים העיקריים ששימשו להערכת השווי הינם תנודתיות של 
 )צמוד(. 0%חסרת סיכון של 

 
, הקצתה החברה לחברת הניהול  2019בספטמבר  16, בעקבות ההנפקה לציבור מיום 2019באוקטובר  31ביום 

 .  2019 באוקטובר 31 ביום, אשר הוקצו בפועל אופציות לא רשומות למסחר למניות החברה 29,829,550
 

אלפי  7,557-של כבסך  B&Sההוגן של האופציות למניות החברה נאמד על ידי מעריך השווי לפי מודל   השווי
שנים  7, תקופת מימוש של 24%. הפרמטרים העיקריים ששימשו להערכת השווי הינם תנודתיות של ש"ח

 )צמוד(. 0%וריבית חסרת סיכון של 
 

 חלוקת דיבידנד  . ג
אלפי ש"ח המהווה   3,675-ל חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כהכריזה החברה ע 2019במרץ  26ביום 
 .  2019באפריל  14אגורות למניה. הדיבידנד חולק לבעלי המניות ביום  1.116
  0.597המהווה    אלפי ש"ח  5,635החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של    2019בנובמבר    26ביום  

 .   2019בדצמבר  17הדיבידנד חולק לבעלי המניות ביום  אגורות למניה.
 

 ניהול ההון בחברה . ד
מטרת החברה בניהול ההון שלה לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה  

 לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים. 
פעילות בשווקים בהם פועלת החברה.  החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום ה 

תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות ובסביבה העסקית של החברה. החברה אינה  
  נתונה לדרישות כלשהן באשר להון מינימלי נדרש או להשגת רמה מסוימת של תשואה על ההון. 
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 רווח למניה  - 12באור 
 

 בסיסי ומדולל  -והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה פרוט כמות המניות 
 

  2019 

 המיוחס   רווח  כמות מניות    

 לבעלי מניות החברה משוקללת    
 אלפי ש"ח באלפים   

 

   500,482 0.135 

 

  
 )*(   2018במאי  15לתקופה מיום 

 2018בדצמבר  31ועד ליום 

 המיוחס   רווח  כמות מניות    

 לבעלי מניות החברה משוקללת    
 אלפי ש"ח באלפים   

 

   81,489 0.234 

 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 13באור 
 

 קשורים  וצדדים עניין  בעלי עם יתרות . א
 

 ההרכב: 
   

 2018בדצמבר  31 2019 בדצמבר 31 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 100 640  )במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה(חייבים חברות מוחזקות 

במסגרת סעיף זכאים ויתרות )חשבון שוטף  -חברת הניהול 
 583 1,361  זכות(

 
 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים . ב
 

 ההרכב: 
 לתקופה שמיום    
  2018במאי  15   
 ועד ליום  לשנה שהסתיימה ביום    

 2018בדצמבר  31 2019 בדצמבר 31  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 447 1,626    הכנסות דמי ניהול

      
 2,248 8,044    הוצאות דמי ניהול 

הוצאות תשלום מבוסס מניות 
 - 8,405    לחברת הניהול 

      
 . 6הלוואות והשקעות בחברות מוחזקות, ראה באור  לעניין .ג

 
 שאינם מועסקים בקבוצהתגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים(  . ד

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2019 2018 

 סכום  אנשים '  מס  סכום  אנשים '  מס  "חש באלפי
 

 - 4 196 4 סך הטבות בגין דירקטור שאינו מועסק
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 הדוח תאריך  לאחר רועיםיא - 14באור 
 

לרכישת מלוא הון המניות מחייב הסכם  נחתם 2020בינואר  23ביום ג' לעיל,  6בהמשך לאמור בביאור  .א
 סך למוכרת החברה תשלם העסקה השלמת במועד . )"העסקה"( GES-המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה ב

מיליון ש"ח   10, בין היתר, אפשרות הפחתה של  בהסכם  שנקבעו  למחיר  להתאמות  בכפוף"ח,  ש  מיליון  110  של
במסגרת ההסכם, החברה התחייבה, להחליף, בין היתר, ערבויות בהתקיימות התניות שנקבעו בהסכם. 

  GES-ל שהעמידו מימון לטובת גופים בנקאייםעל ידי המוכרת ו/או כל גורם אחר מקבוצת עזריאלי  שניתנו
השלמת ש"ח.  מיליוני 52-כאשר נכון למועד דוח זה, מסתכמות בסך כולל של שלה,  חברות הבנותלו/או 

 שנקבעו בהסכם. העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים
( בהסכם  82.2%התקשרה החברה עם התחנות הצפוניות בהן מחזיקה רפק אנרגיה ) 2020בפברואר  20ביום  .ב

הקיימת בדרך של שתאפשר להן לפרוע את הלוואת המזנין מיליון ש"ח  140להעמדת הלוואת מזנין בסך 
)צמודה  9.45%של פרעון מוקדם, לרבות עמלת פירעון מוקדם. הלוואת המזנין תישא ריבית שנתית בשיעור 

תשווה את חלקה של החברה בעלת המניות האחרת ברפק אנרגיה  לשינויים בריבית בנק ישראל(, כאשר ככל ש
)קרן שנים ממועד העמדתה ותיפרע  5ההלוואה הינה לתקופה של . 9.2%בהלוואה, תופחת הריבית לסך של 

ההלוואה, תינתן לתחנות וריבית( בתשלומים חצי שנתיים, כאשר בשנתיים הראשונות לאחר העמדת 
ככל שההלוואה לא תיפרע במלואה בתום תקופת ההלוואה,  )גרייס( בתשלום הקרן והריבית.    הצפוניות דחייה

)צמודה לשינויים בריבית בנק ישראל( עד למועד  15%תישא יתרת ההלוואה ריבית פיגורים בשיעור של 
אך ,  החוב הבכיר שהועמדה לתחנות הצפוניותפירעונה המלא. הלוואת המזנין החדשה תהא נחותה להלוואת  

ותיפרע מהתזרים הפנוי של   לתחנות הצפוניות בכירה לכל הלוואת בעלים אחרת או הון עצמי שהועמדו
כנגד העמדת ההלוואה ישעבדו התחנות הצפוניות את חשבון החלוקה של תחנת הכוח . התחנות הצפוניות

תנאי החוב הבכיר, יעברו לחשבון החלוקה, וישמשו הסכומים המותרים לחלוקה בהתאם ל. הרלוונטית
 להחזר ההלוואה בהתאם לתנאי ההסכם וזאת לפני כל תשלום אחר.

, והתפשטותו למדינות רבות 2019( בסין, בחודש דצמבר COVID-19בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה ) . ג
ישראל. התפשטות הנגיף גרמה  נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם ב

בישראל, הכריזה הממשלה על   .בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית
בהקשר זה יצויין, כי כל תחומי הפעילות בהן עוסקות תעסוקה. התנועה והשבתת מערכת החינוך והגבלת ה

נות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים  החברות המוחזקות של החברה נחשבים כמפעל חיוני בהתאם לתק
, ולפיכך לא חלות עליהן המגבלות 2020-במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

הקבועות בתקנות. עם זאת, חלה לאחר תאריך המאזן, ממועד השבתת מערכת החינוך והגבלת התנועה  
תור. לאור פעילותה הניכרת באמצעות קבלני ההיסעים של בון פעילות  בהיקףמהותית ירידה והתעסוקה, 

לצמצום העלויות בתקופת ההשבתה, הירידה ברווחי בון תור הנהלת בון תור  משנה והליכים נוספים שביצעה  
ככל שתקופת להשפיע מהותית על השווי ההוגן של ההשקעה בבון תור, אינה צפויה להערכת הנהלת החברה 

 . ההשבתה לא תתארך מעבר למספר חודשים
 

ה משמעותית במחיר המניה המצוטט של סולגרין, זאת על יריד ההתפרצות נגיף הקורונה, חלכמו כן, לאחר 
,  2020 במרץ 28ון ליום נכמהותית בפעילות העסקית שלה.  פרמננטית אף שלהערכת החברה לא חלה פגיעה

של השקעת החברה בסולגרין החזקות כתוצאה מהירידה במחיר המניה של בשווי ההוגן  הירידההסתכמה 
לרבעון  חברה בשווי ההוגן תיכלל בדוחותיה הכספיים של ה הירידה השפעת  אלפי ש"ח.  34,117-בכ סולגרין 

 . 2020הראשון של שנת  
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  פרטי החברה

  

  

  

  שן קפיטל בע"מייג'ר שם החברה:

  

  515846558מס' חברה ברשם החברות: 

  

  9578770-09פקסימיליה:  9520711-09 טלפון: , הרצליה12אבא אבן  כתובת:

  

  2019בדצמבר  31 תאריך הדוח על המצב הכספי:

  

   2020 במרץ 29 הדוח:פרסום תאריך 
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  דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

  )ד9תקה (

  

), המוגש 126-דיווח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפייה לדיווח אלקטרוי (טופס ת

  . דוח זה בסמוך לאחר פרסום

  

  רבעויים התמצית דוחות על הרווח הכולל 

   א)10(תקה 

  

   :(אלפי ש"ח) יםבחלוקה על פי רבעו 2019בגין שת  הפעילותתוצאות  להלן

שת  
2019  

 4רבעון 
2019  

3רבעון 
2019  

 2רבעון 
2019  

 1רבעון 
2019  

  הכסות

  

  מוחזקות מחברות יהול מדמי
1,626  463  414  388  361  

  

 מוחזקות בחברות השקעות של ההוגן בשווי טו שיוי
  והפסד רווח דרך הוגן בשווי המדדות

97,167  55,902  3,699  13,050  24,516  

  3,675  1,226  4,412  -  9,313  הכסות מדיבידד

  28,552  14,664 8,525  56,365  108,106  סה"כ הכסות

   הוצאות

  

  יהול דמי
)8,044(  )2,815(  (2,279)  )1,512(  )1,438(  

  )549(  )246(  (7,610)  -  )8,405(  הוצאות בגין תשלום מבוסס מיות

  )99(  )117( )2,313(  )476(  )3,005(  הוצאות בגין עסקאות

  

  אחרות תפעוליות הוצאות
)1,877(  )736(  (318)  )665(  )158(  

  )2,244(  )2,540(  )12,520(  )4,027(  )21,331(  הוצאות"כ סה

  -  37  100  270  407  הכסות מימון, טו

 

  לפי מסים על הכסה (הפסד) רווח
87,182  52,608  )3,895(  12,161  26,308  

  

  ערךהשימוש בתמורת יירות 

  ג)10(תקה 

, בתמורה לסך תשקיףהפי  עלרגילות של החברה  מיות 52,648,700, הפיקה החברה 2019בפברואר  28 ביום

   ").הראשוה ההפקה תמורת(" 1"ח (ברוטו)ש 52,648,700של 

כתבי אופציה (סדרה  8,797,100 –מיות רגילות של החברה ו  17,594,200, הפיקה החברה 2019במאי  1ביום 

(מס' אסמכתא:  2019במאי  1על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום  ) למימוש למיות רגילות של החברה1

 2ש"ח (ברוטו) 17,946,084, בתמורה לסך של )"2019 מאי מחודש המדףהצעת  דוח, להלן: "041797-01-2019

מיות רגילות של  596,591,000, הפיקה החברה 2019בספטמבר  15ביום , ו")השיה ההפקה תמורת("

