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 בע"מ 

 )"החברה"( 
 

דלק מערכות רכב   
 בע"מ 

קרן תשתיות ישראל  
 שותפות מוגבלת 3

 )"המציעים"( 
 

 להשלמה  תשקיף
 של

 הצעת מכר הנפקה ראשונה לציבור ו

 של

על שם,    5,000,000 רגילות, רשומות  נקוב כל אחת  ש"ח    0.01בנות  מניות  זה ערך  פי תשקיף  על  יוצעו לציבור  )להלן:    של החברה אשר 
 "( מניות ההנפקה"

 ושל

המוצעות על ידי המציעים בדרך של הצעת  ,  של החברהש"ח ערך נקוב כל אחת    0.01בנות  מניות רגילות, רשומות על שם,    20,000,000
 ."(מניות המכר)להלן: "מכר 

  
 ". ניירות הערך המוצעים" ו/או "המניות המוצעות" ד ומניות המכר תיקראנה ביחמניות ההנפקה 

 

 לציבור  הצעה

 ה יחידה מחיר  על מכרז
 

ערך   ניירות  בתקנות  כהגדרתם  אחידה,  לא  הצעה  של  בדרך  מוסדיים,  למשקיעים  מוצעות  המוצעות  ערך ) המניות  ניירות  הצעת  אופן 
לתקנות ההצעה, (  1)א()11יחידות, במחיר אחיד ליחידה בהתאם לתקנה    250,000  -, ב("תקנות ההצעהלהלן: ")  2007-תשס"זה   ,(לציבור

 כדלקמן:  םהינ  ומחיר של כל יחידה כשהרכב
 

 למניה ש"ח  35.3במחיר   מניות רגילות   100    
 ש"ח  3,530 ה סה"כ מחיר ליחיד    

 
 

פי התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו    מהמניות המוצעות על  30%להציע עד    םרשאייו  ה והמציעים יהחברה  
באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה מוסדי תיעשה בהצעה אחידה,    משקיע

כל    לכל משקיע  לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר  שאינו משקיע מוסדי, תהיה 
 יף. תשקל 2פרק  ל 2.6הזמנה אחת בלבד. לפרטים ראו סעיף  משקיע יוכל להגיש

 
***  

 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח(  2()1)א16הודעה משלימה בהתאם לסעיף  והמציעים  החברה    יפרסמו לאחר פרסומו של תשקיף זה,  
" ערך)להלן:  ניירות  רק,  .  "(חוק  לא  לרבות, אך  זה,  בתשקיף  כל הפרטים החסרים  יעודכנו  ו/או  יושלמו  במסגרת ההודעה המשלימה, 

 פי תשקיף זה.   שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים עלשינויים ככל 
התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה וכן לא לפני עבור חמישה ימי עסקים מיום פרסומו של תשקיף  

את כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן היתר לפרסום תשקיף יוטת התשקיף האחרונה הכוללת  פרסום ט חמישה ימי עסקים ממועד  זה או  
. כמו כן, ככל ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה, או שינויים שניתן לכלול בהודעה המשלימה, לפי המוקדם

הקבועים השיעורים  על  העולים  בשיעורים  פרטים  ישונו  המשלימה  עד  1)א()1בתקנה    שבהודעה  ערך  (  3)א()1(  ניירות  הודעה )לתקנות 
תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני ,  2007-, התשס"ז(משלימה וטיוטת תשקיף

 חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.  
ימים מיום    75-לא יאוחר מ,  ההצעהלתקנות  (  1())א11ובהצעה לא אחידה לפי תקנה  התקופה להגשת הזמנות תסתיים, בהצעה אחידה  

להשלמה   מיום  )פרסום התשקיף  יאוחר  לא  מ  (2021  באוגוסט   14קרי,  לפי המוקדם,   45-או  הזמנות,  להגשת  ימים מתחילת התקופה 
ם לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות  תסתייה,  יערך על פי תשקיף זיובהצעה אחידה כאמור, במסגרת המכרז הציבורי, ככל ש

 ה.  מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימ 
זה מתשקיף  נפרד  בלתי  לחלק  המשלימה  ההודעה  תהפוך  הפרסום  סעיף  ל.  עם  ראו  המשלימה  להודעה  בנוגע    2בפרק    2.15פרטים 

 לתשקיף. 
 
*** 



 
במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור  והמציעים יפרסמו  ככל שיתקיים מכרז לציבור, החברה  

 סגירת רשימת החתימות במכרז.  ואת מועד
 
*** 

 
מניות שתנבענה   ,החברההמניות הקיימות בהון  של ניירות הערך של החברה.    הינה הצעה ראשונה לציבורשל החברה והמציעים  הצעה זו  

לניירות ערך   תירשמנה למסחר בבורסההתשקיף,  המניות המוצעות לציבור על פי  ומאופציות שהוענקו לעובדים ונושאי משרה בחברה  
 תשקיף. ל 2פרק ל 2.10הבורסה. לפרטים ראה סעיף תקנון והנחיות , בכפוף להתקיימות דרישות "(הבורסה )להלן: "  אביב בע"מ -בתל

 
א ראו  לפרטים  המוצעות  המניות  תנאי  מחיר לתשקיף.    4  פרקודות  לקביעת  המנגנון  המוצעות,  המניות  הצעת  אופן  אודות  לפרטים 

 .  תשקיףל 2פרק ל 2.6היחידה והתקופה להגשת הזמנות ראו סעיף 
 
 

 מדף  תשקיף וכן

  לחוקא  23  סעיף  להוראות   בהתאם,  החברה  של   ערך  ניירות,  לחוד  או  ביחד,  ויוצעו  יכול מכוחו    אשרזה מהווה גם תשקיף מדף,    תשקיף 
, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב  ערך ניירות 

 .עת באותה  שיהיו כפיהיחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, 

אגרות  מניות בכורה, מניות רגילות,    -יף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין יצוין כי מכח תשק 
חוב  אגרות  לעת(,  מעת  שתהיינה  כפי  החברה  של  חוב  אגרות  של  קיימות  סדרות  הרחבת  של  בדרך  )לרבות  להמרה  ניתנות  שאינן  חוב 

כפי שתהיינה  הרגילות  הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות  
, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה  הרגילותיתנים למימוש למניות  מעת לעת(, כתבי אופציה הנ 

 . וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטיניירות ערך מסחריים  ,למניות החברה

*** 

-ו   6.10.36,  6.9.30,  6.8.25פים  ראו סעי אודות גורמי הסיכון העיקריים על תחומי הפעילות של החברה, להערכת הנהלת החברה,    לפרטים
תחרות; שינויים    : כדלקמן   ם להערכת הנהלת החברה גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינ תשקיף.  ל   6פרק  ל   6.14.10

רגולטוריים ושינויים במדיניות המשרד להגנת הסביבה; כפיפות לרגולציה סביבתית; תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים; תקלות טכניות  
שינויים בשער חליפין; שינויים בתעריפי רשות החשמל; כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה; רגולציה ושינויים  במתקן ההתפלה;  

הרגולטוריים;  ב  בלקוחות  ;  קריטי   בציוד   כשל ;  מידע   ומערכות   תקשורת   במערכות   פגיעה ,  סייבר   מתקפות ,  מידע   אבטחת הסדרים  תלות 
 "י. מחח על רכישת חשמל    הגבלות ו   מרכזי   ספק מהותיים;  

בביאור   לאמור  הלב  תשומת  את  החברה  של  המבקרים  החשבון  רואי  הפנו  דעתם,  חוות  את  לסייג  מבלי  כי  הכספיים  א 22יצוין  לדוחות   '
 .  בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות מוחזקות   31.12.2020המאוחדים ליום  

*** 

   .תשקיףל 6פרק ל 6.5סעיף   ורא  ,לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד

*** 

)ה על פי  הצעה()א( לתקנות ההצעה,  1)א()11להוראות סעיף  בהתאם   דיסקונט  אשר  כ ,  ( בחיתום25%לפחות  תשקיף זה תובטח בחלקה 
  להצעה   מיםחתלשמש כ  יםמיועד   חיתום והנפקות בע"מ ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ  –פועלים אי.בי.אי    ,קפיטל חיתום בע"מ

מיועדים לשמש כחתמים    דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ   , כאשר"(החתמיםאו "   "החתם)להלן: "
על   יחתמו ם  מיהחת  "(.המתמחרים  החתמים" או " המתמחר  החתם)להלן: "   לחוק ניירות ערך(  1)כהגדרת מונח זה בסעיף  המתמחרים  

יוצעו ניירות ערך לציבור ויראו בחתימת יובאו    םההודעה המשלימה, אשר מכוחה  כאמור כחתימה על התשקיף. פרטי הסכם החיתום 
 .לתשקיף 2לפרק  2.6במסגרת ההודעה המשלימה. לפרטים ראו סעיף 

*** 

ההנפקה  מתמורת  ההנפקה  הוצאות  שמהוות  והשיעור  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  בהנפקת  הכרוכות  ההוצאות  כל  סך 
 הצפויה עבור כל ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.  

ובאתר האינטרנט של    www.magna.isa.gov.ilניירות ערך שכתובתו:  מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות  עותק  
 . www.maya.tase.co.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: 

 א יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף. עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות ל

*** 

 חתימות המציעים אינן בעלות תוקף בהצעות שיעשו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו על פי התשקיף, שאינן הצעת מכר מניותיהן.  
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 כללי  1.1

  6  בישראל ביוםונרשמה  התאגדה    החברה  בתחומי הסביבה והתשתיות.  1993פועלת החל משנת   הקבוצה 1.1.1

חוק  )להלן: "  1999- , התשנ"טהוראות חוק החברותלפי    כחברה פרטית מוגבלת במניות  2018בדצמבר  

בקבוצ ,  "(החברות האחזקה  מבנה  משינוי  בקבוצ   הכחלק  האחזקה  הועברה  האחזקה    הלפיו  מחברות 

 . לחברההלוקסמבורגיות 

 הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה.  זה להשלמה פי תשקיף    על המניות הצעת  1.1.2

, בעלי מניות בחברה,  "(המציעים "להלן:  )תש"י(קרן  )שותפות מוגבלת    3קרן תשתיות ישראל  ודלק רכב   1.1.3

לתשקיף )להלן:    2בהצעת מכר מכוח תשקיף זה )בנוסף להצעת החברה( כמפורט בפרק  הינם המציעים  

 . "(הצעת המכר"

בע"מ    לאחר 1.1.4 אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  זה  פי תשקיף  על  לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  רישום 

ותו  "(, תהפוך החברה לחברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות. כמו כן, החל מא הבורסה)להלן: "

ניירות ערך, התשכ"ח יחולו על החברה הוראות חוק  ת  "( והתקנו ערך  ניירות  חוק)להלן: "  1968-מועד 

 שהותקנו מכוחו. 

   על פי התשקיף ערךהניירות ת להצע  היתרים ואישורים 1.2

והר  וקיבלוהמציעים    החברה 1.2.1 ניירות    עלהדרושים    שיונותיאת כל ההיתרים, האישורים  דין להצעת  פי 

 . תשקיףה ולפרסום  , להנפקתם"(התשקיף)להלן: " הזלהשלמה  תשקיףפי   הערך על

תשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  השל רשות ניירות ערך לפרסם את    האין בהיתר 1.2.2

 . תשקיףהעל פי  יםוצעהמלמהימנותם או לשלמותם ואין משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך 

  הראשון  העסקים  מיום   יאוחר  לא  החברות   לרשם  ימסרו   לפרסומו  מההיתר  והעתק  התשקיף מ   עותק 1.2.3

 . התשקיף תאריך  שלאחר

מניות  ה  ,קיימות בהון החברהההמניות  החברה והמציעים פנו לבורסה וקיבלו את אישורה העקרוני לפיו   1.2.4

מניות המוצעות  הו  להלן(   3.3שתנבענה ממימוש אופציות שניתנו לעובדים ונושאי משרה )כאמור בסעיף  

ניירות הערך  ")להלן:    עומדות בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו,  על פי התשקיףלציבור  

 (."המוצעים

ניירות הערך  ור לרישום למסחר של לתשקיף כאמור, אינו מהווה אישעקרוני של הבורסה אישור ה ה   מתן 1.2.5

לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור על  כפוף  למסחר יהיה    םתשקיף ורישומהמכוח  המוצעים  

ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך    פי הודעה משלימה, אשר תפורסם על

התשס"ז  תשקיף(,  וטיוטת  משלימה  "  2007-)הודעה    הודעה "-ו"  משלימה  הודעה  ותתקנ)להלן: 

ניירות הערך המוצעים מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות    של   למסחר   רישומם  (.העניין  לפי",  משלימה

של החזקות הציבור במניות    מזערי  פיזורלתשקיף, לרבות בדבר    2לפרק    2.9הבורסה כמפורט בסעיף  

במניות החברה ובהון עצמי מינימלי כנדרש מחברה  מינימלי    ציבור  חזקותהחברה, בקיום שווי ושיעור ה

   חדשה מסוגה של החברה בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו.

 : מבוא1פרק 
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או  להשלמה  אישור לפרטים המובאים בתשקיף  משום    הבורסה האמורהעקרוני של  ר  ואישאין לראות ב 1.2.6

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

 . יםוצעמאו על המחיר בו הם להשלמה בתשקיף 

ניירות   1.2.7 אין באישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של 

   .פי ההודעה המשלימה הערך המוצעים על

 וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו כאמור משלימה הודעה פי  על למסחר לרישום  בקשה אישור על 1.2.8

 .לעיל כאמור למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על

התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך  .  ההודעה המשלימה תפורסם לאחר פרסום תשקיף זה 1.2.9

תתחיל לא    הזמנות  להגשת   התקופה.  תפורסם במסגרת ההודעה המשלימההמוצעים על פי תשקיף זה  

ימי   חמישה  חלוף  לפני  לא  וכן  המשלימה  ההודעה  פרסום  מועד    התשקיף   פרסום  ממועד  עסקיםלפני 

, ובתשקיף להשלמה שינויים זניחים  להשלמה  להשלמה או מהמועד בו פורסמה בציבור טיוטת תשקיף 

)לפי   משלימה  בהודעה  אותם  לכלול  שניתן  שינויים  או  שפורסמה  האחרונה  הטיוטה  לעומת  בלבד 

 (.  המוקדם

  עד(  1א)1  בסעיפים  הקבועים  השיעורים  על  העולים  בשיעורים  פרטים  ישונו  המשלימה   שבהודעה  ככל 1.2.10

  פי   על  המוצעים  הערך  ניירות  לרכישת  מנותהז  להגשת   התקופה  תתחיל,  הודעה משלימה  לתקנות(  3)א1

 . המשלימה ההודעה  פרסום  ממועד מסחר ימי  שני חלוף לפני לא  תשקיףה

לתקנות ניירות  ( 1())א11סעיף  התקופה להגשת הזמנות תסתיים, בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי  1.2.11

לציבור)ערך   ערך  ניירות  הצעת  יאוחר  ,  2007- התשס"ז(,  אופן  התשקיף    75-מלא  פרסום  ממועד  ימים 

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי    45או  (  2021באוגוסט    14קרי, לא יאוחר מיום  )להשלמה  

תשקיף, תסתיים לא  ההמוקדם, ובהצעה אחידה כאמור, במסגרת המכרז הציבורי, ככל שייערך על פי  

 . ודעה המשלימהלפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום הה 

 מדף  תשקיףפרסום  ל ואישורים היתרים 1.3

  פי  על  הערך  ניירות  להצעת  דין  פי   על  הדרושים  והרישיונות  האישורים,  ההיתרים  כלהחברה קיבלה את   1.3.1

  מדף  תשקיף  במסגרת  אלא,  זה  במועד  שלא,  ערך  ניירות  הצעת .  המדף  תשקיף  ולפרסום  המדף  תשקיף

  ערך ניירות לחוק  בהתאם יוגש אשר מדף  הצעת  דוח פי  על  תעשה  ערך  ניירות   לחוק( ו)א23  בסעיף כאמור

  בו   ואשר "(  מדף  הצעת  תקנות: "להלן)   2005-ו"התשס (,  ערך  ניירות  של  מדף  הצעת)   ערך  ניירות  ותקנות

 "(. מדף הצעת דוח: "להלן) הצעה  לאותה  המיוחדים הפרטים יושלמו

 אישור  או  בו  המובאים  הפרטים  אימות  משום  המדף  תשקיף  את  לפרסם  ערך  ניירות  רשות  של  בהיתר  אין 1.3.2

 .מדףה  תשקיף  פי  על  שיוצעו  הערך  ניירות  של  טיבם  על  דעה  הבעת  משום  בו  ואין  שלמותם  או  מהימנותם

  שאינן  חוב  אגרות,  בכורה  מניות,  רגילות  מניות  שללמסחר    לרישום  העקרוני  אישורה  את  נתנה  הבורסה 1.3.3

  כתבי,  למניות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי,  למניות  להמרה  הניתנות  חוב   אגרות,  להמרה  ניתנות

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

  תשקיף  מכוח  דין  פי  על  להנפיק  יהיה  שניתן  אחר  ערך  נייר   וכל  מסחריים  ערך  ניירות,  להמרה  הניתנות 

אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות  "(,  הערך  ניירותביחד: " להלן  )   הרלוונטי  במועד  מדף

 .  הצעת מדף
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הבורסה    אין 1.3.4 של  העקרוני  באישור    או   למהימנותם   או  בתשקיף  המובאים  לפרטים  אישורלראות 

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

   .מדף בהצעת יוצעו  הם בו המחיר על אובאמצעות דוחות הצעת מדף  

שיוצעו על פי    הערך  ניירות  של  למסחר  לרישום  אישור  מהווה  אינושל הבורסה    עקרוניה  אישור ה  מתן 1.3.5

המדף  מדף  תשקיף  הצעת  דוחות    כפוף   יהיה  האמורים  הערך   ניירות   של   למסחר  והרישום,  באמצעות 

  לחוק   בהתאם  יוגש  אשר  מדף   הצעת  דוח   פי   על  למסחר   הערך  ניירות   לרישום  הבורסה   אישור  לקבלת

 .מדף הצעת ותקנות  ערך ניירות

  הערך  ניירותלמסחר של   לרישום אישור למתן  התחייבות משום  הבורסהשל   עקרוניה אישור ה  במתן אין 1.3.6

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

  על   הערך   ניירות   לרישום  הבקשה  הגשת  בעת  בתוקף  שיהיו  כפי  פיו  על   וההנחיות   הבורסה  תקנון   הוראות 

 . המדף  הצעת דוח פי

 הון החברה 1.4

, ראו סעיפים  התשקיף  נכון למועד פרסוםשל החברה  הרשום, המונפק והנפרע  הון המניות  לפרטים אודות   1.4.1

 לתשקיף.  3לפרק  3.2- ו 3.1

 : (ש"ח )באלפי 2020בדצמבר  31  ליוםנכון של החברה  ההון העצמי  1.4.2

 1 הון מניות 
 366,617 פרמיה על מניות 

 11,092 קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה 
 ( 4,107) קרנות אחרות 