בספטמבר  15החברה במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

                                                                  
  .החברה לתשקיף 5.1 סעיף ראו, טו ההפקה לתמורת ביחס   1
  .לדוח הצעת המדף 10.1, לפרטים וספים ראו סעיף טו"ח ש מיליוי 17.275-כ    2
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), בתמורה לסך של "2019דוח הצעת המדף מחודש ספטמבר , להלן: "2019-01-096193(מס' אסמכתא:  2019

הראשוה, השיה והשלישית,  ההפקה תמורת( ")השלישיתתמורת ההפקה (" 3ש"ח (ברוטו) 000,080525, –כ 

  ").ההפקה תמורת: "להלן, יחד

לא קבעו כסים , ויעוד ספציפיבמסגרת התשקיף ודוח הצעת המדף לא קבע לתמורת ההפקה הראשוה והשיה 

  אותן הפקות. לרכוש באמצעות תקבולי התכווה ספציפיים אותם החברה 

ביחס לתמורת ההפקה השלישית, בהתאם לייעוד התמורה כפי שקבע בדוח הצעת המדף, היא שימשה להשקעות של 

למימון חלקה של החברה ברכישת כן ו ,החברה בחברות חלוקת הגז הטבעי למימון רכישת אחזקותהחברה, ובין היתר 

  לספח ג' לפרק א' לדוח). 1.4.1-לפרק א' לדוח ו 15.5 (ראו סעיפים  MRCעל ידי באתר אלון תבורתחות הכוח 

הלת החברה מעת הבהתאם להחלטות למימון פעילותה העסקית, את החברה תשמש ו שימשה, שותרהפקה התמורת 

לפרק א'  3כמפורט בסעיף  רגיהיות ההשקעות של החברה כקרן סחירה להשקעה בתשתיות ואלעת, בהתאם למדי

ביואר  26 ומיום, 2019 בדצמבר 3יום מ, 2019 קטובראוב 2כמפורט בדיווחים מיום   GES מיותרכישת  ובפרט ,לדוח

 מזין הלוואת העמדת, , בהתאמה)2020-01-008560 –, ו 2019-01-118183, 2019-01-100318: אסמכתא(מספרי  2020

 2020-01-014869: אסמכתא(מספרי  2020בפברואר  24 -ו 2020בפברואר  20מימים  בדיווחים כמפורט הצפויות לתחות

   .בחברות מוחזקות ות וספותוהשקע )בהתאמה, 015871-01-2020 -ו

  

  כלולותרשימת השקעות בחברות בת ובחברות 

   )11(תקה 

  :החברה שלאו חברות כלולות. להלן פרטים אודות חברות מוחזקות  מאוחדותאין חברות  לחברה

שם החברה / מס' 
  י"ע בבורסה

סוג המיות 
י"ע 
  המירים

כמות 
המיות / 

י"ע 
  המירים

שיעור מההון 
המופק, כוח 

הצבעה וסמכות 
  למות דירקטורים

ערך קוב 
ומילי 
  (ש"ח)

ערכם בדוח 
פרד כספי 
 חברהה של

שער 
י"ע 
  בבורסה

הלוואות 
  שיתו
אלפי 
  ש"ח

  31.12.2019 ליום

  בון תור 

מיות בכורה 
 0.1א' בות 

ש"ח ע. כל 
  אחת

1,336  

49.015%  

133.6  

193,293 

-  

-  
מיות 

רגילות בות 
0.1  .ש"ח ע

  כל אחת

704  70.4  -  

  4 סולגרין החזקות

מיות 
רגילות בות 

ש"ח  0.01
  ע. כל אחת

200  100%  2 94,867 17.66  13,251  

  רפק ארגיה

מיות 
רגילות בות 

ש"ח  0.01
  ע. כל אחת

15,658  50%  156.58 207,630 -  161,868  

חברות 
הגז 
  הטבעי

גב גז   

מיות 
רגילות בות 

1  ..ש"ח ע
  כל אחת

100  33.33%  100  

137,058  
  

-  2,771  

גז טבעי 
  דרום 

מיות 
רגילות בות 

1  ..ש"ח ע
  כל אחת

30  33.33%  30  -  1,626  

   .אי.פי.סי

מיות 
רגילות בות 

ע.. ש"ח  1
  כל אחת

333  33.33%  333  -  -  

                                                                  
  .לדוח הצעת המדף 9.1, לפרטים וספים ראו סעיף טו"ח ש מיליוי 508.25-כ   3
       החזקות סולגריןשווי ההשקעה בסולגרין החזקות קבע בהתאם למחיר המצוטט של סולגרין בע"מ בבורסה לי"ע בתל אביב.   4

  "מ.בע סולגרין ממיות 57%-בכ, 2019בדצמבר  31ליום  כון, חזיקהה   
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  בתקופת הדוח בחברות מוחזקותשיויים בהשקעות 

  )12(תקה 

  .2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  6ביאור  ראו לפרטים אודות חברות מוחזקות של החברה

  

   והכסות מהן מוחזקותהכסות של חברות 

  )13(תקה  

  .(דוח הדירקטוריון) לדוח זה לפרק ב' 2.8סעיף  ראו לפרטים אודות חברות מוחזקות של החברה

  

  מסחר בבורסה 

   )20(תקה 

 :של החברה כמפורט להלןרשמו למסחר בבורסה יירות ערך  ,הדוח בתקופת  .א

 . תשקיףה פי על החברה של רגילות מיות  329,177,401רשמו למסחר, 2019 מרץב 3 ביום  . 1

כתבי אופציה  8,797,100–מיות רגילות של החברה ו  ,17,594,200רשמו למסחר 2019במאי  5ביום   . 2

  .2019 מאי מחודשמדף ה) למימוש למיות רגילות של החברה שהופקו על פי דוח הצעת 1(סדרה 

מיות רגילות של החברה שהופקו במסגרת   ,596,591,000רשמו למסחר 2019בספטמבר  16ביום   . 3

 .2019מחודש ספטמבר מדף ההצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים על פי דוח הצעת 

, לא חלה הפסקה במסחר ביירות הערך של החברה הרשומים למסחר, למעט הפסקת בתקופת הדוח  .ב

כזוכה  MRCזאת עקב פרסום הודעת חברת החשמל אודות בחירת ו 2019ביולי  2ה ביום מסחר קצוב

  במכרז למכירת אתר אלון תבור.
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6

  תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה

   )21(תקה 

 יםמפורטשתאיו , ), בהתאמה"חברת היהול"-" והסכם היהול"יהול עם ג'ריישן יהול בע"מ ( למתן שירותי הסכםב החברה התקשרהלפרק א' לדוח,  14כמפורט בסעיף 

  .עובדיםבה לא מועסקים ו ,לא התקשרה בהסכמים עם ושאי משרהשרות בהסכם היהול, החברה קלמעט ההתלהלן. 

  לחברת היהול:  2019 בדצמבר 31, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום בתקופת הדוח להלן פירוט התגמולים שיתו וכל ההתחייבויות למתן תגמולים

(באלפיאחרים תגמולים "ח)ש(באלפישירותיםבעבורתגמוליםהתגמוליםמקבלפרטי

  "ח)ש

"כ (באלפי סה

  )"חש

 היקף  תפקיד  שם

  משרה

 החזקות שיעור

  החברה בהון

 מבוסס תשלום  בווס  שכר

  מיות

 דמי

  יהול

 דמי

  ייעוץ

 הוצאות

  רכב

 שירותים

  משרדיים

 דמי  ריבית

  שכירות

  אחר

חברת 

  היהול

 של היהול חברת

  החברה

__  5%340.   __  __  68,352  7287,0  __  __  __  __  __  __  15,380  

  

בחברה), ואיה ושאת כלל בתשלום  מובהר, כי החברה משלמת לחברת היהול אך ורק את הסכום המפורט בסעיף זה לעיל (לרבות בגין ושאי המשרה שמכהים מטעמה

בתקופת  להלן פירוט התגמולים שיתו וכל ההתחייבויות למתן תגמולים שכרם של ושאי המשרה המפורטים בטבלה להלן (אשר משולם להם במלואו על ידי חברת היהול).

  (התגמולים מובאים להלן במוחי עלות לחברת היהול)ושאי המשרה בחברה בתקופה האמורה, אשר יתו להם בקשר עם כהותם בחברה. , להדוח

(באלפיאחרים תגמולים "ח)ש(באלפישירותיםבעבורתגמולים התגמוליםמקבלפרטי

  "ח)ש

"כ (באלפי סה

  )"חש

 היקף  תפקיד  שם

  משרה

 החזקות שיעור

  החברה בהון

 מבוסס תשלום  בווס  שכר

  מיות

 דמי

  יהול

 דמי

  ייעוץ

 הוצאות

  רכב

 שירותים

  משרדיים

 דמי  ריבית

  שכירות

  אחר

 דירקטוריון"ר יו  זיגר יוסף

  פעיל

 משרה

  מלאה

%10.)*(  -  -  -  1,206  -  81  -  -  -  -  1,287  

 משרה  ודירקטור"ל מכ  בלשה ארז

  מלאה

%030.)**(  -  -  -  1,224  -  81  -  -  -  -  1,305  

ועם 

  רוביזון

משרה   סמכ"ל כספים

  מלאה

0.01%  613  160  - (***)  -  -  47  -  -  -  -  820  

  (*) באמצעות יוסף זיגר החזקות בע"מ.
   (**) באמצעות ארז בלשה החזקות בע"מ.

, אשר יועקו לו עם אימוץ תכית אופציות על ידי החברה. 2019אופציות למיות החברה בגין שת  1,333,668-(***) בהתאם להחלטת דירקטוריון חברת היהול, זכאי מר רוביזון ל
                                                                  

  .מלא בדילול %3.74 5
מיות רגילות של החברה, במחיר מימוש  33,341,695–אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש ל 33,341,695היהול בהתאם לתאי הסכם היהול כמפורט להלן, החברה הקצתה לחברת    6

 הסכום האמור לא כולל מע"מ. לפרק א' לדוח. 7השווה למחיר המיה בכל אחת מההפקות שבגין הוקצו לחברת היהול אופציות כאמור. לפרטים ראו סעיף 
מתשלום המע"מ וזאת  75%. יובהר כי החברה מכירה בדוחות הכספיים בהוצאות בגובה כולל מע"מלא היהול זכאית לדמי יהול שתיים שייגזרו מסך שווי כסי החברה, כמפורט להלן. הסכום האמור חברת    7

 בהתאם למעמד החברה מול רשויות המס. 
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   בחברה המשרה ושאיחברת היהול ולתגמולים שיתו ל בדברפירוט 

 חברת היהול . 1

 הסכם(" 2018במאי  17להלן תאיו העיקריים של הסכם היהול בין החברה לבין חברת היהול מיום 

עליה הוראות  יחולולכל דבר ועיין כושא משרה של החברה, ו תיחשבחברת היהול "). יצוין, כי היהול

  .  הפרק השי והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כל הוראות דומות אשר יבואו במקומן

  שירותי היהול 1.1

, ובמסגרת חברת היהול תעמיד לחברה את שירותי היהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה  )א(

  זו תספק שירותי יהול כדלקמן: 

, בדיקת בכסים התואמים את מדייות ההשקעות של החברההשקעות של איתור  ) 1(

כדאיות השקעות אלה ויהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בוגע 

פרק ל 3 בסעיףבהתאם למדייות ההשקעות של החברה כמתואר  -, והכל להשקעות אלה

   ;לדוח ו/או כפי שתיקבע מעת לעתא' 

יהול משא ומתן לביצוע השקעות וספות בהשקעות בהן החברה כבר ביצעה השקעה  ) 2(

 בעבר;

 מתן יעוץ כלכלי ופיסי לביצוע השקעות על ידי החברה; ) 3(

ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות החברה בהסכמי השקעה ובכל הסכמים אחרים  ) 4(

 הקשורים בהשקעותיה של החברה;

 ליווי, פיקוח ויהול השקעות החברה וכן דיווח לחברה על מצב השקעות אלה; ) 5(

 האורגים המוסמכים שללחברה, בהתאם להחלטות ו/או חוב ייעוץ וסיוע בגיוס הון  ) 6(

 החברה;

ווי, טיפול והתקשרות בהסכמים למכירה או ילאיתור הזדמויות למימוש השקעות,  ) 7(

 מימוש אחר של השקעות אותן ביצעה החברה;

 מתן שירותי יהול כספים לחברה; ) 8(

 לחברה; IT -מתן שירותי מחשוב ו  ) 9(

 העמדת משרדים לרשות החברה.  )10(

 בעלי התפקידים וושאי המשרה הבאים: חברת היהול תעמיד על חשבוה את  )ב(

מהל כללי לחברה כמפורט  ובהתאם לוהל מיוי מלאהמהל כללי לחברה במשרה  ) 1(

 .  כמהל הכללי הראשון יכהן מר ארז בלשה.1.2בסעיף קטן 

פעיל לדירקטוריון החברה (דירקטור). כיושב ראש הדירקטוריון הראשון יכהן  יושב ראש ) 2(

  מר יוסף זיגר.

, שמספרם החברהבהתאם להוראות תקון דירקטורים לחברה מטעם חברת היהול  ) 3(

 דירקטוריםיעמוד על רוב הדירקטורים פחות אחד ("(לאחר השלמת ההפקה לציבור) 

  ").היהול חברת מטעם
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 מהל כספים וחשב במידת הצורך. ) 4(

ם של של חברת היהול יהיו טעוים אישורעצתה השקעות ומימושים שתבצע החברה על פי   )ג(

 .בהתאם לוהל שייקבע על ידי דירקטוריון החברההאורגים המוסמכים בחברה, 

 מיוי מהל כללי 1.2

חברת היהול מתחייבת  כמכ"ל.חברת היהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לשמש   )א(

יהא בעל המומחיות  החברהעל ידה לדירקטוריון  ץלתפקיד מכ"ל אשר יומלכי המועמד 

ויקדיש את מירב זמו ידיעותיו ויסיוו המקצועי על מת לקדם  התשתיות והיסיון בתחום 

יאושרו  המכ"ל. זהותו ותאי העסקתו של לחברההשקעות מוצלחות ולהשיג תשואה מרבית 

כמכ"ל הראשון  .ובכפוף לאמור להלן בהתאם להוראות הדין החברהבאורגים המוסמכים של 

  בלשה. מוה מר ארז

דירקטוריון החברה יחליט, לפי שיקול דעתו ובהחלטה של רוב ר, במקרה של מיוי מכ"ל אח  )ב(

על ידי חברת היהול כאמור לעיל או כמכ"ל חבריו אם למות את המועמד אשר הומלץ לשמש 

   .לדחות את המועמד

החליט דירקטוריון החברה שלא למות את המועמד אשר הומלץ על ידי חברת היהול כאמור,   )ג(

  ועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה. תמליץ חברת היהול על מ

היהול,  תידי חבר-דחה דירקטוריון החברה את מועמדותם של שי מועמדים אשר הומלצו על  )ד(

ידי חברת היהול ודירקטוריון החברה יהיה רשאי למות -אזי לא יוצעו מועמדים וספים על

שמיעת עמדתה של חברת לאחר  ,לחברה על פי בחירתו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מכ"ל

 היהול. 

"ל בידי החברה המכיבחר כאמור לא יאות להיות עובד חברת היהול, יועסק י"ל ששהמכככל   )ה(

 1.2"ל, ועם סיום כהותו, יחול מחדש ההסדר הקבוע בסעיף המכאשר תישא בעלויות העסקת 

עלויות העסקתו של המכ"ל בהן תישא החברה כאמור יוכו מדמי היהול שישולמו לחברת זה. 

היהול על פי הסכם היהול, וזאת עד לגובה העלות הכוללת בה שאה חברת היהול בגין 

  . המכ"ל הקודם לו

החברה על סיום כהותו של המכ"ל וזאת שלא בשל סיבות בהן יתן לשלול  במקרה בו תחליט  )ו(

של פיצויי פיטורין על פי הדין במדית ישראל, תישא החברה בעלות דמי הודעה מוקדמת בסך 

), וכן סכום השווה לסך "תקופת ההודעה המוקדמתמשכורות חודשיות של המכ"ל ("(שש)  6

ל בשה הקלדרית שקדמה למועד ההודעה על הפסקת המעקים והבווסים ששולמו למכ"

 מוכפל במספר החודשים בתקופת ההודעה המוקדמת.  12הכהוה חלקי 

ון של החברה מוה מר ארז בלשה. לפרטים אודות תאי ההתקשרות המרכזיים הראש כמכ"ל  )ז(

  להלן.  3בין מר בלשה לבין חברת היהול, ראו סעיף 

 ה חברת היהולהתחייבויות וספות בהן התחייב 1.3

או כפי שיוסכם בין הצדדים היהול למעט העקת השירותים לחברה בהתאם להוראות הסכם   )א(

, לא תעסוק חברת היהול בכל עיסוק אחר בתקופת תוקפו של היהוללאחר חתימתו של הסכם 

  . היהולהסכם 
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ובכפוף למדייות ההשקעות,  שירותי היהול ייתו בכפוף ובהתאם להוראות החוק הרלווטיות  )ב(

 החברה. שתיקבע על ידי דירקטוריוןכפי 

חברת היהול תהיה רשאית לקבוע הלים והוראות בקשר ליהול וביצוע שירותי היהול וכן   )ג(

ועם מעמדה של החברה  היהוללשותם מעת לעת ובלבד שההלים יעלו בקה אחד עם הסכם 

ליישום בחברה של תכית האכיפה הפימית של  . חברת היהול תהא אחראיתכחברה ציבורית

 החברה כפי שאושרה בידי דירקטוריון החברה (ושיויים לה, ככל שיאושרו), וכן ליישום מלא

(וזאת בכפוף ומבלי לגרוע  של כללי ממשל תאגידי תקין כדרש מחברות ציבוריות בחברה

  .מסמכויות האורגים המוסמכים של החברה)

בידי עובדיה, כולל ותי ההוצאות בקשר עם מתן שירותי היהול  מלואבחברת היהול תישא   )ד(

לרבות  ),(ב)1.4שאין עלויות והוצאות כמפורט בסעיף  -שירותים שאים חיצויים (קרי 

הוצאות בקשר עם איתור השקעות, בדיקת השקעות, יהול השקעות ושמירה על ההשקעות, 

(ריהוט,  שכירות משרדים וכל ההוצאות הלוות למשרדים ולפעילותה השוטפת של החברה

ידיה -"ב) וכן תשא בעצמה ועל חשבוה, כלפי העובדים אשר יועסקו עלצמחשוב, תקשורת, וכיו

, בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי היהולפי הסכם -במסגרת מתן השירותים לחברה על

עובד לפי כל דין הסכם או הסכם קיבוצי (לרבות דיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס, 

ם שכר, פיצויי פיטורים, הפרשות פסיויות, חופשה, תשלום דמי מחלה, תשלום דמי תשלו

המסים החלים עליה לפי כל דין במלואם תישא בכל הבראה וכיו"ב), ותבצע את כל התשלומים ו

 ובמועדם. 

להמציא לחברה, מיד עם דרישתה, כל מידע בוגע לחברת היהול  התחייבהחברת היהול   )ה(

אשר יידרש לצורך דיווחי החברה בהתאם להוראות חוק יירות ערך,  ולושאי משרה בה

  פיו, והחיות רשות יירות ערך.-התקות על

כי לא תעמיד את עצמה ולא תהיה במצב העלול ליצור יגוד איטרסים  התחייבהחברת היהול   )ו(

י היהול או עיין אישי, במישרין או בעקיפין, ביה לבין החברה, עסקיה ובמסגרת מתן שירות

חברת היהול הצהירה כי בהסכמי השירותים שחתמו ביה לבין ה"ה יוסף על ידיה לחברה. 

") כללה התחייבות של המפתח אשיזיגר וארז בלשה (או חברות בשליטתם, בסעיף זה: "

תחרות ויצול הזדמות עסקית, על פיה הסכימו כל אחד מאשי המפתח כי -אשי המפתח לאי

לא חודשים לאחר מכן,  12כל עוד הם מעמידים שירותים לחברת היהול, ולמשך תקופה של 

 חוםבתו/או בחברה (ובלבד שחברת היהול ותת שירותי יהול לחברה)  בחברת היהול יתחרו

ם (השקעה בכסים בתחום התשתיות), לא ישקיעו בקרן תשתיות מתחרה, ולא יקימו או עיסוק

יהיו בעלי זכויות בקרן תשתיות מתחרה. בכלל זאת, אשי המפתח לא יפו למי מעובדי החברה 

 החודשים ה"ל.  12או חברת היהול בהצעה להעסיקו, ולא יעסיקו עובדים כאמור בתקופת 

שלא לצל הם מעמידים שירותים לחברת היהול, כל עוד אשי המפתח, כי עוד התחייבו 

החברה (כל עוד חברת היהול משמשת כמהלת החברה) או של הזדמות עסקית כלשהי של 

החברה או עם חברת עם  הםעקב קשרי הםאשר הגיעה אליבתחום עיסוקן, , חברת היהול

, אלא אם חברת היהול הודיעה בכתב כי יםאו לאחר הם, במטרה להשיג טובת האה להיהול

 היא או החברה, לפי העיין, אין מעוייות לצל את אותה הזדמות. 

לכך שמי מטעמה לא יבצע פעולה המהווה הפרת  לפעולו התחייבה שלא לבצעחברת היהול   )ז(

א חברת היהול או מי מטעמה להתחייבה חברת היהול כי חובת אמוים כלפי החברה. כמו כן, 

יקבלו כל תשלום או טובת האה אחרת, מכל צד שלישי בקשר עם השירותים שהם מעיקים 
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 .Co-Investmentלעיין  (ד)1.6היהול, וזאת בכפוף להוראות סעיף לחברה על פי הסכם 

ם לחברת היהול שהם גם להסרת ספק מובהר, כי עובדים של חברת היהול או ותי שירותי

.ג'י.אם או ותי שירותים לוי.ג'י.אם עשויים לקבל שכר או תגמול מוי.ג'י.אם או וי שלעובדים 

  גופים קשורים לה בקשר עם שירותים שהם מעיקים לחברה על פי הסכם היהול. 

 היהול.חברת היהול התחייבה כי היא לא תעסוק בכל עיסוק אחר במהלך תוקפו של הסכם   )ח(

  התחייבויות החברה 1.4

האחראית הבלעדית ליהול עיייה, למעט שירותי  היאהחברה בהסכם היהול הובהר כי   )א(

  לעיל.  1קטן היהול האמורים בסעיף 

בכל הוצאותיה למעט הוצאות אשר קבע במפורש בהסכם היהול כי הן חלות  החברה תישא  )ב(

השוטף והוצאות הכרוכות בדרישות תישא בהוצאות תפעולה על חברת היהול, ובכלל זה 

החלות על פי כל דין על חברה שיירות הערך שלה רשומים למסחר, לרבות: גיוס דירקטורים 

, הוצאות הקשורות עם , למעט דירקטורים מטעם חברת היהול כאמור לעילותשלום שכרם

וכל  , הוצאות פרסום הדו"חות הכספיים של החברהו/או קבלת דירוג גיוס כספים לחברה

דו"חות וספים שיש לפרסמם על פי כל דין, שכר רו"ח בקשר עם הכת הדו"חות הכספיים של 

שיועסקו על ידה על וספים יועצים מעריכי שווי וכן , שכר מבקר פים, שכר זה החברה ובכלל

וכן בהוצאות ביטוח אחריות ושאי משרה ובהוצאות הביטוח השוות עבור כסי  ,פי החלטתה

החזר הוצאות המשולמות לצדדים שלישיים ומו כן, תישא החברה בשכר טרחה החברה. כ

מומחים ויועצים כלכליים) בקשר עם רכישה יועצי מס,  מעריכי שווי, (כגון: עו"ד, מתווכים,

וטיפול שוטף בכסי החברה, טיפול בעייים משפטיים  , מזכירות החברהומכירה של השקעות

 וכדומה. 