 226,349 רווח  יתרת
 599,952 סה"כ הון 
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תשקיף ועל  הכמתואר בתשקיף, תיעשה על פי  והמציעים על ידי החברה לציבור הצעת ניירות הערך 

 ( משלימה  הודעה  המשלימה "להלן:  פי  פרסום    ."(ההודעה  החברה    מופרסיתשקיף  הלאחר 

( לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך  2()1א )16הוראת סעיף  התאם להודעה משלימה בוהמציעים  

, שבה יושלמו  "(תקנות הודעה משלימה)להלן: " 2007-, התשס"ז(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף)

הצורך   ובמידת  בתשקיף  חסרים  ההודעה    יעודכנופרטים  לעדכון.  שניתנים  בתשקיף,  פרטים 

ער מועד  לפני  תפורסם  שייערך(יהמשלימה  )ככל  הציבורי  המכרז  מיום    כת  יאוחר  לא    14וזאת 

אם ההודעה המשלימה תפורסם או המכרז הציבורי ייערך במועדים מאוחרים מן  .  2021באוגוסט  

ניירות ערך בקשה להתיר תיקון והמציעים  החברה    ידרשו ,  האמור לעילהמועד   לרשות  להגיש 

 תשקיף.התשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה על פי 

כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך  )למשקיעים המוסדיים    התשקיףפי    ניירות הערך המוצעים על

בדרך של הצעה  יוצעו  "(,  תקנות ההצעה )להלן: "  2007-)אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז 

תובטח, במלואה או    התשקיףפי    לתקנות ההצעה. ההצעה על (  1)א()11לא אחידה כאמור בתקנה  

חיתום    –פועלים אי.בי.אי  ,  1דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ידי    בחיתום על  (25%)לפחות    בחלקה

, כאשר ("החתמיםאו "  "החתם ":  ביחד  להלן)והנפקות בע"מ ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ  

בע"מ וניהול  חיתום  מבטחים  ומנורה  בע"מ  חיתום  קפיטל  כחתמים    דיסקונט  לשמש  מיועדים 

בסעיף  )  מתמחרים להצעה זה  מונח  ערך(   1כהגדרת  ניירות  "  לחוק  או  החתם המתמחר)להלן:   "

המתמחרים" החת"(החתמים  יחתמי.  בחתימתמ ם  ויראו  המשלימה  ההודעה  על  כאמור    םו 

החסרים    ם כחתימת הפרטים  יעודכנו  ו/או  יושלמו  המשלימה,  ההודעה  במסגרת  התשקיף.  על 

 רבות אך לא רק, עמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז.  בתשקיף, ל

הבורסה   והנחיות  תקנון  על  היתר,  בין  מתבססות,  זה  בפרק  הנכללות  של  וההוראות  העזר  חוקי 

הבורסה   " מסלקת  הבורסה)להלן:  שינוי  הוראות  יחול  אם  התשקיף.  פרסום  במועד  כנוסחן   ,)"

התשקיף,   פרסום  לאחר  הבורסה  יחולו  בהוראות  על  עלאזי  הערך  ניירות  ההודעה    הצעת  פי 

. בהודעה המשלימה יפורט השינוי  המשלימה, הוראות הבורסה כפי שהיו במועד ההודעה המשלימה

רך המוצעים( לעומת הוראות הבורסה  בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק ההצעה )לגבי ניירות הע

 כפי שהיו בתוקף במועד פרסום התשקיף. 

עת לפני קבלת    הערך )חלקה או כולה( בכללבטל את הצעת ניירות    םרשאיוהמציעים יהיו  החברה  

כספי ההנפקה מאת המשקיעים, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור  

 כבטלות. ולמציעים היראו את כל ההזמנות שניתנו לחבר

 ניירות הערך המוצעים לציבור 2.1

ובמסגרתה יוצעו לציבור    ,ההצעה לציבור תתבצע במסגרת ההודעה המשלימה לתשקיף זה

 ניירות הערך הבאים:

 

כי    1 בשרשור,    רעייתו יצוין  השליטה  בעל  אגמון,  גיל  מר  של  של  אם  חברה  בע"מ,  קפיטל  דיסקונט  כיו"ר  מכהנת 
 לתשקיף זה.  8בפרק  8.3בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף דיסקונט קפיטל חיתום 

 : פרטי הצעת ניירות ערך2פרק 
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  0.01  בנותמניות רגילות, רשומות על שם,    5,000,000החברה תציע לציבור בדרך של הנפקה,   2.1.1

 "(.ההנפקה  מניות)להלן: "  של החברה נקוב,   ערך"ח ש

רגילות, רשומות על שם,   20,000,000  לציבור, בדרך של הצעת מכר  ויציע   יםהמציע 2.1.2 מניות 

  "(.מניות המכר)להלן: " נקוב, של החברה ש"ח ערך   0.01בנות 

ההנפקה) המוצעות״:  ביחד  להלן   יקראו  המכרומניות    מניות  אודות    ״(.המניות  לפרטים 

 לתשקיף.   4המוצעות, ראו פרק הזכויות הנלוות למניות 

 והכמות המוצעת על ידם:  יםלהלן פרטים אודות המציע  2.1.3

 שם המציע

החזקות המציע טרם  
ההנפקה והצעת  

 המכר 

הכמות המוצעת על  
 ידי המציע 

החזקות המציע לאחר 
ההנפקה והצעת  

 2המכר 

שיעור  מס' מניות 
שיעור  מס' מניות  החזקה

שיעור  מס' מניות  החזקה
 החזקה

 51.4% 54,444,444 15.4% 15,555,556 69.3% 70,000,000 דלק רכב 

קרן תשתיות  
 14.7% 15,555,556 4.4% 4,444,444 19.8% 20,000,000 לישראל )תש"י( 

 

לרוכשיהן תועברנה  המכר  ג'.  מניות  צד  של  אחרת  וזכות  שיעבוד  חוב,  מכל  נקיות   כשהן 

בפרק    3.4ראו סעיף  במניות החברה כאמור לעיל,    יםת המציע ולפרטים נוספים אודות החזק

בקשר עם הצעת מניות ההנפקה    יםהסכמות בין החברה והמציע לפרטים אודות    לתשקיף.  3

 להלן.  2.17ראו סעיף   ומניות המכר

 למסחר מניות שתירשמנה  2.2

התשקיף,   למסחר  בנוסף  במסגרת  תירשמנה  המוצעים,  הערך  מניות    81,000,000לניירות 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה וכן   0.01רגילות בנות 

בנות    2,000,000 רגילות,  ממימוש  ש"ח    0.01מניות  שתנבענה  החברה,  של  כ"א  ככל )ע.נ. 

נוספים    2,000,000של    (שיקרה כמפורט  )אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים ולגורמים 

   (.לתשקיף 3בפרק 

 מחיר ניירות הערך המוצעים 2.3

בדרך של הצעה לא    יםוהמציע החברה    ידי  על, מוצעים  התשקיף  פי  עלניירות הערך המוצעים  

 כדלקמן.   כמפורטלתקנות ההצעה,  (1)א() 11אחידה כאמור בסעיף 

, בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד  ״(היחידות)להלן: ״  יחידות  250,000- ערך יוצעו בניירות ה

 ליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחיר היחידה הינם כדלקמן:

 ליחידה  מחיר      הרכב היחידה 

 * ש"ח 3,530  ₪3 למניה  35.3המחיר של    מניות רגילות 100

 

 

 בהנחת היענות מלאה לניירות הערך המוצעים, לרבות מניות המכר.   2
כמות המניות בכל יחידה מורכבת ממניות ההנפקה וממניות המכר, בהתאם ליחס בין כמות מניות ההנפקה לבין    3

 המוצעות. כמות מניות המכר מתוך סך המניות 



 3 -ב 

, ללא כל הנחה או הטבה )בכפוף הנ"לכל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה    (*)

 לשינויים בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(. 

 לציבור הערך המוצעים  תנאי ניירות 2.4

 תנאי המניות המוצעות  2.4.1

בהון    ,התשקיף  פי  עלהמוצעות    המניות הקיימות  הרגילות  למניות  זכויות  שוות  תהיינה 

והמניות הקיימות בהון החברההחברה. המניות המוצ והמניות הנובעות מהאופציות    עות 

בע"מ  הבורסה לניירות ערך בתל אביב  החברה לרישומים של  תרשמנה על שם    הלא רשומות,  

"( ותזכינה את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים, מניות  החברה לרישומים)להלן: "

שתחולק   או  עליה  יוכרז  אשר  אחרת  חלוקה  ובכל  תאריך    ידי  עלהטבה,  לאחר  החברה 

 התשקיף. 

 לתשקיף. 4הזכויות הנלוות למניות המוצעות מתוארות בפרק 

 התשקיף  פי עלההצעה  מתלים להשלמת תנאים 2.5

הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בכך   ום ניירותתשקיף ורישה  פי  עלהשלמת ההצעה  

בהודעה   שיצוין  יחידות  של  המזערי  מהמספר  גבוה  יהיה  המוזמנות  היחידות  שמספר 

( וכן בהתקיימות דרישות הבורסה המשלימה  לצורך    ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( 

 . להלן  2.10רישום למסחר כמפורט בסעיף 

 הצעה לא אחידה  -לציבור  ההצעה אופן 2.6

 כללי  2.6.1

בהתאם לסעיף  המוצעים מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה  ניירות הערך  

הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום    הוראות הסעיף האמור,על פי  לתקנות ההצעה.    (1())א11

לפחות   אחידה    25%של  לא  בהצעה  והניצעים  התשקיף  לפי  המוצעים  הערך  יהיו  מניירות 

 ם רשאייהיו    יםוהמציעאולם החברה   .משקיעים מוסדיים כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה

מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע    30%עד  למכור  

לא   בהצעה  לניצעים  הערך  ניירות  בו  שיוקצו  מחיר  באותו  אחידה,  בהצעה  תיעשה  מוסדי 

תהיה לפי חלקה    ,שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי  אחידה ובאותו יום, והכמות 

היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל  

יימנו אותם    -להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל  

 מתוך כלל ההנפקה. 30%

פי הסכם החיתום, באופן   על  יידרשו לממש את התחייבותם החיתומית  במידה והחתמים 

ענין   לבעלי  החתמים  יהפכו  כאמור  ממימוש  כתוצאה  הערך  ניירות  רכישת  שלאחר  כזה 

ושיעור   לשווי  פיו  על  וההנחיות  בדרישות תקנון הבורסה  לא תעמוד  כך שהחברה  בחברה, 

רה חדשה מסוגה לצורך רישום מניותיה למסחר  מינימאליים הנדרשים מחבאחזקות ציבור  

את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור במניות  החתמים   ויפקיד בבורסה, 

ויורה לו, באופן בלתי חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו  ,  כנדרש, בידי נאמן שהוא חבר בורסה

שלושה חודשים ממועד  הבלעדי וללא מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל בתוך תקופה של  

הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד  
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 . הרישום למסחר

 להגשת בקשות  התקופה 2.6.2

 תפורטנה במסגרת ההודעה המשלימה. ,תשקיףה פי  עלהתקופות להגשת בקשות 

 התחייבות רכישה והתחייבות מוקדמת  2.6.3

 מוסדיים והתחייבות לחיתוםהתחייבות רכישה ממשקיעים  .א

ניירות הערך המוצעים,  בכוונת החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת 

תשקיף. דבר הכולם או חלקם, ממספר משקיעים מוסדיים, בהתאם לתנאי ההצעה על פי  

קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן תיענינה, ככל שתיענינה, לפני פרסום ההודעה  

כמו כן, בכוונת החברה להתקשר בהסכם ה.  יפורט במסגרת ההודעה המשלימהמשלימה,  

על ההודעה   יחתמו החתמיםלהעמדת חיתום להנפקה, ובהתאם לכך,    מיםחיתום עם החת

כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי    םהמשלימה ויראו בחתימת

ההודעה   התלפרסום  חתימת  למועד  נכון  כי  יובהר,  ההתחייבות    -שקיף  המשלימה. 

לתוקף נכנסה  טרם  חתימת   החיתומית  עם  רק  לתוקף  תיכנס  החיתומית  וההתחייבות 

 . )ככל שייחתם )הסכם חיתום 

 התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים   .ב

( ממשקיעים "Book Building"התשקיף, מנוהל הליך קבלת הזמנות )עובר למועד פרסום  

   הליך זה ימשיך גם לאחר פרסומו של התשקיף. מוסדיים באמצעות החתמים.

הקצאת נענו  טרם  והמציעים  החברה   כאשר  כאמור  המוסדיים  מהמשקיעים  להזמנות 

היחידות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר 

בחתמים תוגשנה    .היוועצות  אחידה  הלא  בהצעה  המוסדיים  המשקיעים  הזמנות  כל 

ים ולחברה על גבי טפסי הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידי החתמים ותנקובנה  לחתמ

ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת  במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. 

בלבד. בקשה כבקשה   יחידות שלמות  אותה  יראו  יחידה,  של  כלשהו  לגבי חלק  שתוגש 

בד, וחלק היחידה הכלול בבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בל

בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחת   ך, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. לפיכ

מיחידה אחת, לא תתקבל. בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה  

בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות  

ש רכז הערך  באמצעות  ולשלם  לבקשתו  חלקית  או  מלאה  מהיענות  כתוצאה  לו  יוקצו 

את המחיר המלא, על  "(  רכז ההנפקה)להלן: "ההנפקה, ששמו יפורט בהודעה המשלימה  

לו לבקשתו   ניירות הערך המוצעים שיוקצו  וההודעה המשלימה, של  פי תנאי התשקיף 

 . עקב היענות על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה

 צאת היחידות למשקיעים מוסדיים הק 2.6.4

לא   בהצעה  למזמינים  תוקצינה  המוצעות  היחידות  הזמנות,  להגשת  התקופה  תום  לאחר 

לחלקם,אחידה או  דעת  ,  שיקול  בחברהמיםהחתשל    םלפי  היוועצות  לאחר  .  יםובמציע  , 

המנויים   המוסדיים  המשקיעים  לכלל  שתוקצה  הכמות  תעלה  לא  ההקצאה  במסגרת 

  לידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו ע  חתם להצעה )בין שנמכרו לו עלבקבוצתו של  

קבוצתו, על    ידי  על או שהשקעותיהם מנוהלות    ,או בקבוצת מפיץ  ,ידי חתם או מפיץ אחר(
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כלל    ידי  עלמכמות היחידות שנמכרה בהצעה. היה שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור    5%

מיליארד ש״ח, לא תעלה הכמות   10-גבוה מ , כאמורהמשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם 

לפי  ״,  קבוצת מפיץ ״או  ״  קבוצת חתם״מכמות היחידות המוצעות.    10%שתוקצה להם על  

תימכרנה   היחידות  כל  לציבור.  הצעה  אופן  בתקנות  המונח  כהגדרת  משמעה  העניין, 

מה )להלן  שהינו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלי  ,למשקיעים במחיר אחיד ליחידה

ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי    ,״(מחיר האחיד ה״בסעיף זה:  

 שמפורטות בפרק זה ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה. 

 הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה הציבור  2.6.5

מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד    30%למכור עד   םרשאייהיו    יםוהמציע החברה  

כל מזמין יוכל להגיש הזמנה  .  שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה

אחת בלבד, במחיר האחיד ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה המשלימה.  

בחלק  הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות  

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההענות במכרז לציבור כאמור לעיל,  ההנפקה הפתוח לכל.  

של   עודפים  ביותר.  הקרובה  השלמה  ליחידה  הניתן,  ככל  יעוגלו,  הן  יחידות,  שברי  ייוצרו 

 רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע.  ל ידי  יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, ירכשו ע 

( 1ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים הקבועים להלן: )סך כל  

מיליון שקלים    100-כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ 

( כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם  2מהכמות המוצעת; )  15%  - חדשים  

ומעלה    מיליון שקלים  100  הינו  מוסדיים אם בהקצאת   מהכמות המוצעת.  25%  -חדשים 

ניירות הערך על פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל, ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו,  

ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול  

 .כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע

 והפצה יתוםח 2.7

( 1)א()11פי תקנה    תשקיף תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה עלה   פי  עלניירות הערך  הצעת  

מההצעה. עיקרי    25%לתקנות ההצעה, וככזו תובטח ההצעה הלא אחידה בחיתום של לפחות  

הסכם החיתום לרבות שמות החתמים המתמחרים והחתמים האחרים, שיעור השתתפותם  

רטו בהודעה  ויפ  ,בהבטחת ההצעה, העמלות השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים

   . המשלימה

 שירותים נוספים  נותני 2.8

פים )לפי העניין(  במסגרת ההודעה המשלימה יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוס

ניגודי   לגבי  גילוי  וכן  לקבל,  זכאים  הם  אותו  ו/או השכר  והעמלה  בגין ההנפקה, תפקידם 

 ים, אם וככל שיהיו. יעניינים פוטנציאל 

 הקצאה ותעודות  מכתבי 2.9

ההודעה   פרסום  במועד  הבורסה  והוראות  דין  בכל  לאמור  כפופות  זה  סעיף  הוראות 

 המשלימה. 

 :  הצעה לפי תשקיף זההתמלאו כל התנאים לביצוע ה
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תוצאות ההצעה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה  על  דיווח  ת  רהחברה תודיע במסג (א)

אודות כמות מניות ההנפקה וכמות מניות המכר שנענו במסגרת ההצעה על פי תשקיף 

   זה וההודעה המשלימה;

ביחידות    יעבירו  יםוהמציע   החברה (ב) הכלולים  הערך  ניירות  את  שהבקשה למבקשים, 

נענתה  חוב,   יםומשוחרר  יםנקי כשהם    לרכישתן  עיכבון,  עיקול,  משכון,  שיעבוד,  מכל 

התחייבות, מגבלה, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה וכל זכות צד ג' 

נוספת   ו/או  ניירות הערך המוצעים לחברה   ידי  על,  כלשהיאחרת  משלוח תעודות בגין 

הכס העברת  כנגד  במסגרת לרישומים,  שיפורט  )כפי  המיוחד  בחשבון  שהופקדו  פים 

לחברה, ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם   ,רכז ההנפקה  ידי  עלההודעה המשלימה(,  

 להלן.  2.10נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיף 

  ,שומיםניירות הערך המוצעים על שם החברה לרי והעברת  יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת  

לחברה   הועברה  למועד    יםולמציעטרם  בסמוך  החברה  תדווח  ההנפקה,  תמורת  מלוא 

דיווח על שינויים בהון המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם    ,ההקצאה

  או בידי החברה   יםוהמציעקבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה 

בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה.    ,, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון יםוהמציע 

לא ניתן    ,תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים  יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא 

 לרושמם למסחר בבורסה. 