ן, החברה תפעל להכללת חברת היהול, עובדי חברת היהול המכהים בכפוף להוראות כל די  )ג(

כושאי משרה בחברה והדירקטורים מטעם חברת היהול במסגרת פוליסת ביטוח 

 הדירקטורים וושאי המשרה שלה. 

 תקופת הסכם היהול  1.5

 . עד תום שבע שים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבוריתיעמוד בתוקפו  היהולהסכם   )א(

, לצד השיימים לפחות  21של , רשאי לסיימו בהודעה בכתב היהול אחד מהצדדים להסכם כל  )ב(

לפירוק או להסדר עם , במידה והוגשה בקשה לכיוס כסים) 1( בכל אחד מהמקרים הבאים:

והליכים כאמור לא  השי אחרת כגד הצדדומה ו/או בקשה  על רקע חדלות פרעון ושים

במקרה בו הצד האחר הפר בהפרה יסודית את הוראות הסכם  )2; (ימים 90הופסקו בתוך 

 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה היסודית. 21היהול והפרה זו לא תוקה בתוך 

ה במקר) 1( - מראשימים  14בכתב של הודעה ב היהול הסכם החברה תהיה רשאית להפסיק את  )ג(

י המפתח בקשר עם עבירת מעילה, בו הוגש כתב אישום כגד חברת היהול ו/או מי מבין אש

תרמית ו/או שוחד או עבירה אחרת מסוג פשע אשר בוצעו על ידי מי מהם בקשר עם תפקידו 

בחברה, ובלבד שככל שמדובר בהגשת כתב אישום כגד איש מפתח, אותו איש מפתח עודו 

ס כסים וגשה בקשה לכיוה) במקרה בו 2( -מועסק בחברת היהול או ותן לה שירותים; או 

על פירוק ו/או הסדר עם ושים (למעט הסדר שאיו על רקע חדלות פרעון) חלו הליכי ו/או ה

. במקרים אלו, לא תהיה לחברת ימים 45כגד חברת היהול והליכים אלו לא בוטלו בתוך 
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היהול או למי מטעמה, טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברה ומי מטעמה בקשר לביטול 

  כאמור. הולהי הסכם

מובהר, כי ביטול הסכם היהול על ידי החברה לפי תום תקופת ההסכם שלא באיזו מהעילות   )ד(

(ג) לעיל, למעט ביטול בסיבות של תרמית מצד חברת היהול, כמוה  -ו  (ב)המצויות בסעיף 

כהפרת ההסכם על ידי החברה, אשר תזכה את חברת היהול בפיצוי מוסכם בגובה יתרת 

זאת ללא צורך בהוכחת התמורה האמורה להשתלם על פי ההסכם עד תום תקופת ההסכם ו

  זק. 

, מכל סיבה שהיא, תסיים את מתן היהול כי עם סיום הסכם התחייבהחברת היהול   )ה(

השירותים בצורה מסודרת ותעביר את תפקידיה למחליפיה בצורה מלאה, יעילה ומסודרת. 

או  לחברהבוסף, לא ישמרו חברת היהול או מי מטעמה כל מסמך או מידע או ציוד השייך 

ויחזירו לה  (למעט מידע ומסמכים כאמור הדרושים לעמידה בדרישות כל דין)  יחס אליהמתי

את כל המסמכים והציוד כאמור לאלתר ועם סיום ההתקשרות, והיא מוותרת בזאת על כל 

ידי -זכות עיכבון או זכות כלשהי ביחס לכל מסמך, מידע או ציוד כאמור. ככל שהדבר יידרש על

חודשים ממועד סיום הסכם  6הא אחראית לספק לחברה, עד חלוף החברה, חברת היהול ת

היהול, את מלוא השירותים בכל הקשור בתחום יהול הכספים והכת הדוחות הכספיים של 

בחברה, בתמורה השווה לעלות הישירה של חברת  באותה עתהחברה, בהיקף ורמה המקובלים 

   .)"+ cost")  %51היהול במתן השירותים כאמור בתוספת של 

ועם סיומו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה חברת היהול זכאית לכל  היהול בתקופת הסכם  )ו(

   מעבר לקבוע במפורש בהסכם היהול. תשלום או תמורה וספים מהחברה

וראות הסכם היהול לעיין סודיות ואי , מכל סיבה שהיא, ההיהול בכל מקרה של סיום הסכם  )ז(

  . ת היהול או מי מטעמהתמשכה לחול על חברתחרות 

 התמורה  1.6

עבור שירותי הגמול כמפורט להלן החברה לחברת היהול את  תעיקבתוקף,  היהולכל עוד הסכם 

  :היהולהיהול האמורים בהסכם 

 :דמי יהול שתיים  )א(

אשר הים כסים בתחום התשתיות  החברהדמי יהול שתיים שייגזרו מהשווי ההוגן של כסי 

 התחייבויותלפרק א' לדוח, ואשר הובהר לגביהם כי לא יכללו לעיין זה  3.2(כאמור בסעיף 

 ההשקעה של המשקיעים, מזומים או יירות ערך סחירים שאים כסים בתחום התשתיות)

עוד דוחותיה , וזאת כל החברהכפי שאלו מוצגים בדוחות הכספיים (מבוקרים או סקורים) של 

תקן ", "יישות השקעה(" IFRS 10ייערכו על פי תקן חשבואות בילאומי  החברההכספיים של 

IFRS 10"  כסי" -ו פי המדרגות כדלקמן:-), בשיעורים ועל"החברה  
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  השתיים היהול דמי החברה / סטאטוס החברה כסישווי 

 1.75% (*)עד למועד השלמת ההפקה לציבור  

השלמת ההפקה לציבור ועד למועד בו ממועד 

 מיליון ש"ח 550יעמוד שווי כסי החברה על 

1.5% 

 1.25% מיליון ש"ח 1,000עד  550

  1%   ח"ש מיליון 1,000 מעל

שווי כסי החברה למועד השלמת ההפקה לציבור, לפיו קבעה ממועד ההפקה ואילך מדרגת   (*) 
  מיליון ש"ח. 273.9-כ , היו1.75%התשלום של דמי היהול בסך 

  

כי תשלום דמי היהול היו במדרגות כך שבגין כל מדרגה או חלק ממה ישולם שיעור  יובהר

  דמי היהול השתיים באחוז המופיע בעמודה הרלווטית. 

זה מובהר, כי ככל שכס כלשהו איו מוצג על פי שוויו ההוגן בדוח על המצב הכספי של  לעיין

על פי שווי הוגן, אך בביאורים לדוחות הכספיים מוצג שוויו ההוגן של הכס, יחושב  החברה

   שוויו של אותו כס על פי השווי ההוגן כפי שהוא מוצג בביאורים כאמור.

 5 - עד ה "),רבעון התשלום(" בכל רבעוןמראש, דמי היהול כאמור ישולמו לחברת היהול 

לפי השיעור הרלווטי (כמפורט בטבלה לעיל)  מחושביםלחודש הראשון של כל רבעון כאמור, 

של החברה האחרוים לפי כסי החברה כפי שמוצגים בדוחות הכספיים ו חלקי ארבע,

  .  המבוקרים או הסקורים

בסמוך לאחר חתימתם של הדוחות הכספיים המתייחסים לרבעון התשלום, ישולמו או יוחזרו 

  רן המוצגים בדוחות הכספיים לרבעון התשלום. (לפי העיין) ההפרשים בהתאם לכסי הק

בהסכם היהול הובהר, כי ככל שבמועד כלשהו בעתיד תערוך החברה את דוחותיה הכספיים 

, אזי יבצעו החברה וחברת היהול IFRS 10במתכות שוה ולא כ"יישות השקעה" על פי תקן 

, על מת להביא לתוצאה את ההתאמות הדרשות בתחשיב דמי היהול כמפורט בסעיף זה לעיל

חל. ככל  IFRS 10כלכלית זהה או קרובה ככל היתן לתחשיב המתבצע במקרה שבו תקן 

שרואה החשבון המבקר של החברה יהיה מוע מסיבה כלשהי מקביעת ההתאמות הדרשות 

כאמור, או שמי מהצדדים להסכם היהול יחלוק על ההתאמות אשר קבעו על ידי רואה 

יפו הצדדים לפוסק חשבואי מוסכם, אשר יכריע אילו התאמות יש לבצע  החשבון המבקר,

בתחשיב דמי היהול כמפורט בסעיף זה לעיל, על מת להביא לתוצאה כלכלית זהה או קרובה 

חל. הכרעתו של הפוסק החשבואי  IFRS 10ככל היתן לתחשיב המתבצע במקרה שבו תקן 

  תחייב את הצדדים.

וי מתכות עריכת הדוחות הכספיים של החברה, תפרסם החברה דיווח מיידי במקרה של שי

במועד ההחלטה על מתכות עריכת הדוחות כאמור, בו יפורטו ההתאמות שיבוצעו בתחשיב 

  דמי היהול, וכן ייתן גילוי ביחס להתאמות שבוצעו במסגרת הדוחות הכספיים.

  לכל תשלומי דמי היהול יתווסף מע"מ כגד חשבוית.
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 :ק תלוי ביצועיםמע  )ב(

-בגין התקופה שהחל ממועד ההפקה לציבור, חברת היהול תהיה זכאית למעק שתי תלוי

ביצועים, בסך מקסימלי לשה כמפורט בטבלה שלהלן, אשר יועק על בסיס עמידה ביעדים 

  שייקבעו אחת לשה מראש בידי דירקטוריון החברה לאחר ההפקה לציבור: 

מקסימלי מעק  הקרן כסישווי 

  (ש"ח)

 750,000  ח"ש מיליון 400עד 

 1,000,000 ח"ש מיליון 700עד  400

 1,200,000 מיליון ש"ח ומעלה 700

  ימים ממועד אישור דוחותיה הכספיים השתיים של החברה. 15המעק ישולם לא יאוחר מתום 

 לוכח .2 כספחלמדייות התגמול שצורפה לתשקיף החברה  4.3לפרטים וספים, ראו סעיף 

כי היעדים למעק תלוי הביצועים ייקבעו עד תום חודש מרץ  קבעהעובדה שבמדייות התגמול 

 בחודש רק החברה לדירקטוריון מוו החיצויים שהדירקטורים בכך ובהתחשבבגין כל שה 

ועל כן לא שולם מעק לחברת היהול בגין  כאמור יעדים קבעו לא 2019 שת בגין, 2019 מאי

החליטה ועדת הביקורת כי היעדים יאושרו עד  2020בחודש מרץ שה זו על אף האמור לעיל. 

והקושי בקביעת יעדי  2020, בהתחשב בהתפרצות גיף הקורוה בראשית שת 2020חודש מאי 

  תגמול כון לאותו מועד.  

   היהול לחברת אופציות  )ג(

או יירות ערך המירים  הפקה לציבור, בכל מקרה בו תפיק החברה מיותהחל ממועד ה

, בין אם במסגרת הקצאה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית (למעט במקרה של למיות

הפקת מיות לעובדים, דירקטורים או יועצים לחברה, בקשר עם שירותים המסופקים על ידם 

לחברה, תקצה החברה, במועד ההפקה כאמור, לחברת היהול (ללא כל תמורה וספת), 

מסך יה"ע  5% -ים למיות של החברה, בשיעור השווה ל אופציות לרכישת מיות וי"ע המיר

שיופקו במסגרת ההפקה, אשר תהייה יתות למימוש בכל עת במהלך תקופה בת שבע שים 

כאשר מדובר  -ממועד ההפקה, במחיר מימוש השווה למחיר שקבע בהקצאה הפרטית, או 

קה לציבור. מחיר המימוש כפוף בהפקה לציבור, למחיר שפורט בדוח המידי על תוצאות ההפ

  .8לתשקיף 3.6.2 סעיףלהתאמות. לפרטים וספים בדבר תאי האופציות, ראו 

  Investment-Coגמול בקשר עם עסקאות   )ד(

ביחס לעסקאות שבשל טיבן או היקפן יקבע דירקטוריון החברה כי אין באפשרות החברה 

(לרבות יעדי פיזור הכסים  בין בשל מדייות ההשקעה של החברה -לבצען במלואן, וזאת 

תהיה  -בחברה) או מדייות יהול הסיכוים שלה ובין בשל היעדר מקורות מספיקים לביצוען 

חברת היהול רשאית (אך בכל מקרה לא מחויבת) לאתר עבור החברה שותף או שותפים 

") להתקשרות בהסכם שעייו השקעה משותפת של החברה המשקיעים המשותפים("

-Coעסקת ם המשותפים בכס, ויהול של ההשקעה עבור המשקיעים המשותפים ("והמשקיעי

Investment במקרה של התקשרות החברה בעסקת .("Co-Investment יתחלקו כל ,

                                                                  
  לפרק א' לדוח). 7קופת הדוח, ראו סעיף לפרטים בדבר אופציות שהקצתה החברה לחברת היהול בת 8
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התמורות שישולמו על ידי המשקיעים המשותפים לחברה ו/או לחברת היהול, לפי העיין, 

  ).50%-50%באופן שווה בין החברה לבין חברת היהול ( Co-Investment -מכוח עסקת ה 

בגין שירותי היהול  חברתזה מועקים ל 1.6פי סעיף -דמי היהול עלובהר כי ההסר ספק,  למען 

אחרות או עמלות /ועמלות יהול כסים יהול ה מיבוסף לד תגבה לאחברת היהול היהול וכי 

 Co-Investmentמהחברה ו/או מהכסים אשר בבעלותה (להסרת ספק, למעט בגין עסקאות 

  לעיל).  (ד)לגביהן יחול האמור בסעיף 

 החברה בין יהול הסכמי חתמו החברה השקיעה בהן מהחברות לחלק ביחס כי, יצוין

. המושקעת לחברה(העמדת דירקטורים)  יהול שירותי להעמדת היהול חברת לבין המושקעת

 בגין מהתמורה מוכה כאמור יהול להסכמי בהתאם היהול לחברת משולם אשר סכום כל

יובהר, כי העמדת שירותים אלו על ידי חברת היהול היה  .היהול הסכם פי על היהול שירותי

  בעבור החברה והזכאות לדמי היהול המשולמים בגין שירותי יהול כאמור היא לחברה.

 הוראות וספות 1.7

לשלם חברה ה תידרשאשר סכומים והוצאות את החברה בגין חברת היהול התחייבה לשפות   )א(

בקשר עם כל טעה או דרישה או תביעה כגד החברה אשר עייה קיום יחסי עובד ומעביד בין 

 .חברת היהול או מי מטעמה (לרבות עובדיה) לבין החברה או מי מטעמה

ה המעמידים החברה תעיק לחברת היהול, ושאי המשרה בה וותי השירותים מטעמ  )ב(

שירותים לחברה בהתאם להסכם היהול, ולושאי המשרה בחברה כתב פטור ושיפוי, כמפורט 

 להלן. 

לשפות, את עובדי חברת היהול והגורמים אשר  התחייבהמראש, ו טרההחברה פכמו כן,   )ג(

כל חבות, בגין  "),הזכאים לשיפויואשר אים ושאי משרה בחברה (" יעמידו שירותים מטעמה

מתן השירותים לחברה, שר עם שיושתו עליהם בק ה או תביעה מכל סוג ומין שהואהוצא

 כמפורט להלן.   

הן במהלך בוסח שהוסכם, בהתחייבות לשמירת סודיות ולאי תחרות,  התחייבהחברת היהול   )ד(

בוסף, . , והתחייבה להחיל התחייבות כאמור גם על עובדיהוהן לאחריה היהול תקופת הסכם

לא תהיה רשאית לבצע בעצמה השקעות או לצל הזדמויות עסקיות חברת היהול קבע כי 

החברה, אלא באמצעות ובמסגרת  "),הזדמות השקעהבהשקעה בכסים בתחום התשתיות ("

. חברת היהול שלא להשתתף ביצול הזדמות ההשקעההחברה  דירקטוריון אלא אם החליט

 אודות לה הידועים הפרטיםמה תוך מסירת תציע לחברה לבצע את הזדמות ההשקעה בעצ

  .ההשקעה הזדמות

חודשים ממועד החתימה על  36כי במהלך תקופה של  החברה כלפי התחייבו אשי המפתח  )ה(

הסכם היהול, וכל עוד הסכם היהול עודו בתוקף, לא יעבירו או ימכרו את מיותיהם בחברת 

, כמפורט בהסכם היהול (העברות לקרוב היהול, כולן או חלקן, למעט העברות מיות מותרות

בכפוף למגבלות מסוימות, לתאגידים קשורים או העברה בין איש המפתח וחברה בבעלותו, 

 וההיפך).
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  מר יוסף זיגר . 2

יו"ר דירקטוריון החברה מועסק על ידי חברת היהול, והיא אשר ושאת בעלות שכרו במלואה. מר זיגר 

   .חברת היהולממיות  17.775%-מועסק אף כיו"ר דירקטוריון חברת היהול, ומחזיק ב

זיגר התקשרה עם יוסף זיגר החזקות בע"מ, חברה בשליטתו של מר יוסף זיגר ("חברת היהול 

ספק מר זיגר לחברת היהול מ"), במסגרתו הסכם זיגר" ) בהסכם למתן שירותי יהול ("ותהחזק

שירותים, בהיקף משרה השקול להיקף משרה מלאה, לרבות במסגרת כהותו כיו"ר פעיל של החברה, 

  וכיו"ר דירקטוריון חברת היהול.  

ת אם הוארך בהסכמה בין חברת הסכם זיגר יעמוד בתוקף כל עוד הסכם היהול היו בתוקף, לרבו

היהול והחברה, והצדדים רשאים לסיימו לפי תום התקופה בסיבות הקבועות בהסכם זיגר, בכפוף 

לכך שהחלטה בדבר הפסקת כהותו של מר זיגר כיו"ר החברה תתקבל על ידי האורגים המוסמכים של 

סכם זיגר על פי תאיו, שאז יהיה החברה בלבד (למעט במקרה שבו חברת היהול רשאית לסיים את ה

  דירקטוריון חברת היהול מוסמך להחליט על הפסקת כהותו של מר זיגר).

) עד להשלמת 1חברת היהול לזיגר החזקות את התשלומים הבאים: ( משלמתכגד מתן השירותים 

הפקת מיות אלפי ש"ח. החל מיום השלמת  70תשלום חודשי בסך של  – הפקת מיות החברה לציבור

בסך של  , כדלקמן: תשלום חודשי גזר מהשווי ההוגן של כסי החברה: תשלום חודשי שהחברה לציבור

עד למועד שבו שווי סך כסי החברה, המפורט בדוחות הכספיים הרבעויים  -ש"ח, וזאת  95,000

"), יעלה על םהדוחות הכספייהאחרוים של החברה שפורסמו לפי מועד תשלום השכר (בסעיף זה: "

מיליון ש"ח ועד למועד שבו שווי כסי  550מיליון ש"ח. החל מהמועד בו שווי כסי החברה יעלה על  550

אלפי ש"ח, והחל מהמועד בו יעלה שווי  130החברה יעלה על מיליארד ש"ח, יעמוד התשלום החודשי על 

ש"ח. סכום התמורה החודשית  אלפי 150כסי החברה על מיליארד ש"ח, יעלה התשלום החודשי לסך של 

) ככל שחברת היהול תקבל 2לתשלומים האמורים יתווסף מע"מ; ( 2018יהיה צמוד למדד אפריל 

מהחברה מעק שתי בגין שירותיה לחברה בעבור שה מסוימת, זיגר החזקות תהיה זכאית לקבל 

כוי מס (ברוטו), בהתאם מהמעק שישולם לחברת היהול טרם י 20%מחברת היהול מעק בשיעור של 

) השתתפות בהוצאות 3למגון הקבוע בהסכם היהול ובכפוף להוראות מדייות התגמול של החברה; (

) עלויות 4לשם מתן השירותים ע"י זיגר החזקות (כגון החזקת טלפון סלולארי, אירוח, מויות וכיו"ב); (

ש"ח וכן עלויות  6,750ם חודשי שלא יעלה על הליסיג של רכב שיועמד לשימושו האישי של מר זיגר בסכו

ש"ח). ככל שזיגר החזקות תבחר שלא  6,750השימוש ברכב (עלות המס תגולם עד לסכום חודשי של 

ש"ח, בוסף לגילום שווי  6,750לקחת רכב על חשבון חברת היהול, יתווסף לתשלום החודשי סך של 

) חברת היהול תבטח את מר זיגר בביטוח ושאי 5; (ש"ח) 6,750 -המס בגין הרכב בפועל (ולא יותר מ

משרה, על חשבוה, בתאים ובהיקף המקובלים ביחס לושאי משרה, לרבות כאלו שהם עובדים שכירים 

של חברת היהול. יצוין, כי בהסכם היהול קבעו גם הוראות לעיין תשלומים למר זיגר על ידי חברת 

  ר החברה, בגין שירותיו לחברת היהול.היהול במקרה בו חדל לכהן כיו"
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  מר ארז בלשה . 3

מכ"ל החברה מועסק על ידי חברת היהול, והיא אשר ושאת בעלות שכרו במלואה. מר בלשה מועסק 

   .חברת היהולממיות  17.775%-כמכ"ל חברת היהול, ומחזיק ב

(באמצעות ארז בלשה החזקות בהתאם להסכם למתן שירותים שחתם בין חברת היהול למר בלשה 

"), מר בלשה הסכם בלשה(" 2018במאי  17" ) ביום בלשה החזקות" -בע"מ, חברה בבעלותו המלאה 

ספק לחברת היהול שירותים, בהיקף משרה השקול להיקף משרה מלאה, לרבות במסגרת כהוה מ

כהן בה) וכמכ"ל כמכ"ל החברה מטעם חברת היהול (ובמסגרת כהוה כדירקטור בחברה, ככל שי

  חברת היהול ודירקטור בה. 