תעודות המניות תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי  

ובכפוף   לחברה,  התעודות,  בצירוף  ומסירתו  העניין,  לפי  ויתור,  או  פיצול  או  העברה  כתב 

 . ס או היטל או הוצאה הכרוכים בכךלתשלום על ידי המבקש של כל מ

החברה בהון  הקיימות  המניות  כל  הבורסה,  בתקנון  לאמור  שתנבענה  בהתאם  המניות   ,

תירשמנה במרשם בעלי המניות  ,  תשקיףה  פי  עלהמניות המוצעות לציבור  ו  ממימוש אופציות

נה  כמו כן, מניות חדשות שתנפיק החברה, לרבות מניות שתינבע   על שם החברה לרישומים.

מהמרת ניירות ערך המירים למניות שתנפיק החברה, ככל שתנפיק, תירשמנה על שם החברה  

 לרישומים.

 למסחר בבורסה  רישום 2.10

לתשקיף 2.10.1 העקרוני  אישורה  את  נתנה  כי  להשלמה  הבורסה  המאשר,  המוצעות  ,  המניות 

כתבי  , המניות שתנבענה ממימוש  המניות הקיימות בהון החברה  , תשקיףה  פי   עללציבור  

כתוצאה   שתנבענה  והמניות  המוצעים  האופציה  כתבי  החברה,  של  רשומים  לא  אופציה 

המוצעים האופציה  כתבי  "  ממימוש  ביחד:  הערך  )להלן  לרישוםהניירות  , "(מבוקשים 

   ו.פי  עלבתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות  יםעומד

טרם פרסומה של ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את   2.10.2

אישור הבורסה  .  4בהנחיות הבורסה   1בהתאם לחלופה ג'   המבוקשים לרישוםניירות הערך  

, יינתן טרם פרסומה של ההודעה  המבוקשים לרישום לרישום למסחר בה של ניירות הערך  

בסעיף כמפורט  )ת  להלן.  2.15  המשלימה  שני  תפנה  2וך  המכרז  יום  לאחר  עסקים  ימי   )

 

אין באמור כדי לגרוע מיתר החלופות בהן עשויה לעמוד החברה לצורך רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים,    4
  ככל שיידרש.
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אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך    פי  עלהחברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר,  

 להלן.  2.10.4-ו 2.10.3  פיםבסעי, בכפוף לאמור המוצעים

הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים מותנה בכך ששווי    פי  על 2.10.3

לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות    שיעור החזקות הציבור במניות החברהו

בבורסה הנרשמת  החברה  של  מסוגה  חדשה  לחברה  עצמי    הבורסה  בהון  בעמידה  וכן 

להנחיות על פי    ז'-ו  ו'  יםפרקל  התאםבלוונטית  על פי החלופה הר   (,)ככל שיידרש  מינימאלי

    .("החלופה)להלן: "  הבורסה   לתקנוןהחלק השני  

מותנה רישומם למסחר של ניירות הערך    , על פיו  ולהנחיותכמו כן, בהתאם לתקנון הבורסה   2.10.4

בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות    , המוצעים

.  אלפי ש״ח לפחות  16( מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם  100)  מאה יהיה לפחות  

יפחת  ,  לצורך עשיית שוק במניות החברה  עושה שוקהואיל והחברה התקשרה עם    יצוין כי

(  35מחזיקים לשלושים וחמישה )  100)המוצעות, ממאה )מספר המחזיקים המזערי במניות  

 להלן.   2.11לפרטים אודות הסכם עשיית השוק כאמור, ראו סעיף  .5מחזיקים 

מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק    -״מחזיק״  בסעיף זה  

עולה על שווי    הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף 

 ההחזקה המזערי למחזיק כאמור. 

לעיל, תבוטל ההצעה,    2.10.4-ו  2.10.3  לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים 2.10.5

לא   המוצעים  הערך  ולא    ירשמוי ולא    מכרוייניירות  בבורסה  כספים    גבוי ילמסחר 

 מהמזמינים. 

התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם   2.10.6

למועדים הקבועים בדין(, ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים  

 בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

 הסכם עשיית שוק  2.11

"מ  בע.בי.אי  איבורסה והשקעות    שירותים עם  התקשרה החברה בהסכ  2021במאי    23ביום  

החברה בהתאם להוראות    במניות"( לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק  עושה השוק: "להלן)

הדין, ובכלל זה, על פי הוראות תקנון הבורסה החלק השלישי, פרק ט' וההנחיות על פיו לעניין  

 :  קלהלן עיקרי תנאי הסכם עשיית השו "(.הסכם עשיית השוק: "להלןעשיית שוק )

תקופת : "להלן)  החברה  במניותתחילת המסחר  החל ממועד  ההסכם הינו לתקופה של שנה   2.11.1

בסעיף  הראשונית  ההסכם כאמור  ההסכם  את  לסיים  הצדדים  לזכאות  בכפוף   ,)"2.11.2  

 . לןלה

נוספת. על אף האמור   2.11.2 יוארך מאליו מדי שנה לתקופה של שנה אחת  הסכם עשיית השוק 

לעיל, לאחר תקופת ההסכם הראשונית, כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה של  

סיום מיידי של ההסכם, בעל  השוק יהיה רשאי ל  עושה . למרות האמור לעיל,  מראשיום    30

שו עת כעושה  לשמש  שיחדל  ככל  וזאת  ו/או  ,  הבורסה  הודעת  ו/או  לדרישות  בהתאם  ק 

 

חלק שלישי     –פעילות עושה השוק כפופה לקבלת אישור הבורסה ותבוצע על פי הכללים הקבועים בתקנון הבורסה   5
 )פרק ט( וההנחיות על פיו. 



 8 -ב 

וכן במקרה של מניעה חוקית שתחול עליו מלהמשיך לשמש כעושה שוק   בהתאם לכל דין

 . בניירות הערך של החברה

בגין שירותי עשיית השוק, תשלם החברה לעושה השוק תשלום חודשי בסכום קבוע שאינו   2.11.3

 מהותי לחברה.

  מניות את אישור הבורסה לפעילותו כעושה שוק ב קיבל עושה השוק    2021במאי    23ביום   2.11.4

 .  החברה

פי הנחיות הבורסה, במקרה בו חדל עושה השוק מלשמש כעושה שוק או ביטל מנכ"ל    על 2.11.5

ממועד   שנה  חלפה  בטרם  שוק,  כעושה  לפעול  השוק  לעושה  שניתן  האישור  את  הבורסה 

מים מהמועד בו  י  14החברה למסחר, תמנה החברה עושה שוק אחר תוך    מניותרישומן של  

מנכ"ל הבורסה את האישור   ביטל  בו  או מהמועד  שוק  כעושה  עושה השוק מלשמש  חדל 

, החברה  מניותשניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי העניין. בנוסף, עושה השוק יפעל ב

החברה ולמשך תקופה של שנה לפחות בהתאם לכללים    מניותהחל מיום המסחר הראשון של  

 החלק השלישי לתקנון הבורסה.הקבועים על פי 

 מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  הימנעות 2.12

  עלוהדירקטורים בחברה, מתחייבים בחתימתם על התשקיף )והחתמים    ים, המציע החברה 2.12.1

 כדלקמן:ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(,  פי

מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף ו/או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, להימנע   .א

בקשר עם הצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות 

המשלימה, למכור את ניירות הערך שרכשו   ההודעההתשקיף ו  פי  עללרוכשי ניירות הערך  

 מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה. 

לאמור  ל .ב בניגוד  הסדרים  ערך  ידיעתם  מיטב  שלפי  כלשהו  ג׳  צד  עם  מלהתקשר  הימנע 

 . לעיל 2.12.1בסעיף 

לנהוג  לקבל  לא   .ג בכתב  התחייב  שלא  ממפיץ  זו,  לציבור  מהצעה  ערך  לניירות  הזמנות 

 בהתאם להוראות סעיף זה. 

 מדילול הון  הימנעות 2.13

  פי  עלבתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים  

  על פי התשקיף ו  לעהמכירה לציבור  ההנפקה ו תשקיף, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא  ה

כמשמעותו בתקנות ניירות ערך )פרטי    " ההודעה המשלימה, אשר יש בה משום ״דילול הון  פי

   .1969-הו וצורתו(, התשכ״ט התשקיף וטיוטת התשקיף, מבנ

 הערך המוצעים לפי התשקיף  ניירותמיסוי  2.14

המס   השלכות  את  לשקול  המשקיע  על  כספים,  השקעות  על  החלטות  קבלת  בעת  כמקובל 

   הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.
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פרשנות  להוות  מתיימרות  אינן  הערך,  ניירות  מיסוי  בדבר  בתשקיף  הכלולות  ההוראות 

מלאה ו/או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים   מוסמכת ו/או

בהתאם   לקבל  יש  שאותו  בנדון,  ומקצועי  משפטי  ייעוץ  כמקום  באות  ואינן  בתשקיף, 

משקיע.   לכל  המיוחדים  ולנסיבות  השינויים  לנתונים  בשל  כי  להדגיש  חשוב  כן,  כמו 

טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות,  

ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו 

מטבע הדברים, לא ניתן לצפות  .שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות

 . את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים

למועד   עד  להשתנות  עשויות  כן  ועל  התשקיף  למועד  הינן  להלן  המתוארות  הדין  הוראות 

זאת ועוד אין כל וודאות כי לא  הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה.  

 . יחולו שינויים בשיעורי המס במדינות תשובות של תושבי החוץ

 הקדמה  2.14.1

פקודת מס הכנסה    2005ביולי   לתיקון  החוק  בכנסת    2005  - התשס"ה(,  147מס'  )התקבל 

  ותיקון   147  תיקון)  2008פקודת מס הכנסה שהתקבל בדצמבר  ל   169תיקון  ו  "(147תיקון  )"

"(. התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח  התיקוןחד להלן: "י,  169

ת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה.  בינואר  ו "(, הנוגעהפקודה)"  1961- התשכ"אחדש(,  

 (, וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך. 2009

אשר    2011-התשע"ב   (פורסם החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה  2011בדצמבר    6ביום  

ויחידים, כפי  לפיו בוטל מתווי הפחתות  ,  2012בינואר    1נכנס לתוקף מיום   המס לחברות 

  2009תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים )שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית 

, בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים  קבעואף  ,  2009-התשס"ט  (,  2010-ו

ול"בעל    או שיעור מס שולי במקרים מסוימים,  25%ל  20%-בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ

מהותי מ  6" מניות  ודיבידנד  הון  לרווח  במקרים    30%-ל   25%-ביחס  שולי  מס  שיעור  או 

 מסוימים.

  - ו  2013תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  )החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים  

כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובמסגרתו, בין  ,  2013-התשע״ג (  2014

ר, צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון במכירת מניות חברה תושבת הית

ישראל, כך שהפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה תושבת ישראל שעיקר שווי נכסיה  

הן זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין או שעיקר שווי הנכסים בהחזקתה משקפים  

ל, זכות שימוש במקרקעין וזכות הנאה מפירות המקרקעין  זכויות לניצול משאבי טבע בישרא

כמו כן, נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקנות   .בישראל

מס הכנסה אשר עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם נרשמו  

למועד פרסום תשקיף  רווחי השערוך ורכשה אותם מחדש. תקנות כאמור טרם חוקקו עד  

 זה.

 

לפחות    %10- לפקודה(, ב  88יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף    6
נייר    88באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת מונח זה בסעיף   לפקודה( בחברה, במועד מכירת 

 "(.מניות מהותיבעל החודשים שקדמו לו )"  12-הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
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לסעיף   בהתאם  במס  חייבת  החברה  של  החייבת  ההכנסה  התשקיף,  לתאריך  )א(  126נכון 

 . 23%לפקודה, בשיעור מס חברות של 

ייתכן שבעתיד החברה תהא זכאית להטבות המס הקיימות במסלול מפעל טכנולוגי מועדף  

תשי"ט  כהגדרתו   הון,  השקעות  לעידוד  מנת  "(.  העידוד  קחו" להלן:  )  1959  -בחוק  על 

 שהחברה תהיה זכאית להטבות הנ"ל עליה לעמוד בתנאים המופיעים בחוק אשר עיקרם: 

הינה   ייצורית  ייצורית. פעילות  החברה הינה מפעל תעשייתי שעיקר פעילותו היא פעילות 

שוק  ממחזור החברה ל  25%מכירות לחו"ל בשיעור של  לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח.  

במקרה בו החברה תהא זכאית    .מיליון תושבים )נכון למועד התשקיף(  15-לכמעל  עם    מסוים

במידה שהחברה תפעל    7.5%או    16%להטבות כאמור, שיעור המס שיחול על החברה יהיה  

  באזור פיתוח א'.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס  

עשויות    ל"יחיד שהיה לתושב ותיק" כהגדרתם בפקודה,  ו"תושב חוזר  ישראל לראשונה" 

לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ  

פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר 

מהותיי מניות  כ"בעלי  או  שליטה"  כ"בעלי  לחול  ייחשבו  עשויות  בפקודה,  כהגדרתם  ם" 

ובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים  להלן. יהשלכות מס נוספות על אלו המתוארות  

ו   לראשונה״  ישראל  ״תושב  שאינם  ישראל  תושבי  משקיעים  ותיק״  -של  חוזר  ״תושב 

 כהגדרתם בפקודה. 

פי   על  המוצעים  הערך  ניירות  על  חלים  כיום  הקיים  הדין  המס לפי  הסדרי  זה  תשקיף 

 : 7המתוארים בתמצית להלן 

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.14.2

לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד תושב ( 1)ב() 91בהתאם לסעיף  .א

אך בשיעור ה,  לפקוד  121ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  

 ,את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבתויראו  ,  25%שלא יעלה על  

 – ת מהותי" בחברה  זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניו

לפחות באחד או יותר   10%-, ב8אחר קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם  

החודשים   12-בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב  ,9מאמצעי השליטה 

ניירות ערך כאמור על ( לפקודה, במכירת  2)ב() 91שקדמו למכירה כאמור. בהתאם לסעיף  

יעלה על  ידי בעל מניות מהותי שיעור המס לגבי רווח ההון הריאלי יהא בשיעור שלא 

ות גבוהות  ככל שרלבנטי ליחיד  מס על הכנס   ף, לשיעורי המס הנקובים לעיל ייווס30%

 .  המוכר

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות   .ב

 

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל    7
או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או    25%-הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

 א לפקודה.68בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 

 

 לפקודה.  88כהגדרת "יחד עם אחר" בסעיף  8
 לפקודה.  88כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף   9
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אלה )לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן( את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו  

ו  כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושם למניות. כמו כן, לצורכי מס ירא

 את יום הרכישה של המניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה. 

שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום  .ג

לפקודה, הינו    88ברווח. לעניין זה, יצוין כי המונח מדד מציין כי בהתאם להוראות סעיף  

ב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי  מדד המחירים לצרכן, ואולם מי שבהיותו תוש

 לבקש שיראו את שער המטבע החוץ כמדד. 

כאמור לעיל,  ,  שיעורי המס המוגבלים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך .ד

 ,לא יחולו, לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות ערך היא בגדר הכנסה מ"עסק"

יחויב היחיד במס שולי כקבוע בסעיף    לפקודה(  1) 2בהתאם להוראות סעיף     121שאז, 

 ככל שרלוונטי(.  על הכנסות גבוהות+ מס   47%עד  –ואילך    2018משנת )לפקודה 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות   .ה

 (. 2021נכון לשנת  23%) שיעור העומד על לפקודה  ()א126הקבוע בסעיף  

כמשמעותו בפקודה, פטור ממס על רווחי הון    (,יחיד או חבר בני אדם)כלל, תושב חוץ  כ .ו

במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל, 

לחוק    70לפקודה או סעיף    2אם הרכישה לא הייתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה

של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא   מיסוי מקרקעין. היה יום רכישתו

( לפקודה, יחויב חלק רווח 3)ב97היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף  

ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה, בהתאם 

בסעיף   המפורטים  לג.  לפקודה  (2)ב97לתנאים  יחול  לא  לעיל  אדם האמור  בני  חבר  בי 

או   25%- בו, או הנהנים, או הזכאים ל  10תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה 

בעקיפין   או  במישרין  תושב החוץ,  בני האדם  של חבר  או מהרווחים  מההכנסות  יותר 

סעיף   לפי  לפקודה68כאמור  שיחולו  .  א  אפשר  ככלל,  חל,  אינו  כאמור  שפטור  במקרה 

בין ישראל למדינת התושבות של   (אם קיימת)יעת מיסוי כפל  הוראות פטור של אמנה למנ 

 תושב החוץ, הכל בהתאם להוראות האמנה הרלוונטית. 

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם  .ז

ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת ) לתקנות מס הכנסה  

ניכוי מתמורה)"  2002-, תשס"ג (יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית על  "(תקנות   ,

מרווח ההון    25%  המשלם תמורה במכירת ניירות הערך, למוכר, לנכות מס בשיעור של

לפקודה   ()א126הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור הקבוע במסגרת הוראות סעיף  

 חבר בני אדם.    מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו

כפוף לאישור פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור שהופק על ב   הינו  לעיל   האמור

סים וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע בתנאים מסוימים יידי רשות המ

לתקנה   כאמור    9בהתאם  במקור  מס  ינוכה  לא  חוץ  לתושב  מתמורה.  ניכוי  לתקנות 

בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות האמורות בסעיף זה, ובאם התנאים אינם 
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על שיעור ניכוי מס מופחת   מתקיימים ינוכה מס רווח הון כאמור לעיל או בהתאם לאישור

סים. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים ימאת רשות המ

יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה  נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 

)ד( לפקודה 91מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף  

 וראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.  והה

על .ח המוצעים  הערך  שניירות  הניכוי    ככל  שיעור  בבורסה,  ממסחר  יימחקו  התשקיף  פי 

מהתמורה, כל עוד לא הומצא   30%יהיה    (לאחר המחיקה)במקור שינוכה בעת מכירתם  

ו פטור מניכוי מס א)אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור  

 .  (במקור

תקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב  .ט

חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי  

שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו,    3-ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל  14בתוך  

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.  2402רה בטופס הצה

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים  2.14.3

שאילו  ,  לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותר ככלל, קיזוז הפסד הון .א

היה רווח הון היה חייב במס, שהיה בשנת המס ממכירת נייר ערך כנגד רווחי הון ושבח 

לה   מחוצה  או  בישראל  שהוא,  נכס  כל  ממכירת  שינבעו  הון  )מקרקעין  רווח  למעט 

 (. 3.5  -ל 1אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  

, אשר נכנס לתוקף פורסם ברשומות תיקון תקנות ניכוי מתמורה  2011באוגוסט    31ביום   .ב

כי  נקבע  לתקנות ניכוי מתמורה,  9במסגרת התיקון כאמור בתקנה . 2012בינואר  1ביום 

במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור על ידי המשלם, בין היתר, ממכירת 

יקזז החייב כהגדרתו בתקנות ניכוי מתמורה את   ("ניירות סחירים")ניירות ערך נסחרים  

ההו נוצר הפסד  שהרווח  לכך  ובכפוף  בניהולו  שהיו  סחירים  ניירות  ממכירת  שנוצר  ן 

באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. 