הסכם בלשה יעמוד בתוקף כל עוד הסכם היהול היו בתוקף, לרבות אם הוארך בהסכמה בין חברת 

היהול והחברה, והצדדים רשאים לסיימו לפי תום התקופה בסיבות הקבועות בהסכם בלשה, בכפוף 

"ל החברה תתקבל על ידי האורגים המוסמכים לכך שהחלטה בדבר הפסקת כהותו של מר בלשה כמכ

של החברה בלבד (למעט במקרה שבו חברת היהול רשאית לסיים את הסכם בלשה על פי תאיו, שאז 

  יהיה דירקטוריון חברת היהול מוסמך להחליט על הפסקת כהותו של מר בלשה).

) עד להשלמת 1באים: (חברת היהול לבלשה החזקות את התשלומים ה משלמתכגד מתן השירותים 

הפקת מיות אלפי ש"ח. החל מיום השלמת  70תשלום חודשי בסך של  - הפקת מיות החברה לציבור

של בסך  , כדלקמן: תשלום חודשי , תשלום חודשי שייגזר מהשווי ההוגן של כסי החברההחברה לציבור

וחות הכספיים הרבעויים עד למועד שבו שווי סך כסי החברה, המפורט בד -ש"ח, וזאת  95,000

"), יעלה על הדוחות הכספייםהאחרוים של החברה שפורסמו לפי מועד תשלום השכר (בסעיף זה: "

מיליון ש"ח ועד למועד שבו שווי כסי  550מיליון ש"ח. החל מהמועד בו שווי כסי החברה יעלה על  550

לפי ש"ח, והחל מהמועד בו יעלה שווי א 130החברה יעלה על מיליארד ש"ח, יעמוד התשלום החודשי על 

אלפי ש"ח. סכום התמורה החודשית  150כסי החברה על מיליארד ש"ח, יעלה התשלום החודשי לסך של 

) ככל שחברת היהול תקבל 2. לתשלומים האמורים יתווסף מע"מ; (2018יהיה צמוד למדד אפריל 

, בלשה החזקות תהיה זכאית לקבל מהחברה מעק שתי בגין שירותיה לחברה בעבור שה מסוימת

מהמעק שישולם לחברת היהול טרם יכוי מס (ברוטו), בהתאם  20%מחברת היהול מעק בשיעור של 

) השתתפות בהוצאות 3למגון הקבוע בהסכם היהול ובכפוף להוראות מדייות התגמול של החברה; (

) עלויות 4לולארי, אירוח, מויות וכיו"ב); (לשם מתן השירותים ע"י בלשה החזקות (כגון החזקת טלפון ס

ש"ח וכן  6,750הליסיג של רכב שיועמד לשימושו האישי של מר בלשה בסכום חודשי שלא יעלה על 

ש"ח). ככל שבלשה החזקות תבחר  6,750עלויות השימוש ברכב (עלות המס תגולם עד לסכום חודשי של 

ש"ח, בוסף לגילום  6,750לתשלום החודשי סך של שלא לקחת רכב על חשבון חברת היהול, יתווסף 

) חברת היהול תבטח את מר בלשה בביטוח 5ש"ח); ( 6,750 -שווי המס בגין הרכב בפועל (ולא יותר מ

ושאי משרה, על חשבוה, בתאים ובהיקף המקובלים ביחס לושאי משרה, לרבות כאלו שהם עובדים 

ם היהול קבעו גם הוראות לעיין תשלומים למר בלשה על שכירים של חברת היהול. יצוין, כי בהסכ

 ידי חברת היהול במקרה בו חדל לכהן כמכ"ל החברה, בגין שירותיו לחברת היהול.
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  ועם רוביזוןמר  . 4

 20על פי הסכם מיום , 2019בפברואר  15החל מיום סמכ"ל הכספים של החברה מר רוביזון מכהן כ

מר  אשר ושאת בעלות שכרו במלואה.חברת היהול, שהיה המעסיקה שלו וביו לבין  2018בדצמבר 

  רוביזון מועסק גם כסמכ"ל הכספים של חברת היהול.

מר רוביזון לשכר חודשי החל ממועד רישומן של מיות החברה למסחר בבורסה, זכאי על פי ההסכם, 

או הוצאות  גילום שווי המס בגין הרכב) (כולל אלפי ש"ח וכן לתאים לווים כגון רכב חברה 40בסך של 

ביטוח , חופשה שתית, קרן פסיה, ביטוח אבדן כושר עבודה, ש"ח בחודש) 7,000בסך של ( אחזקת רכב

בביטוח ושאי משרה, רוביזון את מר  מבטחתחברת היהול כמו כן  .קרן השתלמותבריאות קבוצתי ו

ביולי  1אלפי ש"ח ביום  44השכר החודשי של מר רוביזון יעודכן לסך של  .7כמפורט בסעיף על חשבוה, 

  .2021ביואר  1אלפי ש"ח ביום  48ולסך של  2020

, אשר ייתן משכורות חודשיות 4בוסף, מר רוביזון עשוי להיות זכאי לקבלת מעק שתי בגובה של עד 

וחברת  על פי שיקול דעתן הבלעדי של חברת היהול, וכן עשוי להיכלל בתכית תגמול הוי של החברה

 1,333,668-אלפי ש"ח, והוא זכאי ל 160, הועק למר רוביזון מעק בסך של 2019בגין שת  .היהול

  החברה. אופציות למיות החברה, אשר יועקו לו עם אימוץ תכית אופציות על ידי

 ימים 60היו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  ההסכם

החודשים שאחריה,  12 -ב. במסגרת ההסכם התחייב מר רוביזון כי בתקופת העסקתו בחברה וכן מראש

  .בעסקי החברה ,בעקיפין ואהוא לא יתחרה, במישרין 

  דירקטורים שאים מטעם חברת היהול דירקטורים חיצויים ו גמול . 5

לגמול שתי וגמול זכאים  חברי הדירקטוריון שאים מטעם חברת היהולהדירקטורים החיצויים ו

השתתפות בהתאם לסכום המזערי ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השייה ובתוספת 

תקות (" 2000-חיצוי), תש"סהשלישית לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

להחזר הוצאות על פי תקות הגמול, כתב התחייבות  םזכאי ויהי"), כפי שיעודכו מעת לעת, וכן הגמול

  להלן. 7-ו 6בסעיפים כמפורט לכיסוי ביטוחי כהוג וכמקובל בחברה, וכן לשיפוי ופטור 

הגמול השתי, גמול ההשתתפות והחזר ההוצאות שקיבלו הדירקטורים החיצויים והדירקטורים 

  אלפי ש"ח. 196, הסתכם בסך של 2019שאים מטעם חברת היהול בגין שת 

  

  פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים וושאי משרה

  כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים וושאי משרה . 6

חברי הדירקטוריון, לחברת היהול, למכ"ל החברה ולושאי המשרה וותי החברה העיקה לכל 

"), כתב התחייבות ושאי המשרההשירותים המעמידים שירותים מטעם חברת השירותים לחברה ("

  לפטור ולשיפוי, במסגרתו התחייבה החברה, בכפוף להוראות הדין:

לפטור את ושאי המשרה מראש, בשל כל זק שיגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת  6.1

חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרת המוח בחוק החברות) 

בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם ושאי משרה או מועסקים בחברה או בחברות בות או 

של החברה, כפי שתהייה מעת לעת. הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל בחברות קשורות 
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  השליטה (ככל שיהיה) או לושא משרה כלשהו בחברה יש בה עיין אישי. 

לשפות את ושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או שיוציאו עקב אחת או יותר  6.2

 מאלה:

או גזרת שלהן שעשו בתוקף היותם ושאי משרה פעולותיהם (לרבות החלטה ו/או מחדל) ו/  )א(

  ו/או מועסקים בחברה; 

פעולותיהם (לרבות החלטה ו/או מחדל) ו/או גזרת שלהן בתוקף היותם ושאי משרה שמוו   )ב(

  מטעם החברה בחברות בות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהייה מעת לעת.

ן בתוקף היותם מועסקים בחברות בות פעולותיהם (לרבות החלטה ו/או מחדל) ו/או גזרת שלה  )ג(

  ו/או קשורות של החברה, כפי שתהייה מעת לעת.

הכל לרבות בשל פעולות שעשו ושאי המשרה לפי מתן כתבי השיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של 

סוגי החבויות ו/או  להלן לכל 6.4 המרבי המפורט בסעיףהשיפוי כאמור לא יעלה על סכום השיפוי 

  ההוצאות יחד ולכל ושאי המשרה בחברה יחד.

ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהיה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקון החברה,  6.3

  כמפורט להלן:

  ושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין חבות כספית שתוטל על

שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד 

  או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי. 

  ושא ות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוציאהמשרה עקב הוצאות התדיי

חקירה או הליך שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך, ואשר הסתיים 

בלא הגשת כתב אישום גד ושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גד ושא המשרה אך בהטלת חבות כספית 

רה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כחלופה להליך פלילי בעבי

  כספי.

  ושא המשרה או שחויב ות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאהוצאות התדיי

בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה או חברה בת או חברה קשורה, לפי 

פלילי שממו זוכה, או באישום המקרה, או בשם מי מהן או בידי אדם אחר, או באישום 

  פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

  ותו, לרבות הוצאות התדייייהל בעושא המשרה בקשר עם הליך שהת הוצאות שהוציא

לחוק יירות  3הליך לפי פרק ח׳ -סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לעיין זה ״הליך״ 

לחוק יירות ערך (הטלת  4ום כספי בידי רשות יירות ערך), הליך לפי פרק ח׳ערך (הטלת עיצ

לחוק יירות ערך  1אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית), הליך לפי פרק ט׳

(הסדר להימעות מקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותית בתאים), הליך לפי סימן 

יירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום  ד׳ (הטלת עיצום כספי בידי רשות

חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת, הליך לפי פרק 

כפי שיתוקן מעת לעת וכן וכל הליך מהלי  1988 -לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח  1ז'
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שורים אליו או הוצאות המוצאות וסף אשר על פי דין יתן להעיק שיפוי בגין תשלומים הק

 בקשר אליו.

  פגע ההפרה כאמור בסעיףד(א)(52תשלום ל1יירות ערך לפי פרק ח׳ לחוק  4)(א) לחוק

יירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית) או לפי כל חיקוק 

 אחר בגיו יתן לקיים הליך מהלי.

 שיפוי על פי כל דין.חבות או הוצאה אחרת המותרת ב 

יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל ושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי  6.4

"), לא יעלה על כתבי השיפויהשיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ("

מיות של החברה מהוה העצמי של החברה המיוחס לבעלי ה 25%סכום השווה לגבוה מבין: (א) 

כפי שיהיה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים האחרוים של החברה, שיהיו 

קיימים כון למועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד 

גרוע מזכותם של ") (וזאת מבלי לסכום השיפוי המרבימיליון דולר ארה"ב (" 20או במצטבר, או (ב) 

ושאי המשרה לקבל תגמולי ביטוח, לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים 

בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבור ושא המשרה מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח 

 אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה, והכל בתאים המפורטים בכתבי השיפוי).

חברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות ושא המשרה (לרבות לזכות עזבוו, יורשיו התחייבויות ה 6.5

וחליפים אחרים שלו על פי דין), ללא הגבלת זמן, והיא לא תבוטל ולא תשוה אלא לטובת ושא 

המשרה, ובלבד שהפעולות בגין ייתן השיפוי עשו בתקופת העסקת ושא המשרה בחברה ו/או 

 ברה ו/או בחברות הבות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה.כהותו כושא משרה בח

  ביטוח . 7

בהתאם למדייות התגמול של החברה, רכשה החברה פוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים וושאי 

. גבול 2020במאי  31"), לתקופת כיסוי שעד ליום הפוליסה הפרדתהמשרה בחברה ואחריות מקצועית ("

מיליון דולר למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. סכומי  10האחריות בפוליסה הפרדת עומד על 

דולר, ולתביעות אחרות  75,000ההשתתפות העצמית בפוליסה הפרדת לתביעות יירות ערך עומדים על 

אישרה ועדת  2019בספטמבר  13ביום לר בשאר העולם. דו 25,000 – דולר בארה"ב ובקדה ו 75,000 –

לתקות החברות (הקלות בעסקאות  1ב1הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול של החברה) בהתאם לתקה 

בגין את הגדלת הפרמיה השתית המשולמת  "),ההקלות תקות(" 2000-עם בעלי עיין), התש"ס

דולר ארה"ב, ללא  10,000ארה"ב, בסך וסף של  דולר 43,500 הפוליסה הפרדת אשר עמדה על סך של

    שיוי וסף בתאי הכיסוי כאמור.

בוסף, רכשה החברה גבול אחריות וסף (אחריות דירקטורים וושאי משרה ואחריות מקצועית) בגובה 

מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח, מעבר לגבול האחריות הקבוע בפוליסה הפרדת, וזאת  22.5

פוליסת (" 2020במאי  31פוליסת המטריה של קבוצת ויולה, לתקופת כיסוי שעד ליום במסגרת 

לאחר קבלת "). בגין רכיב הכיסוי הוסף תחת פוליסת המטריה לא תשולם השתתפות עצמית. המטריה

) בהתאם לתקה 2019בספטמבר  13ביום  ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול של החברהאישור 

אשר בגין חלקה של החברה בפוליסת המטריה  השתית סכום הפרמיה הוגדל, ההקלותלתקות  1ב1

, וללא 2020למאי  31לתקופה שעד ליום , וזאת דולר 7,000, בסך וסף של דולר 17,000עמדה על סך של 

  .שיוי וסף בתאי הכיסוי כאמור
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   בעל השליטה בתאגיד

 א)21(תקה 

חזיק מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או מהזכות למות המאדם אין 

בעל שליטה אין דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למות את מהלה הכללי של החברה ולפיכך 

  ובהר כי החברה איה רואה בחברת היהול כבעלת השליטה בחברה.מחברה. ב

  

  עסקאות עם בעל שליטה

  )22(תקה 

  .כאמור, אין בחברה בעל שליטה  

  

  החזקות בעלי עין וושאי משרה בכירה בחברה

   )24(תקה 

דוח על מצבת ראו , 2019בדצמבר  31ליום  החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה של החברהאודות פירוט ל

, )2020-01-003369 (מס' אסמכתא: 2020ביואר  7החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה של התאגיד מיום 

   .הכלול בדוח זה על דרך ההפיה

  לאחר מועד הדוח, חלו השיויים הבאים במצבת החזקות בעלי העין בחברה:

  ין בחברה ביוםיקס החזקות בע"מ החלה להיות בעלת עואר  27הפבאמצעות 2019בי ,

ופק מהוה המ 6.97% -החזקותיה, יחד עם חברות בקבוצת הדיווח המוסדית שלה, ב

 בדילול מלא). 6.74%והפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה (

  כון ליום ,2020בפברואר  9החזקותיה של י.ד מור השקעות בע"מ בחברה פחתו והן עומדות 

  בדילול מלא). 9.53%מהוה המופק והפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה ( 9.87%על

 -הדוח, מחזיקה גב' עת קין, דירקטורית חיצוית בחברה, ב פרסוםמועד וכן ל 2019בדצמבר  31יום כון ל

, אשר מהוות וחזקת של החברה, שפעילותה מהותית לפעילות החברהמיות של סולגרין בע"מ, חברה מ 4,870

  מהוה המופק והפרע של סולגרין בע"מ. 0.05%

  

  הון רשום, הון מופק ויירות ערך המירים 

  א)24(תקה 

  אופציות המירות למיות החברה  מופקהון   הון רשום

1,000,000,000  943,362,601  33,341,695  

  

 מרשם בעלי מיות

  ב)24(תקה 

  כמות  מס' ייר ערך  סוג הייר  המיותשם בעל 

-חברה לרישומים של הבורסה ליירות ערך בתל

  אביב בע"מ

מיה רגילה ללא ערך 

  קוב

1156926  943,362,601  
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  מען רשום

  א) 25(תקה 

  

  , הרצליה12 אבן אבאשדרות :     המען הרשום של התאגיד

  erezb@generation.co.il:    כתובת הדואר האלקטרוי

   9520711-09: טלפון

9578770-09: פקסימיליה



פרטים וספים -פרק ד'   

  דירקטורים של החברהה

   )26(תקה 

  עת קין  יובל ברושטיין  דוד ברוך  אשר גריבאום  הראל בית און  ארז בלשה  יוסף זיגר  שם

 יצחק אבידור

(דירקטור 

  חליף)

 דירקטור דירקטורית חיצוית  דירקטור חיצוי דירקטור חיצוי חיצוידירקטור   דירקטור דירקטור ומכ"ל יו"ר דירקטוריון פעיל תפקיד

  חליף

  024313587 055320402  024297996 56073554 067450239  055942106 31993645 055741672 זיהוימספר 

  27/03/1969 5819/05/09  6919/03/24 5919/11/26 5019/03/25  05/07/1959 25/03/1975 14/04/1959 תאריך לידה

מען להמצאת

  דין-כתבי בי

, 12שד' אבא אבן 

  הרצליה

, 12שד' אבא אבן 

  הרצליה

 כפר, 7 הגים דרך

  שמריהו

, 35איישטיין  , להבים17זמיר 

  רעה

דרך בן גוריון  , תל אביב5אלוף מגן   , מודיעין88יוסף 

258/1002 

  גבעתיים 

  ישראלית , גרמיתישראלית ישראלית ישראלית ישראלית  ישראלית ישראלית ישראלית תיות

תחילת כהוה

  כדירקטור

15/05/2018 15/05/2018 27/05/2018   2019/0507/ 2019/0507/ 2019/0507/  2019/0507/ 27/05/2018  

חברות 

בוועדת 

  דירקטוריון

  לא ועדת ביקורת  ועדת ביקורת ועדת ביקורת ועדת ביקורת לא לא לא

האם היו

דח"צ / 

  דב"ת?

  לא  כן כן כן כן לא לא לא

האם החברה

רואה בו כבעל 

מומחיות 

חשבואית 

/  ופיסית

  כן כן כן כן כן כן כן

  

  כן
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  עת קין  יובל ברושטיין  דוד ברוך  אשר גריבאום  הראל בית און  ארז בלשה  יוסף זיגר  שם

 יצחק אבידור

(דירקטור 

  חליף)

כשירות

  מקצועית

הדירקטור

היו עובד של 

, של חברהה

חברה בת או 

חברה קשורה 

או של  השל

  הבעל עיין ב

 בכיר ושותף מייסד מכ"ל החברה לא (יו"ר פעיל)

  ויולה בקבוצת

שותף   לא לא לא לא

וסמכ"ל 

 -כספים 

  קבוצת ויולה 

מוסמך במהל עסקים,  השכלה

התמחות במימון, 

  אויברסיטת בר אילן;

בוגר בכלכלה ומהל 

עסקים, אויברסיטת בר 

  אילן.

  

מוסמך בכלכלה, 

  אויברסיטת בר אילן;

בוגר תואר במשפטים 

ובמהל עסקים, 

המרכז הביתחומי 

  הרצליה.

  

 במהל שי תואר

  ;MIT, עסקים

 ראשון תואר

, בכלכלה

האויברסיטה 

  .ם-יהעברית 

  

תואר שי 

במשפט ללא 

משפטים, 

המסלול 

האקדמי 

המכללה 

  למהל;

 שי תואר

, עסקים במהל

-בן אויברסיטת

  גוריון;

תואר ראשון 

בהדסת 

מכוות, 

שי  תואר

במהל עסקים, 

התמחות 

-במימון 

 האויברסיטה

  ;ם-י העברית

ראשון  תואר

 -בכלכלה 

 האויברסיטה

  .ם-י העברית

תואר שי במהל 

 -עסקים 

האויברסיטה 

  ם;-העברית י

תואר ראשון 

בכלכלה 

 -וחשבואות 

האויברסיטה 

  ם.-העברית י

תואר שי במהל 

עסקים, התמחות 

בחקר ביצועים, 

והתמחות משה 

 -במערכות מידע 

האויברסיטה 

  ם;-העברית י

תואר ראשון בכלכלה 

האויברסיטה  -

  ם.-העברית י

תואר שי 

במהל 

עסקים, 

אויברסיטת 

   ;ת"א

תואר ראשון 

בכלכלה 

וחשבואות, 

אויברסיטת 

  ת"א.
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  עת קין  יובל ברושטיין  דוד ברוך  אשר גריבאום  הראל בית און  ארז בלשה  יוסף זיגר  שם

 יצחק אבידור

(דירקטור 

  חליף)

-אויברסיטת בן

  גוריון.

5-עיסוק ב

השים 

  האחרוות

"ר יו: 2018 מאז

 בחברה פעיל דירקטוריון

  ובחברת היהול.

: מכ"ל גבעות 2014

עולם, שותפות מוגבלת 

)1993.(  

: מכ"ל 2008-2014

גרית הכרמל השקעות 

ויו"ר דירקטוריון בע"מ 

פעיל של חברות הליבה 

של גרית הכרמל 

סוול  -השקעות בע"מ 

בע"מ, סופרגז חברה 

ישראלית להפצת גז 

בע"מ, טמבור בע"מ, 

GES  בע"מ, דרך הים

  התפלה בע"מ

 מכ"ל: 2018מאז 

  וחברת היהול. חברהה

: משה 2012-2015

 GESלמכ"ל 

ודירקטור בחברות 

בות שלה, מכ"ל דרך 

  הים התפלה.

: מהל 2009-2012

זכייות גרית הכרמל 

  השקעות בע"מ

 בכיר ושותף מייסד

  ויולה בקבוצת

כיום: -2019

יו"ר דירקטוריון 

תרמוקיר 

) 1980תעשיות (

  בע"מ.

כיום: -2019

דירקטור 

  בדיפוכם עמגל.

2016-2018 :

 מקום ממלא

"ל מכ

 כימיקלים

  "מ.בע לישראל

2014-2017 :

יו"ר דירקטוריון 

מפעלי ים 

המלח, רותם 

גב  אמפרט

בע"מ ותרכובות 

ברום, חברות 

בת בשליטתה 

של כימיקלים 

  לישראל בע"מ.

כיום: -2012

שותף ויו"ר 

בקרן השקעות 

פרטית, 

דירקטור 

בחברות 

ציבוריות 

  ופרטיות.       

   

כיום: יועץ -2017

ודירקטור בחברות 

ציבוריות 

  ופרטיות.            

2013-2017 :

מכ"ל קבוצת 

עזריאלי 

ודירקטור בסוול 

-(עד שמכרה ב

), סופר גז, 2016

G.E.S  וטמבור

(שימש בחלק 

מהתקופה גם 

כיו"ר 

  ).ןדירקטוריו

2007-2013 :

סמכ"ל כספים 

קבוצת עזריאלי 

ודירקטור 

בטמבור, סוול, 

 –סופר גז ו

G.E.S.  

: אגף 1995-2006

החשב הכללי 

כיום: יהול חברות 

משפחתיות לדל"ן 

מיב בארץ, בארה"ב 

ובגרמיה, ייעוץ 

למכ"לים 

ודירקטורית בקרות 

לעידוד יזמות 

  וצמיחה.