פקיד השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור קיזוז הפסדים 

 . בתקנות ניכוי מתמורהמתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב כהגדרתו 

לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז    (4())א 92בהתאם להוראות סעיף   .ג

גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו  

ובלבד ששיעור המס החל על ריבית ודיבידנד  )בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס  

לפקודה אם   ()א126ייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע במסגרת סעיף  מנ

ועל השיעור הקבוע בסעיפים   בני אדם  לפקודה אם הוא   (ב)ג125או    (1) ב125הוא חבר 

. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות  (יחיד

 ריבית או דיבידנד כאמור. 

בסעיף  הפסד   .ד כאמור  בלבד  הון  רווח  כנגד  יקוזז  לעיל,  כאמור  לקזזו  ניתן  ( )ב92שלא 

לפקיד   שהוגש  ובלבד  ההפסד,  נוצר  שבה  השנה  לאחר  הבאות,  המס  בשנות  לפקודה 

 השומה דוח לשנת המס בה היה הפסד. 

לשנת   .ה קודם  שנוצרו  סחירים  ערך  מניירות  הפסדים  לקיזוז  הנוגע  קיימות   2006בכל 

לפקודה לפני    92לגבי אופן הקיזוז אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף מגבלות נוספות 
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 התיקון. 

ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים באותו סעיף, למוכר מניה  94בהתאם להוראות סעיף   .ו

שהינו חברה או יחיד אשר יהיה בעל מניות מהותי בחברה יחול הסעיף כאמור הקובע כי  

המוכר יחול  התאם לחלקו היחסי ברווחים של  ב  11על חלק מהרווחים הראויים לחלוקה 

 לפקודה.  91שיעור המס החל לגבי דיבידנד ולא השיעור הקבוע בסעיף  

ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום 94בהתאם להראות סעיף   .ז

 24הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך  

מו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס החודשים שקד

 או יותר.  15%בשיעור  (למעט מס ששולם מחוץ לישראל)

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד המחולק מרווחי החברה  2.14.4

ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר  

 . מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספיבבורסה בשל 

דיבידנד שמקורו במניות החברה, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל   .א

 (1) ב125ככלל, יהיה חייב, בהתאם לסעיף    בחוק עידוד    מוטב או מפעל מועדף כהגדרתם

יחיד שהינו בעל מניות מהותי  , למעט לגבי  25%לפקודה, במס בידי יחידים בשיעור של  

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור  12-בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 

לסעיף   בהתאם  יהיה,  לגביו  שמקורו  30%(לפקודה,  2)ב125המס  דיבידנד  רווחים ב. 

  בידי  במס  חייב  יהיה,  עידוד  בחוק  כהגדרתו  מועדף  מפעלשנוצרו כהכנסה מוטבת של  

 . 20% של בשיעור  יחיד

ככלל, דיבידנד המתקבל בידי חברה תושבת ישראל לא יבוא במניין ההכנסה החייבת,  .ב

ונתקבלו   לישראל  מחוץ  שנצמחו  או  שהופקו  בהכנסות  אינו  הדיבידנד  שמקור  ובלבד 

במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות, ואינו מדיבידנד שמקורו  

למעט לגבי חברה שבחרה לעבור  ) גדרתם בחוק העידוד  במפעל מאושר או מפעל מוטב, כה

 (.2015לתחולת המפעל המועדף עד לשנת המס 

למעט חברה )לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם    ()ב126סעיף   .ג

, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו  (משפחתית

ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס או שנצמחו בישראל  

 חברות 

דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ   .ד

 (.  )או כפי שיהיה מעת לעת 23%לישראל, יהיה חייב במס חברות בשיעור של 

למעט   25%יחויב בשיעור של  דיבידנד המתקבל בידי חברה משפחתית    (3)ב125לפי סעיף   .ה

אם "הנישום המייצג" הינו "בעל מניות מהותי" בחברה המחלקת, שאז הדיבידנד ימוסה  

 , והכל לפי הוראות הסעיף. 30%בשיעור של 

למעט תושב חוץ שהיה בעל    ,25%תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של   .ו

 

 לפקודה. 94כהגדרתם בסעיף  11
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החודשים שקדמו לו, שאז   12-לשהו במניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כ 

, אולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות 30%יהא שיעור המס 

שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת   (אם קיימת ורלוונטית)אמנה למניעת כפל המס  

החוץ תושב  של  מרשות    התושבות  מופחת  השיעור  על  מתאים  אישור  קבלת  ולאחר 

של  תו  .המיסים בשיעור  דיבידנדים  בגין  במס  חייב  יהיה  חוץ  חולקו    20%שב  אם 

 הדיבידנדים מרווחים שנוצרו מהכנסה מוטבת של מפעל מועדף.  

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על  .ז

 במפורש אחרת.היחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד בידיו אלא אם נקבע 

וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף   .ח ( 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל 

, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות  לפקודה

בסעי אשר  לתנאים  ובכפוף  יד"  מ"משלח  או  מ"עסק"  הכנסה  לפקודה  ( 2)9ף  בידיהם 

 כאמור. 

ומרווחים מסוימים)כנסה  בהתאם לתקנות מס ה .ט -, התשס"ו(ניכוי מריבית, מדיבידנד 

 (יחיד וחבר בני אדם) שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ  ,  2005

בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה, 

ב כלשהו  במועד  או  הדיבידנד  קבלת  מניותיו  החוד   12- במועד  ואשר  לו  שקדמו  שים 

לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי    .25%רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של  

ישראל   מדינת  בין  שנכרתה  כפל מס  למניעת  להוראות האמנה  גם  בכפוף  יהיה  במקור 

 למדינת תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש. 

ין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים לא ינוכה מס במקור בג .י

מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על פי  

דין, ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב 

 ישראל. 

פקודה בשנים האחרונות, וביש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון  

. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים ההנחיות  םייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישו

תוכנם  את  לצפות  ניתן  לא  הדברים,  מטבע  בהוראות.  כה  עד  שבוצעו  לשינויים  מעבר 

  ם.והשפעתם של השינויים האמורי

בתי  בפסיקת  במלואם  נדונו  טרם  החברה  בפעילות  הקשורות  המס  סוגיות  כי  יצוין  עוד 

המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר  

גיות האמורות להכרעתם. כמו כן, אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של  ותובאנה הס

לא תהיה שינוי בעמדת רשות המיסים. לכל אלה, כאמור   שלטונות המס ולא ניתן להבטיח כי

 לעיל יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על החברה והמשקיעים. 

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות 

מוסמכת של   בהשקעה בניירות הערך המוצעים. האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות

הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי ניירות ערך,  

ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל  

בהתאם    ומיסויי  משקיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים יפנו לקבלת יעוץ מקצועי

 המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך. לנתונים



 15 -ב 

 מס על הכנסות גבוהות  2.14.5

ב לפקודה, שעניינו הטלת מס נוסף על הכנסות גבוהות, יחיד  121בהתאם להוראות סעיף  

  2021ש"ח בשנת   647,640)אשר הכנסתו החייבת הכוללת בשנת המס עולה על סכום מסוים 

על הכנסתו החייבת    3%  ף בשיעור של, יהא חייב במס נוס(כאשר הסכום מתעדכן באופן שנתי

העולה על סך זה. יש לציין כי הכנסתו החייבת לעניין הסעיף כאמור כוללת גם הכנסות מכל  

לפקודה לרבות רווחי הון ושבח כמשמעותו בחוק מיסוי    3-ו  2מקור שהוא כאמור בסעיפים  

 מקרקעין. 

ובפרק שני   שוק ההון  במיסוי  כי בשל השינויים המהותיים שחלו  לציין  ודה, לפק  1יש 

בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו 

מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים 

בהוראות כה  עד  של  .  שבוצעו  והשפעתם  תוכנם  את  לצפות  ניתן  לא  הדברים,  מטבע 

 השינויים האמורים. 

קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות   כמקובל בעת

בהשקעה בניירות הערך המוצעים. האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של  

הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי ניירות ערך, 

לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל  ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון, בהתאם  

משקיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים יפנו לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים 

 המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך. 

 המשלימה  ההודעה 2.15

התשקיף,   של  פרסומו  לסעיף    יםוהמציעהחברה  יפרסמו  לאחר  בהתאם  משלימה  הודעה 

( לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו  2()1)א16

שיהיו ככל  שינויים,  רק,  לא  אך  לרבות,  זה,  בתשקיף  החסרים  הפרטים  כל  יעודכנו    ,ו/או 

הודעה  כללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות  יבכמות ותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה  

 משלימה ובכלל זאת, הנתונים כדלקמן: 

 . התשקיף פי על  המבוקשים לרישוםאישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך  2.15.1

מועד המכרז לציבור, המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז  2.15.2

 ההנפקה. 

 ז והפצה. פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכו 2.15.3

)ככל שיהיו( בשיעור שלא   התשקיף  פי  עלשינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים   2.15.4

על   בסעיף    20%יעלה  המצוינים  ו/או מהמחיר  לכך   2.2מהכמות  ובכפוף  לעיל, בהתאמה, 

ביותר מ לא תשונה  היחידות המוצעת במחיר  מן המכפלה האמורה    30%-שמכפלת כמות 

והכמות  המחיר  מן  בהודעה    הנגזרת  יפורטו  העדכניים  והמחיר  הכמות  בתשקיף.  שצוינו 

 המשלימה. 

ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין    ,לעיל יתאפשר  2.15.4שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף   2.15.5

מן הכמות ומן המחיר שצוינו    50%- המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ

מן המכפלה    50%-לעיל, לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ  2.2בסעיף  

וכן שהתקופה להגשת הזמנות תחל לפי    האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף

קיף(, ( לתקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתש 3)ב()2תקנה 
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 . הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה. 2005-תשס"ו

, כאמור בסעיף  המוצעים  כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך  2.15.6

 לעיל, לרבות הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה.   2.3

סום ההודעה  התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני מועד פרפורסמה הודעה משלימה,   2.15.7

החברה מיום  תשקיף  השל    ופרסומממועד  המשלימה וכן לא לפני עבור חמישה ימי עסקים  

ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה, או שינויים    2021במאי    30

שניתן לכלול בהודעה המשלימה. כמו כן, ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים  

השיעו על  בסעיף  העולים  הקבועים  הזמנות    2.15.4רים  להגשת  התקופה  תתחיל  לעיל, 

פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום    לרכישת ניירות הערך המוצעים על 

ההודעה המשלימה. התקופה להגשת הזמנות תסתיים, בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה  

על  ,  2007-( לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז1)א() 11לפי תקנה  

ימים מתחילת    45-שלמה או מימים מיום פרסום התשקיף לה  75-לא יאוחר מפי תשקיף זה 

התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם, ובהצעה אחידה כאמור, במסגרת המכרז הציבורי,  

( שעות  5ומתוכן חמש ) -( שעות  7תסתיים לא לפני תום שבע )יערך על פי תשקיף זה,  תככל ש

 ממועד פרסום ההודעה המשלימה.  - מסחר לפחות 

מערכת המגנ״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות   2.15.8

מהתשקיף   נפרד  בלתי  לחלק  המשלימה  ההודעה  תהפוך  הפרסום  עם  התשקיף.  פורסם 

 ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה. 

  יםם המתמחרמיבמסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החת  2.15.9

   .והחתמים

 וז, חיתום והפצהריכ 2.16

ערך   2.16.1 ניירות  הצעת  בגין  דין,  כל  להוראות    יםוהמציע  החברה   יהיותשקיף,  ה  פי   עלבכפוף 

כרכז    םרשאי שישמש  למי  ריכוז  עמלת  לשלם  ריכוז,  בהסכם  הנפקה  רכז  עם  להתקשר 

 ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה. 



 17 -ב 

להתקשר עם חתם או מספר חתמים,    םרשאי  יםוהמציע  החברה  יהיובכפוף להוראות כל דין,   2.16.2

ומים אחרים.  תשקיף בחיתום ולשלם עמלות חיתום ו/או תשלה  פי  עללצורך הבטחת ההצעה  

שיעור   האחרים,  והחתמים  המתמחרים  החתמים  שמות  לרבות  החיתום,  הסכם  עיקרי 

לשיפוי החתמים,  של התחייבות  וקיומה  ההצעה, העמלות השונות  בהבטחת  השתתפותם 

תשקיף חייבת  ה  פי   עלככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה. יובהר, כי הצעת ניירות ערך  

נכון למועד  תשקיף.  ה  פי   על ידות מתוך היחידות המוצעות  מהיח  25%בחיתום לרכישתן של  

וניירות הערך של החברה יובטחו    התשקיף, אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור ייחתם 

 . בחיתום מלא או חלקי

עם  ל  יםוהמציע החברה  בכוונת   2.16.3 חיתום  בהסכם  יפורטו    ,החתמיםהתקשר  עיקריו  אשר 

עמלת הפצה, ריכוז ועוד. הסכם   , רק, חיתוםבמסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך לא  

 . החיתום יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה

ערך   2.16.4 ניירות  הצעת  בגין  דין,  כל  להוראות  בכפוף  כן,    החברה   יהיותשקיף,  ה  פי  עלכמו 

להתקשר עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור    םרשאי  יםוהמציע 

 פורטו בהודעה המשלימה. יתר התנאים, כפי שי יפ  עלו

 בקשר עם הצעת מניות ההנפקה ומניות המכר  יםהסכמות בין החברה והמציע  2.17

  ההנפקה בקשר להצעת מניות  להסכמות    יםוהמציעהחברה  הגיעו  עובר לפרסום התשקיף,  

   כדלקמן:המכר מכוח תשקיף זה, במסגרתו הסכימו הצדדים, ומניות 

,  תוצענה ותימכרנה מכוח התשקיף וההודעה המשלימההרכב כל אחת מן היחידות אשר  (  1)

המכר מתוך סך המניות  לבין כמות מניות  מניות ההנפקה  בהתאם ליחס בין כמות  יהיה  

  .(מציעיםל  80%-ו חברהל  20% של יחס) המוצעות 

והמציע  ( 2) בהוצאות  יי  יםהחברה  המכר  בהנפקההכרוכות  שאו  מניות  בהתאם   ובהצעת 

היחסי בכמות מניות החברה שיונפקו ויימכרו בפועל מכוח התשקיף וההודעה    ם לחלק

   .וביתרת ההוצאות תישא החברה, המשלימה

 תשקיף המדף  פי עלניירות הערך  הצעת 2.18

מדף, יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה )מטעם החברה או מציע(,  התשקיף    פי  על

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של  מניות בכורה, 

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

ימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה,  )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קי

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

ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה חוב  למימוש לאגרות  ניירות ערך  ,  הניתנים 

נטי  וו תשקיף מדף במועד הרל  וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי דין מכוחמסחריים  

מדף, תיעשה בהתאם  התשקיף    פי עלהצעת ניירות הערך  ״(.ניירות הערךזה: ״ סעיףב)ביחד 

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל  23להוראות סעיף   א לחוק 

והרכב   הערך  ניירות  ותנאי  פרטי  לרבות  הצעה,  לאותה  המיוחדים  היחידות  הפרטים 

המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה  

 העת. 



     

 1 -ג 

 

 

 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף  3.1

 הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו כדלקמן:

הון מונפק ונפרע   הון מונפק ונפרע הון הרשום סוג המניות 

 1בדילול מלא 

רגילות     אחת   כל.נ.  ע"ח  ש  0.01  בנותמניות 

 "(רגילות  מניות)להלן: "
 ש"ח  1,030,000 ש"ח  1,010,000 ש"ח  1,500,000

 השינויים שחלו בהון הרשום של החברה בשלוש השנים האחרונות 3.2

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה, למעט כמפורט  

 להלן: 

 מניות רגילות   מהות השינוי תאריך 

 100,000 הקמת החברה  2018בדצמבר  6

 900,000 הגדלת הון הרשום  2019 באוקטובר 22

 149,000,000 הגדלת הון הרשום  2021בינואר  17

 150,000,000 סה"כ הון רשום לתאריך התשקיף

 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות  3.3

, למעט  שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברהבשלוש השנים  

 כמפורט להלן: 

 מהות השינוי תאריך 
התמורה ברוטו   מניות רגילות 

שנתקבלה בגין המניות  
 )ש"ח( 

 ללא תמורה  100,000 2הקמת החברה  2018בדצמבר  6

הקצאת מניות ללא תמורה לבעלי המניות   2021בינואר  17
,00000999, הקיימים לאחר הגדלת ההון הרשום  ללא תמורה  

בתמורה   לנושאי משרהחסומות הקצאת מניות  2021בפברואר  21
 10,000 1,000,000 לערך הנקוב של המניות 

 10,000 101,000,000 סה"כ לתאריך התשקיף 

  

 

 מימוש כלל האופציות לנושאי משרה ועובדים. בהנחת   1
שינוי מבנה האחזקה בקבוצה במסגרתו הועברה האחזקה בקבוצה מחברות החזקה זרות לחברה. יצויין כי  הליךהוקמה במסגרת  החברה   2

נאמן    הוחזקו ,  האמור  למהלך  המיסים   רשות  אישור  לקבלת  ועד  הקמתה   ממועד   המניות   2019  בספטמבר  26  ביום ומניות החברה בידי 
 .תמורה  ללא המניות לבעלי הועברו

 : הון החברה והמחזיקים בו3פרק 
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 החזקות בעלי עניין  3.4

החברה,    למיטב 3.4.1 של  ידיעת  במניות  העניין  בעלי  פרסום  החזקות  למועד  בסמוך  החברה 

 : הינן כדלקמן התשקיף ולפני הרישום למסחר

שיעור מההון המונפק והנפרע   מניות רגילות  שם בעל המניות 
 ומזכויות ההצבעה 

שיעור מההון המונפק והנפרע  
בדילול   ומזכויות ההצבעה

 מלא
 68% 69.3% 70,000,000 3דלק מערכות רכב בע"מ 

 19.4% 19.8% 20,000,000 4תש"י קרן  
 9.7% 9.9% 10,000,000 5חברות מקבוצת הראל 

 97.1% 99% 100,000,000 סה"כ בעלי עניין
 2.9% 1% 1,000,0006 נושאי משרה 

 100% 100% 101,000,000 סה"כ 

  ההנפקה ו  המכר  הצעת  לאחר, מיד  החזקות בעלי העניין במניות החברהלמיטב ידיעת החברה,   3.4.2

 :  כדלקמן הינן, על פי תשקיף זה, בהנחה של רכישת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה

אופציות לא   רגילות  מניות שם בעל המניות 
 7סחירות

שיעור מההון המונפק  
והנפרע ומזכויות  

 ההצבעה 

שיעור מההון המונפק  
והנפרע ומזכויות  

 בדילול מלא  ההצבעה
 50.4% 51.4% - 54,444,444 רכב דלק 
 14.4% 14.7% - 15,555,556 תש"י קרן  

 9.3% 9.4% - 10,000,000 חברות מקבוצת הראל 
 74.1% 75.5% - 80,000,000 סה"כ בעלי עניין

 2.2% 0.9% 1,400,000 1,000,000 8נושאי משרה 
 0.6% - 600,000 - 9עובדים 
 23.1% 23.6% - 25,000,000 ציבור 
 100% 100% 2,000,000 106,000,000 סה"כ 

 בעל השליטה בחברה  3.5

השליטה בחברה )בשרשור סופי( הוא מר גיל אגמון, וזאת מכוח החזקותיו    נכון למועד התשקיף בעל

והונה של    44.98%-בשיעור של כ מההון המונפק    69%-כ בהמחזיקה    ,דלק רכבמזכויות ההצבעה 

לאחר    51.4%-נכון למועד התשקיף ואשר עתידה להחזיק כ  והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה

  .ת מלאה לניירות הערך המוצעים, לרבות מניות המכר(ההנפקה והצעת המכר )בהנחת היענו 

 המניות בעלי בין הסכמים 3.6

קרן  תחזיק התקשרו דלק רכב וקרן תש"י בהסכם הצבעה משותף, לפיו כל עוד    2021במאי    30ביום  

  המונפק והנפרע של החברה,המניות  מהון    7%-בשיעור שאינו נמוך מ ו/או נעבריה המורשים  תש"י  

של  לדירקטוריון החברה  תצביע דלק רכב בעד מינויו    וכל עוד דלק רכב הינה בעלת השליטה בחברה,

 

מזכויות ההצבעה    44.98%-חברה בשליטת מר גיל אגמון )המחזיק כ  הינה "(  רכבדלק  למיטב ידיעת החברה, דלק מערכות רכב בע"מ )להלן: "  3
 והונה של דלק רכב(.  

ידיעת החברה,    4 "  שותפות מוגבלת  3המניות מוחזקות באמצעות קרן תשתיות ישראל  למיטב  בשותף    המניות בעלי    "(.תש"י  קרן )להלן: 
  כי   יצויין  "(.קבוצת הראלהם ירון קסטנבאום, יהודה רוה והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ )להלן: "בקרן תש"י  הכללי  

 ( יראו בקרן תש"י וקבוצת הראל כמחזיקות יחד במניות החברה. 28%-של קבוצת הראל בקרן תש"י )כבשל החזקותיה 
  המבורגר   גדעון יאיר המבורגר,    בשליטת   שהינה ,  הראל  קבוצתשל    מלאה בבעלות  חברות  חזקות באמצעות  המניות מולמיטב ידיעת החברה,    5

 הראל)בשם  פנסיה וגמל בע"מ    הראל  .הונה של קבוצת הראל(ממזכויות ההצבעה ו  46.49%-בעקיפין, כבמישריון ו)המחזיקים,    מנור  ונורית
הראל חברה   (,0.21%גמל בע"מ )  פותחברה לניהול קו  –(, קרן החיסכון לצבא הקבע  5.73%)  (השתלמות  קרן  והראל  כללית  הראל,  פנסיה 

   (. 0.04%( ולעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ )3.9%) (ונוסטרו  משתתפת )בשם  לביטוח בע"מ 
נאמן  6 ידי  ויוחזקו על  . המניות  לפקודת מס הכנסה   102בהתאם לסעיף    המניות האמורות אשר הוקצו לנושאי המשרה כפופות לחסימה 

 יבשילו לאורך חמש שנים בארבע מנות שוות.  
 להלן. 3.7ראו סעיף והמניות החסומות לפרטים בדבר תכנית האופציות   7
בין   דבילפקודת מס הכנסה. למועד התשקיף מתקיימים יחסי עובד מע  102האופציות הלא רשומות מוחזקות על ידי נאמן בהתאם לסעיף    8

 החברה.  תנושאי המשרה לבין החברה. אף אחד מבין נושאי המשרה אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו במניו 
בין   דלפקודת מס הכנסה. למועד התשקיף מתקיימים יחסי עובד מעבי  102האופציות הלא רשומות מוחזקות על ידי נאמן בהתאם לסעיף    9

במניו  החזקותיו  מכוח  עניין בחברה  בעל  אינו  המשרה  נושאי  מבין  אף אחד  הבנות שלה.  החברות  ו/או  החברה  לבין    ת העובדים כאמור 
 החברה. 
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תש"י, בעד העברת הדירקטור האמור מתפקידו ומינוי    תוכן, לבקש  דירקטור שיוצע על ידי קרן תש"י

   .דירקטור אחר שיוצע על ידי תש"י תחתיו

 10, מנהלים ונושאי משרה רשומות לעובדיםאופציות לא הקצאת מניות ו –תגמול הוני  3.7

תכנית    אימץ  2021בינואר    21ביום   החברה  מניות  דירקטוריון  להקצאת  הוני  חסומות  תגמול 

  ,עובדים ומנהלים של החברה ושל חברות קשורותלנושאי משרה,    ניתן להקצות  אופציות, על פיהו

רשומות  וחסומות  מניות   לא  החאופציות  למניות  למימוש  ,  "התכנית")להלן:    ברההניתנות 

שנים ממועד אימוצה על ידי    10-תוקפה של התכנית הוא ל.  (, בהתאמה"האופציות"-ו  "המניות"

החברה או חברות  של    בדיםוומי שאינם ע   םיהיו עובדי מכוח התכנית יכול שהניצעים  הדירקטוריון.  

לפקודת מס הכנסה )נוסח    102וקצו אופציות על פי הוראות סעיף עובדים יל בתנאי שזאת  ,קשורות

יוקצו  שאינם עובדים    לניצעיםו   (, בהתאמה"הפקודה" -"( ו102סעיף  )להלן: "  1961-חדש(, התשכ"א

האופציות שהוענקו ויוענקו    ."(הניצעים)להלן: "  בלבדלפקודה  )ט(  3  ות על פי הוראות סעיףאופצי

, ניתנות להענקה במסלול הכנסת עבודה או במסלול רווח הון.  102על פי התוכנית, במסגרת סעיף  

, אלא  את התכנית בכפוף לכך שלא יפגעו זכויות של ניצעים  לדירקטוריון או הוועדה הסמכות לשנות

 בהסכמתם בכתב. 

 התכנית  ניהול .א

כמו  .  שהוסמכה לכך על ידי הדירקטוריון  ריון החברה או ועדהוהתכנית תנוהל על ידי דריקט

 "( כנאמן התכנית. הנאמןכן, אישר הדירקטוריון את אי.בי.אי ניהול נאמנויות )להלן: "

כל  ,תשקיףהיובהר, כי החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, ולהשלמת ההנפקה על פי  

ן ותיעשה בכפוף לקבלת אישור הבורסה  הקצאת ניירות ערך של החברה תהיה בהתאם לכל די 

 . ועמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו במועד ההקצאה

 מניות שמורות, מגבלות  .ב

מספ כמות  מונפק  והבלתי  הרשום  בהונה  תשמור  פי  קהחברה  על  הקצאה  לשם  מניות  של  ת 

. על  ןיפורט האופציות וסוג ה בו  אצקהתכנית. הקצאת מניה או אופציה תעשה באמצעות כתב ה

למועד ההצעה לציבור הצבעה על פי המניות המוקצות מכוח התכנית או מכוח מימוש האופציות  

הדירקטוריון. בעניין הצבעה לפי מניות או אופציות    ל ידייפוי כוח לנציג שיבחר ע  ל ידיע  תיעשה

 . עיףסהוראות הההצבעה תעשה בהתאם ל 102 עיףשהונפקו בהתאם לס

 מחיר המימוש  .ג

יקבע   המימוש  הועדהמחיר  או  הדירקטוריון  ידי  בכתב  על  ויקבע  החוק,  להוראות  בהתאם   ,

ימוש נטו )בהתאם  מ  , מנגנוןמזומןדרך של  במועד המימוש בההקצאה. מחיר המימוש ישולם  

 דעת הדירקטוריון. ( או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול האופציותהקבועה בתכנית נוסחה ל

 התאמות  .ד

אלא אם נקבע הדירקטוריון או הוועדה רשאים לנקוט בפעולות כלשהן,    11במקרה של עסקה  .1

ההקצאה,   בכתב  היתראחרת  החברה  ובין  למניות  האופציות  להמרת  התאמות  ביצוע   ,

 

, שמתקיימים בינם  עובדי החברות הבנותו  , מנהלינושאי משרה האופציות הלא רשומות מכוח תכנית האופציות הוקצו לוהחסומות  המניות    10
 מעביד. -יחסי עובדו/או החברות הבנות שלה  לבין החברה 

( מיזוג )כולל מיזוג הפוך ומיזוג משולש הפוך(, רכישה או איחוד, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה 1עסקה לרבות על אחד מאלה: )  11
מכירה של כל או חלק ניכר   (2אחרת, או עסקה דומה של החברה עם אחד או יותר גורמים אחרים, כאשר החברה אינה החברה השורדת; )

 מנכסי החברה או מכירה )כולל החלפה( של כל מניות החברה או חלק ניכר מהן.  



     

 4 -ג 

)ב העסקה(הרוכשת  לתנאי  ההקנייה  ;התאם  מועדי  חלקי;  האצת  או  מלא  ביטול    באופן 

הרוכשת החברה  של  ערך  בניירות  או  במזומן  בתמורה  העסקה  השלמת  עם   ; האופציות 

ביחס לאופציות שתוספת המימוש    עלקבו ;  פקיעה ללא תמורה של האופציות שטרם הבשילו

בעסקה   המניה  משווי  הששהן  גבוהה  למועד  נכון  קבלת  לתבוטלנה  כל  ללא  העסקה  מת 

 . ביחס לאופציות לאור ובשל העסקה לקבל כל החלטה;  תמורה

במועד בו דלק רכב חדלה מלהיות בעלת המניות אשר מחזיקה במספר הרב ביותר של מניות   .2

יואצו ההקנייה  מועדי  הקנייתה    החברה,  מועד  הגיע  שטרם  אופציה  שכל  כך  אוטומטית 

 תוקנה מיידית במועד זה.  

במקרה של פירוק מרצון יואצו מועדי ההקניה וניתן יהיה לממש את האופציות במלואן טרם  .3

 הפירוק. 

פיצול, איחוד, החלפה, שינוי  קרי  )המונפק של החברה שינוי בהון המניות  מקרה שיחול  בכל   .4

אירוע במבנה   כל  החברה,   או  ידי  על  יחסי    דומ(  באופן  הניתנות  יותאמו  המניות  מספר 

, ככל שכתוצאה מכך יווצרו שיברי מניות המספר יעוגל למטה או למעלה  ממימוש האופציות

 . ביותר ולחברה לא תהיה התחייבות לתשלום מזומן או תשלום אחר בגין זה הקרוב ספרל

מניות הטבה   .5 לחלאם החברה תחלק  יחול  אשר המועד הקובע  ה וקתן  מועד  צאת קלאחר 

, כך שמספר המניות הנובעות  זכויות הניצעים  תשמרנה  ,האופציות אך טרם מועד מימושן

אילו   כמניות הטבה  זכאים  היו  להן  סוג  יגדל במספר המניות מאותו  ממימוש האופציות 

 .מימשו את האופציות למניות במועד זה

יראו    ,זכויות לרכישת ניירות ערךבדרך ש להנפקת זכויות,  אם החברה תציע לבעלי מניותה  .6

את האופציות,   מימשו  כאילו  הניצעים  גם    הצעהאת  תוצענה  הזכויות  כי  לכך  ותביא  כזו 

 לניצעים באותם התנאים שהוצעו לבעלי המניות. 

דיבידנד   .7 ליום  אם החברה תחלק  יקדם  יופחת  מימוש האופציות,  והיום הקובע לחלוקתו 

 . בקשר עם כל מניה רגילה הדיבידינד  סכוםגובה ב  המימושמחיר 

ציבורית,   לחברה  הפיכת החברה  פי  והחל ממועד  על  ההנפקה    תתבצעלא    ,תשקיףההשלמת 

המרה של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת  

ויחול יום האקס של אירוע כאמור    . כמו כן, היהדיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או הפחתת הון

   לפני היום הקובע של אותו אירוע, לא תבוצע המרה של כתבי האופציה ביום האקס כאמור. 

 תנאי ההקצאה ומימושה  .ה

בכתב   אחרת  נקבע  ולא  במידה  ההקצאה.  בכתב  שנקבע  כפי  במועד  תפקענה  האופציות 

ההקצאה, הניצע יהא רשאי לממש אופציות אשר הגיע מועד הקנייתן במועד סיום יחיסי עבודה  

סיבה   ללא  היחסים  סיום  של  במקרה  אלא  עבודה,  יחסי  סיום  ממועד  מאוחר  במועד  גם 

הני זכאי  יהיה  אז  בתכנית(  הקנייתן במשך  )כהגדרתה  מועד  את האופציות שהגיע  צע לממש 

או שנתיים לאחר סיום היחסים במקרה של מוות או    היחסיםימים לאחר סיום    90תקופה של  

על הארכת    ,המוקדם למועד סיום היחסיםרשאי לאשר ב מועד  נכות; כמו כן, הדירקטוריון  

על תעלה  שלא  )לתקופה  היחסים  סיום  למועד  מעבר  האופציות  המקורית    תנאי  התקופה 

מניות או אופציות שטרם הבשיל מועד הקנייתן בכל מקרה לא    . שנקבעה למימוש האופציה(

 יבשילו לאחר סיום יחסי העבודה.  
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התכנית,   לתנאי  ובכפוף  בכתב  המניות  שיקבעו  כפי  ההבשלה  במועדי  יבשילו  האופציות 

ן להאיץ את מועדי ההבשלה  ההקצאה )ועשויים להיות שונים מניצע לניצע(. סמכות הדירקטוריו

 של כל או חלק מהאופציות שטרם הבשילו בקרות אירועים מסוימים.   

 העברה  על  מגבלות .ו

ג'   צד  ניתנות להמחאה, להעברה, או לשעבוד לכל  האופציות או הזכויות בקשר אליהן, אינן 

 שהוא, למעט הורשה.  

 :אופציות על ידי החברה עד למועד התשקיףמניות והקצאת  .ז

 12( estricted SharesRחסומות )לנושאי משרה מניות    הוקצו על פי התכנית   2021בחודש פברואר  

ו  ונושאי משרה שללעובדיואופציות    החברה וחברות קשורות )שאינם בעלי עניין(  ם, מנהלים 

  1,000,000-ו  (ש"ח למניה 20במחיר מימוש של )אופציות  1,000,000 , חסומות מניות   1,000,000

יחס ההמרה של האופציות למניות החברה הינו  .  (ש"ח למניה  40במחיר מימוש של  )אופציות  

מנות שוות )הראשונה בתום שנתיים והאחרונה    4-ב  יובשלו  האופציותו החסומות  המניות  .  1:1

  עד   הרביעית  והמנה  שנים  5  תום  עד  למימוש  ניתנות  הראשונות  המנות  3  כאשרשנים(,    5בתום  

במסלול הוני עם    102האופציות הוקצו על פי הוראות סעיף  ו החסומות  המניות    .שנים  5.5  תום

אופציות  מניות חסומות ו/או  נכון למועד התשקיף דירקטוריון החברה לא אישר הקצאת  נאמן.  

 נוספות מכוח התכנית. 

 בוצעו כדלקמן: רההקצאות כאמו

 קבוצת
 הניצעים 

 ותמני
 חסומות

 כתבי
האופציות 

במחיר  
  20 שלמימוש 

 "ח למניה ש

 כתבי
 אופציות
  במחיר

  של מימוש
"ח  ש 40

 למניה 

 ההבשלה  תקופת שווי הוגן כולל

  25%-בתום שנתיים ו  25% 12.5-כ 100,000 330,000 330,000 החברה "ל מנכ
השנה   בתום  נוספים 
הרביעית   השלישית, 

 והחמישית 

  נושאי
 300,000 670,000 670,000 13משרה

 26.8-כ
 600,000 - - עובדים

 חסימת ניירות ערך  3.8

 הגדרות  3.8.1

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה    -"  בעל עניין"

 שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין. 

 כל אחד מאלה: –" מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"

או   .א שהוקצו  שנייםמניות  שתחילתה  בתקופה  עניין,  מבעל  הגשת  -נרכשו  לפני  חודשים  עשר 

 הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר. 

 

מניות חסומות הן מניות אשר הוענקו לניצע במסגרת התכנית וכפופות למועדי ההקנייה ואשר טרם הגיעו לגביהן מועדי ההקנייה כי שנקבעו    12
 נכון למועד ההקצאה.  

לפרטים אודות ההוצאה שתירשם בגין האופציות והמניות החסומות )בחלוקה על פני שנות ההבשלה( אשר הוקצו לכל אחד מנושאי המשרה    13
 לתשקיף.   8.2ראו סעיף 
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שנים .ב שתחילתה  בתקופה  המירים,  ערך  ניירות  של  המרה  במסגרת  שהוקצו  עשר  -מניות 

 חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר. 

ם שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו  ניירות ערך המירי .ג

 לפני הרישום למסחר.

 למעט: 

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. .א

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום  -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים .ב

 האמורה למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה 

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד    – "  פעולה" או "עסקה"

מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם  

אחר שנכרת, בין בכתב ובין בעל פה, בתקופת החסימה של ניירות הערך מושא ההסכם, ושיש בו  

ל מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות  התחייבות ש 

 בדרך הקבועה בהסכם. 

 לרבות נייר ערך המיר.  –" מניה"

למסחרעל   3.8.2 הרישום  במועד  בחברה  העניין  כאמור    ,בעלי  במועד  עניין  בעל  שנהיה  מי  על  למעט 

ו תירשם החברה  על פיף זה ) תשקי  על פיבמסגרת הצעה לציבור  שיוצעו  כתוצאה מרכישת מניות  

 לראשונה למסחר(, יחולו כללי החסימה הבאים: 

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל עניין כל עסקה   (א)

 "(.המניות החסומותאו פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר )להלן: " 

ם למסחר ועד תום החודש השמונה עשר  החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישו (ב)

במניות החסומות בשיעור  פעולה  שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או  

מכמות המניות החסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות החסומות    2.5%שאינו עולה על  

 לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר. 

רישום למסחר, לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל  בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד ה (ג)

 עסקה או פעולה במניות החסומות. 

במועד הרישום למסחר  על   3.8.3 עניין  בעל  חדשה, שאינו  במניות בחברה  במניות  מחזיק  מחזיק  ועל 

תשקיף זה, לפיו    על פינהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור  ש

 נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים:

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה המחזיק כל עסקה   (א)

 "(. המניות החסומות)להלן: "או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר 

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש התשיעי שלאחר   (ב)

במניות החסומות  פעולה  מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או  

מכמות המניות החסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות    12.5%בשיעור שאינו עולה על  

 ומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר. החס
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בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר, לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה   (ג)

 או פעולה במניות החסומות. 