: חברה 2008-2016

בוועדת הדירוג, 

  מידרוג בע"מ.

: מכ"ל 2004-2008

בק דיסקוט 

  למשכתאות בע"מ.

: מכ"ל 2002-2003

מבטחים מוסד 

לי של לביטוח סוציא

  העובדים בע"מ.

: מכ"ל 2001-2002

  מפעל הפיס.

: גזבר 1999-2000

 –עיריית תל אביב 

  יפו.

שותף 

וסמכ"ל 

 -כספים 

  קבוצת ויולה 
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  עת קין  יובל ברושטיין  דוד ברוך  אשר גריבאום  הראל בית און  ארז בלשה  יוסף זיגר  שם

 יצחק אבידור

(דירקטור 

  חליף)

2008-2016 :

"ל למכ משה

 תפעול ומהל

 כימיקלים ראשי

  "מ.בע לישראל

משרד האוצר 

(בתפקידו האחרון 

כמשה לחשב 

הכללי ואחראי על 

יהול חוב, יהול 

הסיכוים 

הערבויות 

ד והמימון במשר

  האוצר).

 דירקטורית: בעבר

בחברה  חיצוית

לישראל, חברת ועדת 

הכספים, דירקטורית 

בגמול חברה 

להשקעות בע"מ 

 ודירקטורית

 מוסד במבטחים

 של סוציאלי לביטוח

"מ (יו"ר בע העובדים

"ר יו, תקות ועדת

 חברת, מהל ועדת

 חברת, הכספים ועדת

  ).השקעות ועדת

תאגידים

בהם משמש 

  כדירקטור

פעילה יו"ר דירקטוריון 

החברה וחברת של 

   היהול;

יו"ר עמותת דרך לוטן 

  (ע"ר);

יוסף זיגר בדירקטור 

החזקות בע"מ; החזקות 

מדרוג בע"מ; מדרוג 

זיגר את אבן את בע"מ; 

קרייזברג החזקות 

שמיר צור בע"מ; 

 );"צדחאחזקות בע"מ (

החברה וחברת 

, היהול; בון תור בע"מ

מטרופולין תחבורה 

חברות  ;ציבורית בע"מ

וספות פרטיות 

בון  המוחזקות על ידי

סולגרין ; תור בע"מ

בע"מ;  החזקות

רפק  בע"מ; סולגרין

ארגיה בע"מ, 

.פי.פי רמת גבריאל איי

אר די ארגיה בע"מ, 

.פי.פי אלון איי בע"מ,

החברה וחברת 

היהול; ב. גאון 

 אחזקות בע"מ;

קבוצת גאון בע"מ; 

Behalf  ;בע"מ 

SimilarWeb Ltd. ,

CyberInt 

Technologies Ltd. ,

PlayBuzz Ltd. ,

 ;A-connectקבוצת 

תאגידים פרטיים 

 ריתרמוק

) 1980תעשיות (

 יזמים; בע"מ

 מרכז; צעירים

דיפוכם ; וייץ

  .עמגל

יטב דש מ

; השקעות בע"מ

; בע"מ 1ריט 

סילברסטין 

; כסים לימיטד

דה זראסאי 

 ; גרופ לטד

יקב רמת הגולן 

  בע"מ.

, תים בע"מ-מלם

אתגר חברה 

ליהול תיקי 

השקעות מקבוצת 

טפחות מזרחי 

קבוצת , בע"מ

חברות ו דוידוף

  פרטיות וספות.

קבוצת הקרות 

לעידוד יזמות 

חברות ו וצמיחה

משפחתיות לדל"ן 

מיב בארץ, בארה"ב 

  ובגרמיה.

ירקטור ד

חליף בחברה  

למר הראל 

   בית און.

דירקטור 

חברת ב

היהול 

ותאגידים 

וספים 

בקבוצת 

  ויולה
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  עת קין  יובל ברושטיין  דוד ברוך  אשר גריבאום  הראל בית און  ארז בלשה  יוסף זיגר  שם

 יצחק אבידור

(דירקטור 

  חליף)

לודן חברה להדסה 

השקעות ; (דב"ת) בע"מ

בון תור  ;דיסקוט בע"מ

סולגרין החזקות בע"מ, 

, סולגרין בע"מ, בע"מ

רפק ארגיה בע"מ, 

.פי.פי רמת גבריאל איי

.פי.פי אלון אייבע"מ, 

אר די , תבור בע"מ

גב גז ארגיה בע"מ, 

טבעי בע"מ, גז טבעי 

  .דרום בע"מ

 MRC, תבור בע"מ

Alon Tavor Power 

LTD , גב החברה

לתשתיות גז טבעי 

  .אי.פי.סי בע"מ

שוים בקבוצת 

  ויולה. 

קרבה 

משפחתית 

לבעל עיין 

  אחר בחברה

  אין  אין אין אין אין אין אין אין
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   ושאי משרה בכירה של התאגיד

  א)26(תקה 

  אלון עמית  מתן אלגריסי רוביזוןועם "מבעיהול'ריישןג  שם

חברת היהול של   תפקיד

  החברה

  מבקר פימי  חשב  סמכ"ל כספים

  025670647  203078498  065933665  515785012  זיהוימספר

/  תאריך לידה

  התאגדות

25/01/2018  11/02/1984  24/11/1991  05/08/1973  

תאריך תחילת 

  כהוה

18/06/2018  15/02/2019 18/08/2019  26/08/2019  

התפקיד אותו 

ממלא בחברה 

בת של החברה 

או בחברה 

קשורה שלה או 

  בבעל עיין בה

סמכ"ל כספים   -

  בחברת היהול.

דירקטור בסולגרין 

  .בע"מ

  -  היהולחשב בחברת 

 חשבון רואה רישיון  -  השכלה

 רואי ממועצת

  ;בישראל חשבון

EMBA  הלבמ

עסקים עם 

התמחות ביהול 

, פיסי

אויברסיטה ה

  ;ם-י העברית

BA  אותבחשבו

, וכלכלה

אויברסיטה ה

 .ם-י העברית

  

רישיון רואה חשבון 

ממועצת רואי חשבון 

  בישראל;

BA אות בחשבו

, ותקשורת

אויברסיטה ה

 .ם-י העברית

מדעי המדיה ותקשורת  בוגר

מוסמך במהל ציבורי ו

, (התמחות בביקורת פימית)

מבקר  ;אילן בר אויברסיטת

), מבקר CIA )IIAפימי מוסמך 

מערכות מידע מוסמך 

)ISACA .( 

 5-עיסוק ב

השים 

  האחרוות

: 2019 -החל מ  אין.

סמכ"ל כספים 

בחברה ובחברת 

  היהול.

ראש צוות : 2018עד 

וראש אשכול עסק 

יירות  ברשותחי 

  .ערך

מרצה : 2018עד 

בקריה  לחשבואות

  .האקדמית אוו

: חשב 2019 -החל מ

בחברה ובחברת 

  היהול.

 : חבר 2016 -החל מ

 אקדמי סגל

 באויברסיטה

 בירושלים העברית

 קרית ובמכללת

  .אוו

 PwC: 2019עד 

Israel ,ביקורת 

 ציבוריות חברות

  .ופרטיות

מכ"ל רווה רביד שירותי 

ביקורת פימית בע"מ, מהל 

את פעילות הביקורת הפימית, 

ביקורת מערכות מידע ויהול 

סיכוים בפירמה. מכהן כמבקר 

   הפימי של מספר חברות.

ישראל   ISACAמכהן כשיא

(האיגוד הישראלי לביקורת 

ת מידע) ואבטחת מערכו

ומשמש כמרצה בקורס ההכה 

(מבקר   CISAלמבחי ההסמכה

מערכות מידע מוסמך) 

   ישראל.  ISACAמטעם
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  אלון עמית  מתן אלגריסי רוביזוןועם "מבעיהול'ריישןג  שם

חשבות, : 2017עד 

 האויברסיטה

  העברית בירושלים. 

בעל עיין 

בחברה או בן 

משפחה של 

ושא משרה 

בכירה אחר או 

של בעל עיין 

  בתאגיד

 -בעלת עיין בחברה 

לחברת היהול הסמכות 

למות דירקטורים 

בחברה, כמפורט 

 18.2 -ו 18.1בסעיפים 

לתקון החברה, המצורף 

 4כספח א' לפרק 

  לתשקיף.

  לא  לא  לא

האם מורשה 

חתימה עצמאי 

  בחברה

  לא  לא  לא  לא

  

  של התאגיד עצמאי מורשה חתימה 

  ב)26(תקה 

  אין.

  

  של התאגיד המבקר רואה החשבון 

  )27(תקה 

KPMG סומך חייקין רו"ח   

  , חיפה7חום חת 

  

   החברה שיויים בתקון

  )28(תקה 

  אין.

  

  המלצות והחלטות הדירקטוריון 

   )(א)29(תקה 

  

מיות של החברה לציבור, על  65,000,000, החליט דירקטוריון החברה על הפקה של עד 2019בפברואר  20 ביום  .א

 .מיות לחברת היהול, בהתאם להוראות הסכם היהול 3,250,000, וכן על הפקת עד תשקיףהפי 

, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד במזומן לבעלי המיות של החברה בסך כולל 2019במרץ  26ביום   .ב

 ש"ח.  3,675,000של 

ושל  מיות של החברה לציבור, 17,500,000, החליט דירקטוריון החברה על הפקה של עד 2019 אפרילב 30ביום        .ג

דוח  לפי "))1(סדרה  אופציה כתבי(" וש למיות רגילות של החברה) למימ1כתבי אופציה (סדרה  8,750,000עד 

 .הצעת מדף

אופציות למיות רגילות של של לחברת היהול ת ה פרטי, החליט דירקטוריון לאשר הפק2019במאי  26ביום   .ד

לציבור ) שהופקו 1מהמיות וכתבי האופציה (סדרה  5%שיעור של ב, )1כתבי אופציה (סדרה החברה ואופציות ל

 שפורסם על פי תשקיף המדף. 2019במאי  1לפי דוח הצעת מדף מיום 



29 

פרטים וספים -פרק ד'   

מיות רגילות של החברה  596,591,000של החליט דירקטוריון החברה על הפקה , 2019בספטמבר  12ביום   .ה

כתבי אופציה לא סחירים המירים  29,829,550 , וכן הפקה שלבמסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

 .פורסם על פי תשקיף המדףידוח הצעת מדף ש לפילחברת היהול החברה למיות 

, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד במזומן לבעלי המיות של החברה בסך 2019בובמבר  26ביום       .ו

  .ש"ח 5,635,000כולל של 

 לאשר לאישור האסיפה הכללית,, בכפוף דירקטוריון החברההחליט  2020 בפברואר 25ביום לאחר מועד הדוח,       .ז

-ל החברה של אחת כל קוב ערך ללא רגילות מיות 1,000,000,000-מ החברה של הרשום הוה הגדלת את

 .בהתאם החברה תקון את ולתקן, החברה של אחת כל קוב ערך ללא רגילות מיות 10,000,000,000

  

  החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצת הדירקטוריון

  )(ב)29(תקה 

  אין.

  

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת

   )(ג)29(תקה 

  אין.

  

  החברההחלטות 

   )א92(תקה 

  

  לעיל. 21לפרטים בדבר פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי לושא משרה, ראו פירוט ביחס לתקה 

  

  

  

      2020במרץ,  29

  ג'ריישן קפיטל בע"מ    תאריך

  

  :שמות החותמים

  הדירקטוריוןיוסף זיגר, יו"ר 

  ודירקטור ארז בלשה, מכ"ל
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