עובד שהינו בעל ענין, כהגדרתו בהנחיות    3.8.3-ו  3.8.2האמור בסעיפים   עובד שאינו  על  יחול  לא 

 .14הבורסה 

 לותביצוע עסקאות או פעו 3.8.4

לעיל, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים    3.8.3- ו  3.8.2  פיםבסעיהאמור    על אף

 ובתנאים המפורטים להלן:

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.  (א)

בעסקה   (ב) חסומות,  מניות  להעביר  ניתן  למסחר,  הרישום  ממועד  חודשים  ששה  מתום  החל 

שמקבל   ובלבד  לבורסה,  תנאי  מחוץ  לחול  ימשיכו  שקיבל  המניות  על  כי  יתחייב  המניות 

 החסימה כאמור בסעיף זה. 

וזאת לשם  (ג) ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות  על  מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך 

הבורסה   לתקנון  השלישי  בחלק  לאמור  בהתאם  שוק  עשיית  לצורך  שוק  לעושה  העברתן 

 ובהנחיות על פיו. 

יהיה רק לאחר תום ניתן להעמיד את המניות   (ד) החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון 

 תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף זה, שנקבעה בהנחיות הבורסה.

  ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד (ה)

המניות שקיבל ימשיכו    המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על 

 לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף זה. 

 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים:  (ו)

המוחזקות   (1) אחרות  מניות  יחסמו  הפעולה  או  העסקה  מושא  המניות  ידי במקום   על 

או   החסומות  במניות  המחזיק  של  המלאה  בבעלותו  ידיתאגיד  במלוא    על  המחזיק 

 הבעלות במחזיק המניות החסומות. 

או   (2) העסקה  מושא  החסומות  למניות  הזהים  ובכמות  מסוג  יהיו  שייחסמו  המניות 

יתח  בהן  והמחזיק  המניות  הפעולה,  על  שחלו  החסימה  תנאי  עליהם  יחולו  כי  ייב 

החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור בסעיף זה לעיל, למשך תקופת החסימה  

 שנותרה. 

של   (ז) המלאה  בבעלותו  תאגיד  ידי  על  לעיל  )ו(  או  )ה(  בסעיפים  כאמור  ערך  ניירות  נחסמו 

 עד לתום תקופת החסימה. המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור  

 לעניין סעיף קטן זה: 

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.   –" מחזיק במניות חסומות"

 בין במישרין ובין בעקיפין.  – בבעלותו המלאה"או " מלוא הבעלות""

 

מכח    החלק השני לתקנון הבורסה, "עובד שהינו בעל עניין" לעניין סעיף זה, הינו עובד שהינו בעל עניין בחברה   על פיבהתאם להנחיות    14
הערך  ניירות  כל  את  שיממש  בהנחה  לרבות  לעובדים  ההנפקה  לאחר  מניות  החזקת  מכח  בחברה  עניין  לבעל  שיהיה  או  מניות  החזקת 

 ההמירים שאינם רשומים למסחר בבורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלו שיוקצו לו בהנפקה לעובדים. 
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מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות לשם השאלתן   (ח)

לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות  לחתם  

   ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף.  30, לתקופה של עד  2007- ערך לציבור(, התשס"ז

סעיפים   3.8.5 פי    3.8.3- ו  3.8.2הוראות  על  לציבור  ההצעה  במסגרת  שהוצעו  מניות  על  יחולו  לא  לעיל 

 ה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר. תשקיף זה, לפיו נרשמת החבר

 הוראות כלליות  3.8.6

בידי   (א) החסומות  המניות  יופקדו  בבורסה,  למסחר  החברה  מניות  רישום  נבו  לפני  פז  רזניק 

בע"מ "  נאמנויות  החסומות   (15"הנאמן)להלן:  שהמניות  באופן  החסימה,  תקופת  במשך 

תוחזקנה   לרישומים  החברה  שם  על  החברה  בספרי  בפיקדון  הרשומות  בורסה  חבר  אצל 

 המתנהל על שם הנאמן, כאשר רק לנאמן תהיה זכות חתימה בפיקדון. 

חסמו מניות על פי ההוראות דלעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות  נ (ב)

 החסומות ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה. 

סומות מניות בדרך של זכויות  נחסמו מניות על פי ההוראות דלעיל והוצעו בגין המניות הח (ג)

 אחת הדרכים שלהלן: על פיבתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות 

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש  (1)

על   החלות  החסימה  הוראות  יחולו  ועליהם  החסומות,  למניות  זהים  ערך  ניירות 

 המניות החסומות המוחזקות בידיו.

 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.  (2)

מחיר    על פיעל המניות שתנבענה מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות שוויה  

חלות על הה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות יחולו הוראות החסימה  

 יות החסומות המוחזקות בידו. מנה

ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות  הוראות פרק זה יחולו גם על ניירות   (ד)

למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום הרישום  

   לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה. 

רישום   3.8.7 עם  הבורסה  הנחיות  לפי  חסימה  תחול  עליהן  התשקיף  למועד  החברה  מניות  ריכוז  להלן 

 חברה למסחר בבורסה:מניות ה

  בתשקיף סעיף כמות הערך  נייר סוג המחזיק  שם
 לחסימה  המתייחס

 3.8.2 70,000,000 רגילות  מניות  רכב  דלק

 3.8.2 20,000,000 רגילות  מניות  "י תש קרן

  מקבוצת חברות
 3.8.2 10,000,000 רגילות  מניות  אל רה

 

" לעניין סעיף זה הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן  בהתאם להנחיות על  15
שלה או חברה אחות שלה; עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; חברה אשר אושרה  

או חברה אשר אושרה על    1994-ות בנאמנות, התשנ"דלחוק השקעות משותפ  9על ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  
. ככל שתבקש  2003-ם(, התשס"גדי( לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעוב1)א()3סעיף   על פיידי פקיד השומה לשמש כנאמן  

לבד שהוא עומד בתנאים  החברה לשנות את הנאמן לאחר פרסום התשקיף, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן החדש, וב 
 האמורים לעיל. 
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 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

להלן תמצית הפרטים מתקנון החברה    .הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה 4.1.1

 .1אודות הזכויות הנלוות למניות החברה 

   .ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01 בנות ,רגילותמניות מורכב משל החברה  הרשוםהון המניות   4.1.2

הינן שוות זכויות לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה שדרישות התשלום בגינה  המניות הרגילות  כל   4.1.3

לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, לרבות  נפרעו במלואן, תקנה  

ב רכוש הח  ,שתחלק החברה  דיבידנדיםהזכות להשתתף  עודף  פירוק, השתתפות  קבלת  בעת  ברה 

 . באסיפות הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו

 להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה:  4.1.4

 סעיפי התקנון ההוראות

 39עד  37 שינוי זכויות של מניות החברה

 36עד  33 שינוי ההון 

 32עד  24 העברת מניות החברה 

 54עד  48 אסיפות כלליות של בעלי המניות 

 71עד  60 הצבעת בעלי מניות 

 129עד   122 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 44 2ניירות ערך הניתנים לפדיון 

 146 זכויות בפירוק החברה 

 להלן  7ראו פרק   מינוי דירקטורים הזכות ל

 שנקבעו בתקנון החברה ,1999-, התשנ"טהחברותהסדרים לפי חוק  4.2

פירוט   החברה  הסדרים  נוסח  להלן  בתקנון  החברותשנקבעו  חוק  הוראות  התשנ"טלפי   ,-1999  

)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  26כמפורט בסעיף    ,"(חוק החברות" )להלן:

  :1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –

 לחוק החברות( 20לתקנון: שינוי תקנון )סעיף   8-ו  7 פיםסעי 4.2.1

  בסעיפי   למעט  ,רגיל  רובב  באסיפה הכללית  תקבלהה בהחלטה ש  זה  ןתקנו  החברה רשאית לשנות.  7"

   ".בהוראה קוגנטית בחוק או לגביהם נקבע מפורשות אחרת התקנון

 

הוראות התקנון המתוארות בפרק זה תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי, בכפוף להצלחת ההנפקה לפי התשקיף, לפני הרישום    1
למסחר של ניירות הערך החברה, עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור  

 . לתשקיף 2פרק ל 2.8בסעיף 
ביחס    בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות   ,ב לחוק ניירות ערך46סעיף  בכפוף להוראות    2

. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו  לערכן הנקוב
כל המניות הקיימות בהון החברה וניירות  כל המניות בהון המונפק של החברה תהיינה נפרעות במלואן.    לראשונה למסחר.

 הערך המוצעים תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה. 

 : הזכויות הנלוות למניות החברה4פרק 
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לעיל, המשנה    7. החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור בתקנה  8"

, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש  הוראה מהוראות תקנון זה

 " בהחלטה. 

 לחוק החברות( 50)סעיף   תקנוןהפי לסמכויות בין האורגנים   תעברהלתקנון:   68סעיף  4.2.2

בהתאם  .  86" מותר  שהדבר  כמה  ועד  אלא  לדירקטוריון,  תועברנה  לא  הכללי  המנהל  סמכויות 

   ."להוראות כל דין

 לחוק החברות(  59לתקנון: מינוי דירקטורים )סעיף  81-ו  75עד   73 פיםסעי 4.2.3

שמספר    האסיפה.  73" ובלבד  רגיל  ברוב  בהחלטה  הדירקטורים,  את  תמנה  החברה  של  הכללית 

  להוראות   ובהתאם  בכפוף  והכללעיל,    72  הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה

 " .זה ותקנון  החוק

)למעט    אלא  .74" דירקטור  כל  של  כהונתו  תהיה  הכללית,  האסיפה  ידי  על  אחרת  ייקבע  אם 

הפסקת   או  התפטרותו  או  לפיטוריו  עד  ותימשך  בזמן,  מוגבלת  בלתי  החיצוניים(  הדירקטורים 

 " כאמור בחוק או בתקנון זה הכלכהונתו או פקיעת כהונתו, 

קטורים נוספים לחברה, בין על מנת  רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דיר הדירקטוריון. 75"

דירקטור   דירקטורים  למלא משרתו של  דירקטור או  ובין אם בתור  שהתפנתה מכל סיבה שהיא 

  72בכל מקרה, המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה    .נוספים

 " לעיל.

"81 .  

)שאינו    .81.1 אדם  למנות  עת  בכל  זכאי  מקומו  דירקטור  ממלא  כדירקטור  לשמש  תאגיד( 

" )להלן:  חליףבדירקטוריון  להתמנות  דירקטור  כשיר  שאינו  מי  חליף  כדירקטור  ימונה  לא   .)"

כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן מותר הדבר על פי דין. ניתן  

שמכהן   מי  את  דירקטוריון,  ועדת  לחבר  חליף  דירקטור  שהמועמד  למנות  ובלבד  כדירקטור, 

להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור  

חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור  

 חיצוני אלא על פי סעיף זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק. 

וד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון  כל ע   .81.2

ישיבת   בכל  ולהצביע  ולהשתתף  הזמנות(  לקבל  הממנה  הדירקטור  של  זכותו  שלילת  )בלא 

 דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה. 

כפוף להוראות כתב  .81.3 הסמכויות שישנן    המינוי שלפיו נתמנה, כל-לדירקטור החליף תהיינה, 

 לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור. 

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף    .81.4

"( הודיע לחברה בכתב על ביטול  הדירקטור הממנהתיפסק אם הדירקטור שמינהו )לעיל ולהלן: "

פטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך  המינוי כאמור או על הת 

 אחרת.  

 " כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  .81.5
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 לחוק החברות(   81)סעיף אסיפה כללית, יושב ראש האסיפה : לתקנון 58-ו  55 פיםסעי 4.2.4

כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.  אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם  .  55"

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות )לפחות( שלהם  

( ושלושה אחוזים  ( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע  33%שלושים 

 ." לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה

בראש כל אסיפה כללית של החברה ישב יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, מי שמונה על    .58"

ידי   על  לכך  שמונה  בכירה  משרה  נושא  או  דירקטור  כל  כאמור,  אדם  מונה  לא  ואם  לכך,  ידו 

הדירקטוריון. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש  

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, יבחרו  ( דקות  15עשרה )

בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי המשרה  

בראש   לשבת  יסרבו  כולם  המשרה  נושאי  או  הדירקטורים  אם  האסיפה.  בראש  לשבת  הנוכחים 

 " או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.  האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות

 לחוק החברות(  107לתקנון: קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף   100סעיף  4.2.5

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב    .100.1"

בה, מבלי   ומצביעים  בישיבה  הנוכחים  הנמנעים.  קולות הדירקטורים  קולות  להביא בחשבון את 

   "ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע. 

 " היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית. .  100.2"

 לחוק החברות(   222דירקטורים )סעיף  ה תכהונ תקופת לתקנון:  08- ו 79, 77,  75עד   74 פיםסעי 4.2.6

)למעט    אלא.  74" דירקטור  כל  של  כהונתו  תהיה  הכללית,  האסיפה  ידי  על  אחרת  ייקבע  אם 

הפסקת   או  התפטרותו  או  לפיטוריו  עד  ותימשך  בזמן,  מוגבלת  בלתי  החיצוניים(  הדירקטורים 

 " .כאמור בחוק או בתקנון זה הכלכהונתו או פקיעת כהונתו, 

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין על מנת  . 75"

דירקטורים   דירקטור או  ובין אם בתור  דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא  למלא משרתו של 

נוספים.  בכל מקרה, המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה  

 " לעיל. 73

על אף כל האמור לעיל, החברה רשאית, בכל עת, באסיפה מיוחדת, בהחלטה ברוב רגיל מכלל  .  77"

קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון  

תקופת   תום  לפני  חיצוני,  דירקטור  למעט  דירקטור,  כל  ממשרתו  להעביר  הנמנעים,  קולות  את 

שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן    כהונתו, ובלבד

רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור  

 " לעיל, אדם אחר כדירקטור.

או .  79" ליושב ראש הדירקטוריון  לדירקטוריון,  הודעה  ידי מסירת  על  רשאי להתפטר    דירקטור 

למשרד, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן  

 ." נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו

אחד  .  80" בכל  דירקטור  משרת  תתפנה  אחר,  דין  ובכל  בחוק  המנויות  העילות  מן  לגרוע  מבלי 

 מהמקרים הבאים:  

 לחוק החברות;  231הדירקטוריון החליט על סיום כהונתו, כאמור בסעיף  .80.1
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 לעיל; 80התפטר ממשרתו בהתאם לתקנה  .80.2

 לעיל;  78הועבר מתפקידו בהתאם לתקנה  .80.3

 לחוק החברות;  232בעבירה על פי סעיף הורשע  .80.4

 ; א לחוק החברות232במועד מתן הודעה לחברה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  .80.5

 ;לחוק החברות 233בית משפט מוסמך להחליט להעבירו מכהונתו, כאמור בסעיף  .80.6

 ; 2018-, התשע"חכלכלי ושיקום   פירעון חדלות חוק לפי שניתן ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים  .80.7

 ; במותו .80.8

 אם הוכרז פסול דין עלידי בית משפט מוסמך;   .80.9

 " בתום התקופה אליה נבחר;. 80.10

 לחוק החברות(  259לתקנון: פטור נושא משרה )סעיף  122-ו 811 פיםסעי 4.2.7

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, תהיה רשאית החברה לפטור את נושאי    .118"

המשרה בה, מראש ו/או בדיעבד, מאחריות כלפיה בשל כל נזק מכל סוג שנגרם ו/או ייגרם, במישרין  

)כהגדרתה בתקנה   ו/או לחברה קשורה  ( של החברה עקב החלטה,  לעיל  117או בעקיפין, לחברה 

מעשה או מחדל )לרבות כל נגזרת של הנ"ל( המהווה הפרת חובת הזהירות של נושאי המשרה כלפי  

החברה. האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא משרה  

 "( של החברה. לעיל 117בחברה קשורה )כהגדרתה בתקנה 

רות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת הגורע מזכותו של נושא  כל שינוי בחוק החב.  121"

משרה לביטוח, לשיפוי או לפטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה, לא יהיה לו תחולה בדיעבד  

ושינוי כאמור לא יהיה בו כדי להשפיע על התחייבויותיה או כוחה של החברה לשפות, לפטור או  

יות נושא משרה בקשר לכל מעשה או מחדל שאירע לפני שינוי כאמור,  להתקשר בחוזה לביטוח אחר

 ."אלא אם כן נקבע אחרת בחוק
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 מ ב ו א 

1.  

תוכן הדברים או  , מלבד אם  תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם  בתקנון זה  .1.1

 – מחייב אחרת  םהקשר

  
 "  אדם", "איש"

 " אדם בני או "
 לרבות תאגיד;  -

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

או בכל אופן אחר    , בדואר אלקטרוני בכתב יד, בדפוס, בצילום, בפקסימיליה - " בכתב"
 הניתן לקריאה; 

לתקנון זה במועד הקובע כאמור    13כמשמעותו בתקנה  מי שהוא בעל מניות   - " מניות בעל"
 לאותו עניין;  לחוק החברות, אם קיים מועד קובע 182בסעיף 

 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה;  - " רשום מניות בעל"

בעל מניות שאינו  "
 "רשום

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין   -
חברה  המניות   שם  על  החברה  של  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות 

 לרישומים;
 

 חבר בדירקטוריון של החברה; - " דירקטור"

 ; בהתאם להוראות תקנון זהוהדירקטוריון שנבחר כדין  - "הדירקטוריון"

דירקטורים "
 " חיצוניים

 כהגדרתם בחוק החברות;  -

 בע"מ;  ורידיס אינווירונמנט - " החברה"

חוק  או " "החוק"
 " החברות

, וכן התקנות שיותקנו מכוחו, והכל בנוסחם  1999- תשנ"טהחוק החברות,   -
 כפי שיהא מעת לעת; 

מי שימונה כמזכיר החברה לרבות כל אדם הממלא אותה שעה את תפקיד   - " המזכיר"
 מזכיר החברה;

" או  המרשם"
מרשם בעלי  "

 " המניות
 

 לחוק;מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם   -

או   "המשרד"
 " המשרד הרשום"

 המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל הרשם, כפי שיהיה מעת לעת;  -

 " רגיל רוב"
 

רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת   -
והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את   סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע 

   הנמנעים;קולות  
 

 למניין הלוח הגרגוריאני;  - " חודש או " "שנה"
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אדם אחר המואגד  - כל חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני - " תאגיד"
 לפי חוקי ישראל או לפי חוקיה של כל מדינה אחרת;

 
  " או זה תקנון"
 "התקנון"

 לעת. תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, בנוסחו כפי שיהא מעת  -

 

לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה זו לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות,   .1.2

אף הרבים במשמע,   -אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מלים ביחיד  

 אף מין נקבה במשמע.   -וכן להיפך, מלים במין זכר  

 ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד   .1.3

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף   .1.4

, שאינן  אחר  , הכוונה היא להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דיןאחר להוראות כל דין 

 ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. 

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון   .1.5

 זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.  

 

 שם החברה 

 שם החברה הוא, כדלקמן:  .2

 . בע"מ ורידיס אינווירונמנט  –בעברית  2.1

 ..Veridis Environment Ltd –באנגלית  2.2

 

 בעלי המניות  אחריות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא אותו נדרשו לשלם לחברה בעד   .3

   .הםעל ידיהמניות ואשר טרם שולם  

 

 מטרות החברה 

 לעסוק בכל עיסוק חוקי.   .4

 

 תרומות

החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים   .5

לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את    הנהלת החברה מוסמכתהעסקיים של החברה.  

   המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי או פרט אחר בקשר לכך.

 

 המשרד הרשום

 שום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת.  המשרד הר .6
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 התקנון

בהחלטה   .7 זה  לשנות תקנון  ברוב  החברה רשאית  הכללית  באסיפה  בסעיפי  ,  לרגישהתקבלה  למעט 

 .  חוקהוראה קוגנטית בב אונקבע מפורשות אחרת   לגביהםהתקנון 

, המשנה  לעיל  7בתקנה  החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, כאמור   .8

הוראה מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש  

 בהחלטה. 

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה   .9

 או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.  

 

 הון מניות רשום

  ש"ח ע.נ. כל אחת   0.01בנות    , על שם,רגילותמניות  150,000,000  הון המניות הרשום של החברה הוא  .10

החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק  "(.  המניות הרגילות"להלן:  )

   החברות ותקנון זה.

 

 ה מ נ י ו ת 

זכויות שוות, לכל דבר    נפרעו במלואן,  ה , שכל דרישות התשלום בגינלכל מניה רגילה בהון החברה .11

בחלוקת עודף  , לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות  ענייןו

   נכסי החברה בעת פירוק.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד   .12

   בהצבעה.

שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, או מי שלזכותו רשומה אצל חבר  בעל מניה בחברה הוא מי   .13

ות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה  בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומ

 לרישומים.

חוק החברות כבעל    ענייןתוך ציון נאמנותו, ויראו אותו ל כבעל מניה  בעל מניה שהוא נאמן יירשם   .14

 לא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה. החברה מניה ו

החברה כבעל זכות כלשהי    על ידילעיל, לא יוכר אדם    13מניות בחברה, כאמור בתקנה  לבעלי  פרט   .15

לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או  במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה  

בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת  

לעיל, במניה בשלמותה, והכל, למעט    13ה כאמור בתקנה  מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מני  בכל

   אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

 

 תעודות מניה

ישאו את חותמת החברה או את שמה המודפס וכן את  י במניות    קנייןהתעודות המעידות על זכות   .16

של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד  של שני דירקטורים או  חתימותיהם  

כלשהם   אנשים  שני  של  חתימותיהם  את  או  החברה  מזכיר  זו  שיוסמכו  עם  ידילמטרה    על 

 הדירקטוריון. 

על  עשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע  יהדירקטוריון רשאי להחליט כי חתימה או חתימות כאמור י

 הדירקטוריון.   ידי
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להוראות .17 הוצאה    בכפוף  שבגינן  המניות  כמות  יפורטו  תעודה  בכל  החברות,  מספריהן  וחוק 

 הסידוריים.  

המתי .18 ראשון  י תעודה  מופיע  ששמו  מי  לידי  תימסר  יותר,  או  שניים  שם  על  הרשומה  למניה  חסת 

במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה,  

 למוסרה לבעלים רשום אחר.בכתב, 

הסדרים   .19 איזה  לקבוע  רשאי  יהיה  של  נוספים  הדירקטוריון  להוצאתן  הקשור  בכל  לנכון  שימצא 

   .ובכלל זה גביית תשלום סביר בגין פעולות הקשורות לעניינים אלו החלפתן  ו/או תעודות מניה

 

 1חילוט מניות 

אותה, .20 ולמכור  מניה שהקצתה החברה  לחלט  רשאי  בעל    הדירקטוריון  לה  אם התמורה שהתחייב 

 זה.  ענייןהמניה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ויחולו הוראות חוק החברות ל 

יום לפחות    (14)   ארבעה עשר  החברה תמסור לבעל מניות שבכוונתה לחלט את מניותיו הודעה מראש, .21

 לפני מועד החילוט, בה יצוינו פרטי אופן הסדרת תשלום חוב בעל המניות והמועד האחרון לביצוע.  

לא יתמלאו במלואן דרישות החברה כאמור בהודעה לעיל, יהיה דירקטוריון החברה רשאי לחלט את   .22

למניות כאמור,  המניות שבגינן נמסרה ההודעה כאמור. החילוט יכלול גם את מלוא הזכויות הנלוות  

 שהוכרזו וטרם שולמו בפועל לפני מועד החילוט.

הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע כל הסדר שימצא לנכון בקשר עם חילוט מניות כאמור ו/או מניות   .23

 חלוטות כאמור.  

 

 הסבתןהעברת מניות ו

 בקשרלמעט  כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום תיעשה בכתב.   .24

המעביר   על ידי , כתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד,  החברה לרישומים או אליה  על ידי להעברה 

עדים לחתימתם, ויימסר למשרד הרשום או    על ידי באי כוחם, וכן    על ידיהנעבר, בעצמם או    על ידיו

מניות  העברת    הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות,   על ידילכל מקום אחר שייקבע  

עברה, כאמור לעיל; לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה כתב הרשומות  

לה  ימשיך  המועברות,  יהמעביר  המניות  כבעל  הנעבר  לרישום  עד  המועברות,  המניות  כבעל  חשב 

 במרשם בעלי המניות.  

י  .25 מניה  העברת  שתאושר  יכתב  אחרת  צורה  בכל  או  בישראל  המקובלת  בצורה  בכתב,  ידי ערך    על 

ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על ידי המעביר ועל ידי הנעבר,  ,  הדירקטוריון

 . בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם

לפני כל אסיפה    ( ימים14ארבעה עשר )החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות לתקופה של   .26

ובלבד שלא יעלו, בסך  החברה    דירקטוריון  על ידיובמועדים ולמשך אותם פרקי זמן שייקבעו  כללית  

( ימים בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם.  30הכל, על שלושים )

הזכאות להצביע באסיפה    עניין ובע ל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד ק 

 כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.  

 
 יצוין כי על אף האמור להלן, כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה, מניות החברה תהיינה נפרעות במלואן.     1
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בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות יהיו ניתנות להעברה   .27

 ללא צורך באישור הדירקטוריון.  

יוגש למשרד או לכ .28 ל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם  כל כתב העברה 

תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש המזכיר בדבר  

 ן של המעביר או זכותו להעביר את המניות.   י זכות הקני

סרב לרושמו, יוחזר  דירקטוריון  שארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהיירשמו, ייכתבי ההעברה ש .29

לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר  הדירקטוריון  למי שהגישו, לפי דרישתו. סרב  

 מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.  

הדירקטוריון, מעת    על ידיקבע יהחברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שי .30

 ן. ילעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות העני 

31.  

כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות   .31.1

לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר,   כי  ירושה, המעידות  צו  צוואה או או מתן  על קיום 

ו יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן  להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, א

 . תמניו

של   .31.2 דעתו  להנחת  לחברה  הוכח  אם  זה,  תקנון  ולהוראות  החברות  חוק  להוראות  בכפוף 

הזכות   של  להסבתה  שבדין  התנאים  נתקיימו  כי  ידו,  על  שנקבעו  ובדרכים  הדירקטוריון 

סב ובו בלבד, כבעל הזכות  במניות הרשומות במרשם על שם בעל מניות רשום, תכיר החברה בנ

 במניות האמורות. 

על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים הרשומים במשותף של   .31.3

והם   בחיים,  הנותרים  בבעלים הרשומים  תכיר החברה  במרשם,  על שמם  מניות הרשומות 

, עד קבלת הוכחה להנחת דעתו של הדירקטוריון על  ין באותן מניותיבלבד, כבעלי זכות קנ 

 או זוכים. קיומם של יורשים 

  או   עיזבון  מנהלי  וכשאין,  שנפטר  יחיד  מניה  בעל   של  עזבונו  ומנהלי  אפוטרופוסיםה .31.4

האדם שיש להם זכות בתור    בני לעיל,   31.3או עם קבלת הוכחה כאמור בסעיף    אפוטרופוסים

זכות  יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי   ,

   רשומה על שם הנפטר. שהיתהבמניה 

החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או   .31.5

זכות   רגל כבעלי  נכסים של בעל מניות פושט  כונס  רגל או בכל  בנאמן בפשיטת  בפירוק או 

 ה. שמו של בעל מניות כזלמניות הרשומות על 

כן  (  7)החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע   .32 שנים מיום הרישום במרשם. 

שנים מתאריך ביטולן, ותהיה    (7)  רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שבע 

מלא   תוקף  בעלי  היו  כאמור,  שהושמדו,  והתעודות  ההעברה  כתבי  שכל  לכאורה  חזקה  קיימת 

 , נעשו כדין.ענייןושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי ה 
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 שינויים בהון

של  , להגדיל את הון המניות הרשום  רגילהחברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב   .33

   החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:  .34

 לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן;  .34.1

 לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה;   .34.2

 מניות.להפחית את הונה של החברה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על  .34.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר  

 בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה,   .35

נהלים ופעולות הדרושים  לקבוע  כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון  

להסדרת העניין, וכן )אם ימצא לנכון( לקבוע כי לא ייקבעו נהלים ופעולות כאמור וכי שברי מניות לא  

 .  לפי שיקול דעתויזכו את מחזיקיהן בכל זכות ו/או פיצוי כלשהו, והכל 

ברוב   .36 לבטל הון מניות רשום שטרגילהחברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית,  רם  , 

 הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות. 

 

 שינוי זכויות 

ברוב   .37 הכללית,  באסיפה  שהתקבלה  בהחלטה  רשאית  של  רגילהחברה  ההוצאה  תנאי  אם  מלבד   ,

המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן  

רוב רגיל  אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של בעלי  

ממספר המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב  

, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה  רגיל

 הוצאה של אותו סוג.בתנאי ה

 . אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג ענייןההוראות הקבועות בתקנון זה ב .38

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות   .39

על  יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר  י בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא  

ן בדרגה שונה מהן  יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובי   ידי

שינוי הזכויות    על ידייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר,  י או עדיפה מהן, וכן לא  

הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של  

 אותן מניות.  

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

,  מכל סוג שהוא  ניירות ערך אחריםכל  הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וין,  בכפוף להוראות כל ד .40

ובין שהינם ניירות ערך הוניים ובין שאינם, ובלבד  המירים או ניתנים למימוש למניות,  בין שהינם  

עד גבול הון המניות הרשום של  שניירות הערך ההוניים )מניות או המירים למניות החברה( יונפקו  

זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או    יןעניהחברה; ל

יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את   לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  מומשו במועד ההנפקה. מבלי 

המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או  
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אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על  להקנותם בדרך  

הדרכים לחלוקת המניות    ענייןידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות ל 

החברה, בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול    על ידי וניירות הערך שיונפקו  

 ל הדירקטוריון.  דעתו ש

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון   .41

לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל  

, בין ביחידות  זכויותבדרך של  דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או  

 הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.   על ידיובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו 

לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה או זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי, לרכוש   .42

הדירקטוריון לפי שיקול דעתו הבלעדי,  מניות שהדירקטוריון החליט להקצותן, אלא אם כן החליט  

לרבות אופציות   - "  מניותסעיף זה: " ענייןלהציען תחילה לבעלי המניות הקיימים, כולם או חלקם. ל

 למניות, אגרות חוב ניתנות להמרה וכל נייר ערך אחר המיר למניות החברה.  

ת חתימה או הסכמה  הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בע .43

כל  או    , ניירות ערך מסחרייםלחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, אגרות חוב

ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה  

  על ידי ים שהונפקו  להחליט לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחר

 החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

 ניירות ערך בני פדיון 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך   .44

 הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.   על ידיקבעו ישי

 

 שמים מר

45.  

ושאר הפרטים  הרשומים  החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות   .45.1

להוראות  חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף    על פיהנדרשים  

המניות   של  כבעלים  הרשום  המניות  בעל  ייחשב  במרשם  רישומו  עם  זה,  ותקנון  החוק 

   תעודות מניה בגין מניות אלה.הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו 

   חוק החברות.  על פיהחברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש   .45.2

מחוץ   .46 נוסף  מניות  בעלי  מרשם  לנהל  רשאית  ל החברה  שנקבעו  בתנאים  בחוק    עניין לישראל  זה 

 החברות. 

ובניירות ערך המירים    ו/או בניירות ערך מסחריים,  החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב .47

הרישום    עניין ניירות ערך אלה, ל  למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי

ו העברה  תעודות,  החלפת  תעודות,  הוצאת  ההסבהבמרשם,  לפי  המחויבים  בשינויים  והכל  עניין,   ,

 בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך. 
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 אסיפות כלליות 
 

  נים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:י החלטות החברה בעני .48

 שינויים בתקנון החברה; .48.1

 של החברה והפסקת העסקתו;  מינוי רואה החשבון המבקר .48.2

 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;   .48.3

עד    268- ו  255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים   .48.4

 לחוק החברות;  275

לחוק החברות וכן    287- ו  286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים   .48.5

 ; לעיל 34נה  בתק שינויים בהון כאמור 

)ככל ואישור האסיפה הכללית נדרש לפי הוראות    )א( לחוק החברות320מיזוג כאמור בסעיף   .48.6

 ;הדין למיזוג(

 , בהחלטה של האסיפה הכללית. וכל דין אחר  תקנון זההוראות    על פיכל החלטה שיש לקבלה   .48.7

חודשים לאחר    (15)   החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר .49

שי  ובמקום  במועד  האחרונה,  השנתית  ידיקבע  יהאסיפה  באסיפה  הדירקטוריון.    על  היום  סדר 

באסיפה   החלטה  ו/או  לדיון  דין  כל  הוראות  לפי  הנדרשים  הנושאים  את  יכלול  השנתית  הכללית 

  דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב , לרבות  שנתית

ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית; מינוי דירקטורים; מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח  

   דירקטוריון החברה. על ידיוכן כל נושא אחר שייקבע  בדבר שכרו של רואה החשבון; 

 " תכונה  לעיל  כאמור  כללית  שנתית אסיפה  " אסיפה  תכונה  אחרת  כללית  אסיפה  וכל  אסיפה  " 

 ".  מיוחדת

מי שלזכותו עומדת זכות  החלטתו, וכן לדרישת כל    על פימיוחדת  דירקטוריון החברה יכנס אסיפה   .50

לדרוש כינוס אסיפה מיוחדת כאמור, בין מכוח הוראות הדין ובין מכוח זכויות שהוקנו לנייר הערך  

 בו הוא מחזיק.

( ימים מיום  21)   נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד 

המיוחדת, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא    שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה

   ( ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.35יאוחר משלושים וחמישה )

51.  

נדרש   .51.1 שבשלם  נושאים  גם  בו  וייכללו  הדירקטוריון  בידי  ייקבע  כללית  באסיפה  היום  סדר 

 . להלן  49וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה  לעיל 50לפי תקנה כינוסה של אסיפה מיוחדת 

)  אחוזבעל מניה, אחד או יותר, שלו   .51.2 לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית,  (  1%אחד 

לכ מהדירקטוריון  לבקש  בעתיד,  רשאי  שתתכנס  כללית  אסיפה  של  היום  בסדר  נושא  לול 

   ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

, ויצורף אליה  במועדים הקבועים לכך בדיןלעיל תוגש לחברה בכתב    50בתקנה  בקשה כאמור   .51.3

 בעל המניות.  על ידי נוסח ההחלטה המוצע  

תימסר   .52 כללית  אסיפה  על  ידיהודעה  בדין,    על  לכך  הקבועים  במועדים  מניותיה  לבעלי  החברה 
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ודיווח   )חתימה  ערך  ניירות  בתקנות  כמשמעותה  המגנ"א,  במערכת  מיידי  דוח  פרסום  באמצעות 

וכן  2003-תשס"גהאלקטרוני(,   באתר    -,  הכללית  האסיפה  זימון  על  מודעה  פרסום  באמצעות 

או באמצעות שני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה  האינטרנט של החברה  

   העברית בישראל; לא תימסר הודעה נוספת או מיוחדת על האסיפה לבעל מניות רשום. 

53.  

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול   .53.1

 דין.  כל  על פיכל פירוט אחר הנדרש את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות ו

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל   .53.2

סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי  

 . כל דיןשיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות 

זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות    53בתקנה  מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור   .53.3

הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את    על ידיתקנון זה בנוגע להעברת סמכויות 

לנושא משרה בחברהו לעיל, לו  זו   53סמכויותיו כאמור בתקנה   ו/או    עדת דירקטוריון ו/או 

 בין אם לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה.  ,למזכיר החברה

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .54

למי שזכאי לכך או אי קבלתה על ידו, או פגם אחר  במועד או  אי מסירת הודעה על אסיפה כללית  

אופן כינוס האסיפה    ענייןבחוק או בתקנון זה, לרבות ל  הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו

הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו  

 בה, בכפוף להוראות כל דין.  

 

 דיונים באסיפות כלליות 

חוקי    מנייןחוקי בעת פתיחת האסיפה.    מנייןיהיה נוכח  אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן   .55

או   בעצמם  נוכחים,  שיהיו  בשעה  ידייתהווה  מניות  על  בעלי  שני  שלושים    )לפחות(  שלוח,  שלהם 

( אחוזים  לפתיחת  33%ושלושה  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  תוך  ההצבעה,  מזכויות  לפחות   )

 . נקבע אחרת בתקנון זההאסיפה, אלא אם  

ה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה  חוקי באסיפ מניין לא נכח   .56

האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי  

המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע  

 י המניות. הדירקטוריון בהודעה לבעל 

יתהווה   .57 נדחית  המניות שבבעלותם מספר בכלחוקי    מנייןבאסיפה  תלות במספר  ללא    משתתפים, 

 . והנושאים שיידונו בה יהיו רק אותם נושאים שהיו על סדר יומה של האסיפה שנדחתה

בראש כל אסיפה כללית של החברה ישב יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, מי שמונה על ידו לכך,   .58

הדירקטוריון. באין    על ידישמונה לכך  או נושא משרה בכירה  ואם לא מונה אדם כאמור, כל דירקטור  

עשרה   חמש  עבור  אחרי  נוכח  מהם  מי  אין  כלשהי  באסיפה  אם  או  כאמור  ראש,  דקות  (  15)יושב 

בעלי המניות  מ יבחרו  כיושב ראש האסיפה,  או אם סרבו לשמש  לתחילת האסיפה  שנקבע  המועד 

שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים לשבת    על ידי הנוכחים בעצמם או  

בראש האסיפה. אם הדירקטורים או נושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד  

 או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.  מבעלי המניות 
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 פרטים, כדלקמן: בין היתר החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו  .59

 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;  .59.1

 העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו. .59.2

 שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.  פרוטוקול

 

 הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות 

חוק    על פין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש  י בעל מניות המעוני .60

ל ונהלים  הוראות  לקבוע  רשאי  הדירקטוריון  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  הוכחת    ענייןהחברות. 

 הבעלות במניות החברה. 

61.  

סוג, בעצמו או באמצעות שלוח,   .61.1 או  בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת 

בכתב  )הצבעה  החברות  בתקנות  כמשמעותה  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות 

עמדה(,  והוד חוק  ,  2005-תשס"ו העות  להוראות  ובכפוף  זה  תקנון  להוראות  בהתאם  הכל 

על  החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה והוא יכול להתמנות כשלוח  

 יותר מבעל מניות אחד.   ידי

בעל מניה יהיה רשאי להצביע בנושאים העומדים על סדר יום האסיפה גם באמצעות כתב 

הוראות  הצבעה   לפי  כתב   הדיןאם  באמצעות  נושא  אותו  על  באסיפה  להצביע  זכאי  הוא 

ניתן   יהיה  כי  האסיפה  זימון  בדוח  החברה  ציינה  לגביו  אחר  נושא  לכל  ביחס  וכן  הצבעה, 

 להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה.  

בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל   .61.2

שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה    על ידיאסיפה, בין בעצמו ובין  

שלוח, יצביע זה    על ידי והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או  

יע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור חבר הבורסה  מביניהם אשר שמו מופ 

הדירקטוריון    על ידי(, או במסמך אחר שייקבע  "אישור הבעלות":  להלןבדבר בעלותו במניה )

רשום  מניות  בעל  של  אחדים  עזבון  מנהלי  או  אחדים  אפוטרופסים  העניין.  לפי  זה,  לעניין 

 משותף במניות אלו.  שנפטר, ייחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים ב

הממנה,    על ידי חתם  י ערך בכתב ויי "( יכתב המינוי"להלן:  המסמך הממנה שלוח להצבעה ) .62.1

תאגיד,   הוא  הממנה  התאגיד;  יואם  את  המחייבת  בדרך  וייחתם  בכתב,  המינוי  כתב  יערך 

מסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר  יהמזכיר רשאי לדרוש כי י 

זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.  

 כן רשאי המזכיר לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך. 

הרשום  תב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד  כ .62.2

הדירקטוריון מפעם    על ידיקבע  יכפי שי  -או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה  

( שעות לפני תחילת  48לפחות ארבעים ושמונה )  - לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד  

, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב  ענייןהאסיפה או האסיפה הנדחית, לפי ה

אף   על  מינוי  מינוי.  כתב  לקבל  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  האסיפה  ראש  יושב  לעיל,  האמור 

כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב  

 . המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה
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ראש האסיפה כפי    שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב .62.3

 שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי. 

 

63.  

בצורה שלהלן או בצורה דומה  עד כמה שניתן  כתב המינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה ערוך   .63.1

 : האסיפה  יושב ראש  על ידילה או בכל צורה אחרת שתאושר 

 בע"מ  ורידיס אינווירונמנט                                            

_________,    ,   אני   זהות  בחברת מספר  מניות  ורידיס    בעל 
_________,   ,   בע"מ, ממנה בזה את  אינווירונמנט זהות  מספר 

**  _____  * מניות מסוג   ____      כשלוחי, להצביע במקומי ולמעני בגין 
 באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת*** של החברה, שתכונס ביום   על ידיהמוחזקות 

 , ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו. 

 .  שנת     לחודש     נחתם ביום  

 

 ______ __ _______ 

 חתימה    

 *  ציין את כמות המניות. 

 ** ציין את סוג המניות. 

 *** מחק את המיותר.

 

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר   .63.2

הרשומות על שם בעל  המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות  

יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל    לפי העניין,הנקובות באישור הבעלות,    המניות או

 ל בעל המניות. מניותיו ש 

הרשומות על שם בעל המניות  אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות   .63.3

נוכח    לפי העניין,הנקובות באישור הבעלות,    או נמנע מלהיות  יראו את בעל המניות כאילו 

 בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו. 

וע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת  מבלי לגר .64

 יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

 כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כל  .64.1

בעל מניות    יעל יד עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו   .64.2

  לפי העניין, הנקובות באישור הבעלות,    הרשומות על שמו אואחד על מספר המניות מאותו סוג  

 אותו בעל מניות. על ידי יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו 

בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח   .65

 מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.בגינן, ורשאי הוא להצביע 

תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם -קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר .65.1

קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר 

במשרד לפני האסיפה הודעה, בכתב, בדבר הפגם,  בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה  

. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה  ענייןהפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי ה

רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הודעה, כאמור, גם במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לפי  
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   שיקול דעתו.

יאומתו   .65.2 עליה,  החתום  וזהות  מינוי  כתב  המבטלת  בכתב  ידיהודעה  רואה    על  או  דין  עורך 

 חשבון. 

המניות    ענייןל .65.3 העברת  על  או  הממנה  פטירת  על  רשאי    –הודעה  יהיה  האסיפה  ראש  יושב 

לקבוע, לפי שיקול דעתו, כי כתב המינוי הינו בתוקף, מחמת שלא ניתנו הוכחות מספקות על  

תוקפו של כתב מינוי כאמור,    עניין, לשביעות רצון יושב ראש האסיפה. להפטירה או ההעברה

  על פי החלטתו של יושב ראש האסיפה, בתום לב, תהא סופית ומכרעת והצבעתו של שלוח  

   .ענייןכתב מינוי כאמור, תהיה תקפה לכל דבר ו

וי, ובלבד שלא  כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינ  .66

 צוין אחרת בכתב המינוי. 

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד   .67

 בהצבעה.  

ן  י קולות המצביעים; ההצבעה במני  מנייןהחלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה ב .68

יושב ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל    על ידי קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך  

איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו, בתום לב, תהא  

 סופית ומכרעת.  

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו   .69

ב שנרשמה  בפרוטוקול   עניין והערה  צורך    זה  יהיה  ולא  בה,  לכאורה לאמור  ראיה  האסיפה, תהיה 

 להוכיח את מספר הקולות )או את חלקם היחסי(, שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

הכללית   .70 האסיפה  החלטות  אחר,  רוב  בדבר  זה  תקנון  הוראות  או  החברות  חוק  להוראות  בכפוף 

יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף    יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא 

 או קול מכריע והצעת ההחלטה תחשב כנדחית.  

חוקי, לדחותה או לדחות את הדיון    מנייןיושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה   .71

דחותם, והוא חייב לעשות כן  לבנושא מסוים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שתקבע ולחזור ו

יפה. באסיפה נדחית כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה  דרישת האס  על פי

יה. אין צורך ליתן הודעה על האסיפה הנדחית, אלא אם  י לגביו החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדח

ואחד עשרים  על  העולה  למועד  נדחתה  האסיפה    (21)   זו  על  הודעה  תינתן  כאמור  ובמקרה  ימים, 

   לעיל.  54-ו  53ת בתקנוכאמור הנדחית, 

 

 הדירקטוריון

,  (12)   שניים עשרולא יעלה על    (5)   חמישהמלא יפחת  מספר הדירקטורים  כל עוד לא נקבע בדין אחרת   .72

 ובכללם הדירקטורים החיצוניים.  

רגיל   .73 ברוב  בהחלטה  הדירקטורים,  את  תמנה  החברה  של  הכללית  שמספר  האסיפה  ובלבד 

והכל בכפוף ובהתאם להוראות    ,לעיל  72הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה  

 החוק ותקנון זה. 

אלא אם ייקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, תהיה כהונתו של כל דירקטור )למעט הדירקטורים   .74

החיצוניים( בלתי מוגבלת בזמן, ותימשך עד לפיטוריו או התפטרותו או הפסקת כהונתו או פקיעת  
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 כהונתו, הכל כאמור בחוק או בתקנון זה.  

, בין על מנת למלא  למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה רשאי, מפעם לפעם,הדירקטוריון  .75

   משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים.

 לעיל.  72בכל מקרה, המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקנה 

,  ענייןהאסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי ה .76

 תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו. 

מכלל קולות  רגיל ברוב החברה רשאית, בכל עת, באסיפה מיוחדת, בהחלטה  על אף כל האמור לעיל, .77

את   בחשבון  להביא  מבלי  בה,  והצביעו  להצביע  הרשאים  הכללית  באסיפה  הנוכחים  המניות  בעלי 

קולות הנמנעים, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו,  

כל    ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית

, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם  רגילאסיפה כללית, בהחלטה ברוב  

 אחר כדירקטור. 

בכל   .78 ולפעול  להוסיף  רשאי  הדירקטוריון  יהיה  דירקטור,  משרת  התפנתה  מספר    ענייןאם  עוד  כל 

פחתהדירקטורים   הדירקטורים    המזערימהמספר    לא  מספר    72בתקנה  הקבוע  של  פחת  לעיל. 

הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת  

נוספים דירקטורים  עד    מינוי  נוספים  דירקטורים  מינוי  לצורך  דירקטוריון  ישיבת  כינוס  לשם  או 

 .ם הנדרש או לבצע פעולות דחופות הדרושות לשמירת האינטרסים של החברהלמינימו

מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד,    על ידידירקטור רשאי להתפטר   .79

נקבע   כן  אם  אלא  ההודעה,  שנמסרה  במועד  לתוקף  תיכנס  וההתפטרות  החברות,  בחוק  כנדרש 

 ר ימסור את הסיבות להתפטרותו. בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטו

, תתפנה משרת דירקטור בכל אחד מהמקרים  אחר  מבלי לגרוע מן העילות המנויות בחוק ובכל דין  .80

   הבאים:

   לחוק החברות; 231הדירקטוריון החליט על סיום כהונתו, כאמור בסעיף  .80.1

 ; יללע  79נה בהתאם לתקהתפטר ממשרתו  .80.2

 ; עילל 77 הלתקנמתפקידו בהתאם  הועבר  .80.3

 ; החברות חוקל 232סעיף  על פיהורשע בעבירה   .80.4

 ;א לחוק החברות232על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף לחברה  במועד מתן הודעה   .80.5

 ; לחוק החברות 233כאמור בסעיף ,  להעבירו מכהונתוהחליט מוסמך  בית משפט .80.6

 ; 2018-, התשע"ח כלכלי ושיקום  פירעון חדלות חוק לפי שניתן ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים .80.7

 במותו;  .80.8

 ; בית משפט מוסמך על ידי  דיןפסול הוכרז אם  .80.9

 התקופה אליה נבחר; בתום  .80.10

81.  

מקומו   .81.1 ממלא  כדירקטור  לשמש  תאגיד(  )שאינו  אדם  למנות  עת  בכל  זכאי  דירקטור 
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לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות  (.  דירקטור חליף""להלן:  )בדירקטוריון  

אם כן מותר הדבר על פי דין.  כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא  

ובלבד   כדירקטור,  שמכהן  מי  את  דירקטוריון,  ועדת  לחבר  חליף  דירקטור  למנות  ניתן 

שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם  

ימונה   לא  אולם  חיצוני.  דירקטור  המועמד  יהא  חיצוני,  לדירקטור  חליף  דירקטור  הוא 

 רקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק.די

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון   .81.2

ישיבת   בכל  ולהצביע  ולהשתתף  הזמנות(  לקבל  הממנה  הדירקטור  של  זכותו  שלילת  )בלא 

 טור הממנה. דירקטוריון ממנה נעדר הדירק

כפוף להוראות כתב .81.3 המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן  -לדירקטור החליף תהיינה, 

 לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור. 

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף   .81.4

"( הודיע לחברה בכתב על  הדירקטור הממנה: "תיפסק אם הדירקטור שמינהו )לעיל ולהלן

כדירקטור   הממנה  הדירקטור  של  כהונתו  אם  או  התפטרותו,  על  או  כאמור  המינוי  ביטול 

 נפסקה בדרך אחרת.  

 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  .81.5

ם לשכר וגמול בגין כהונתם וכן  ירקטורים יהיו זכאיד בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ה .82

הקשורות   הוצאות  ושאר  נסיעות  בגין  הסבירות  הוצאותיו  את  לקבל  זכאי  דירקטור  כל  יהיה 

 . בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון

 דירקטורים חיצוניים  

במספר   .83 חיצוניים  דירקטורים  יכהנו  יפחתבחברה  החברות  שלא  בחוק  זה  לעניין  מינוי    .מהקבוע 

תקופת כהונתם וסיומה  לרבות  ,  וההוראות הרלוונטיות למינויים וכהונתם  הדירקטורים החיצוניים

 . יהיו בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו ,שכרםו

 

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

כל    על פיחוק החברות ו  על פיתקנון זה,    על פילדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו   .84

 . אחר דין

 סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.   .85

אלא ועד כמה שהדבר מותר בהתאם להוראות כל  לדירקטוריון,  לא תועברנה  סמכויות המנהל הכללי   .86

 דין.  

י,  , רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל הכללוכל דין אחר  בכפוף להוראות חוק החברות .87

לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון, יכול שתהיה לעניין מסוים או  

 ים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.ו לפרק זמן מס

 

 ועדות הדירקטוריון 

עדות  ולו  בנוסף)  בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות .88

, למנות להן חברים מקרב חברי  (3אשר מספר החברים בהן לא יפחת משלושה ) (דין  על פיהמחויבות 
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דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או  הת  ועדו , ולהאציל לו"(דירקטוריוןהת  וועד"להלן:  הדירקטוריון )

 בכל ועדה יהיה חבר לפחות דירקטור חיצוני אחד. מקצתן. 

לו  דירקטוריון בנושאים  הת  ועדועל אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו 

 שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד:

 קביעת מדיניות כללית לחברה; .88.1

שהותוותה מראש חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת   .88.2
 בידי הדירקטוריון;

הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת בדבר   עניין קביעת עמדת הדירקטוריון ב  .88.3
 לחוק החברות;   329כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף  

 מינוי דירקטורים;  .88.4

ו של הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, א  .88.5
ערך מסחריים( וניירות  חוב  )ובכלל זאת אגרות  כן מדובר  ניירות ערך אחרים  , אלא אם 

 בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה; 

 אישור דוחות כספיים; .88.6

עד    268- ו  255אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים   .88.7
 ; לחוק החברות 275

וועדות הדירקטוריון  לכל עניין אחר אשר הדירקטוריון אינו רשאי להאציל מסמכויותיו   .88.8
   .הדין  בהתאם להוראות

בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי  

   .דירקטוריון

ב .89 שנעשתה  פעולה  או  שהתקבלה  כה ו החלטה  כמוה  דירקטוריון,  של  ועדת  כפעולה  או  חלטה 

אחרת,   במפורש,  נקבע,  ידיהדירקטוריון, אלא אם  ל  על  ועדה    ענייןהדירקטוריון,  לגבי  או  מסוים 

לו  סמכויות  אצילת  לבטל  או  לצמצם  להרחיב,  פעם  מדי  רשאי  הדירקטוריון  עדת  ומסוימת. 

 דירקטוריון כפי שימצא לנכון. 

90.  

ברוב   .90.1 יתקבלו  דירקטוריון  ועדת  של  בישיבה  החלטותיה  הנוכחים  הדירקטורים  קולות 

 ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. 

פעולות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם   ענייןהוראות הכלולות בתקנון זה ב .90.2

שניתנו   הוראות  במקומן  באו  לא  עוד  כל  הדירקטוריון,  ועדות  ידיעל  הדירקטוריון,    על 

 . וכל דין אחר  כפוף להוראות חוק החברותזה, והכל ב ענייןל

 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.  .90.3

91.  

, אשר הרכבה יהיה בהתאם להוראות חוק  הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת .91.1

 .  החברות וכל דין אחר החל על החברה

לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל    ,הקבוע בחוק החברות  על פיתפקידי ועדת הביקורת יהיו    .91.2

 הדירקטוריון.  על ידיעליה  
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 פעולות הדירקטוריון 

בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו   .92

)אשר מינויו מותר  חבריו  הדירקטוריון ימנה אחד מ  לנכון.ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל  י.  לכהן כיושב ראש הדירקטוריוןדין(    על פי

 . עת. בנוסף, רשאי  דירקטור אחד לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט

הדירקטוריון   .93 ראש  יושב  נעדר  וינהלן.  הדירקטוריון  ישיבות  בראש  ישב  הדירקטוריון  ראש  יושב 

תוך חמש עשרה  הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון    על פימישיבת דירקטוריון,  

מהמועד שנקבע לקיום הישיבה, כי אז יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים באחד מביניהם    ( דקות15)

 יושב ראש הישיבה. כ

החברה  .94 צרכי  לפי  לישיבותיו  יתכנס  מהקבוע    הדירקטוריון  פחותה  שאינה  בתדירות  מקרה  ובכל 

 כן יהיה חייב הדירקטוריון להתכנס בנסיבות ובמועדים הקבועים לכך בדין.בהוראות הדין לעניין זה.  

95.  

כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, לפחות   .95.1 על  )שהודעה מראש  (  3לושה 

לפני המועד האמור. על אף האמור לעיל, רשאי יושב ראש הדירקטוריון להורות כי    ימים

הודעה כאמור תינתן אף פרק זמן קצר יותר לפני מועד הישיבה, אם הדבר סביר לדעתו,  

 . ענייןבנסיבות ה

על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת כל הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא   .95.2

 דעה.  הו

 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: .96

 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;  .96.1

 ; בדין לגביהם חובת כינוסו של הדירקטוריון הנושאים שנקבע .96.2

ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם   או המנהל הכללישדירקטור  נושא  כל   .96.3

 "(. סדר היום": להלן) ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היוםכינוס 

97.  

בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של  .97.1

 סדר היום.  על פיהעניינים שידונו בישיבה, 

מכתב,   על ידי הודעה כאמור לעיל, יכול שתהיה בעל פה, בשיחה טלפונית, או בכתב לרבות  .97.2

 ברק, פקסימיליה או דואר אלקטרוני.  מ

הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם ביקש   .98

 הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר. 

ישיבת דירקטוריון יהיה    מנייןה .99   דירקטוריון המכהנים במועד הישיבה החברי    רובהחוקי לפתיחת 

ייבדק בפתיחת הישיבהואשר אין מניעה על פי חוק להשתתפותם בישיבה.   ל אף  ע  .המניין החוקי 

האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא  

 . יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון

100.  

הדירקטוריון יתקבלו ברוב    בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות .100.1
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קולות   את  בחשבון  להביא  מבלי  בה,  ומצביעים  בישיבה  הנוכחים  הדירקטורים  קולות 

     ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.הנמנעים. 

 היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.   .100.2

שיבות באמצעות וידאו, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר ובלבד שכל  הדירקטוריון רשאי לקיים י  .101

 .  הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

החלטות .102 לקבל  רשאי  הזכאים    הדירקטוריון  הדירקטורים  שכל  ובלבד  בפועל,  התכנסות  ללא  אף 

זו,    על פישהובא להחלטה הסכימו לכך. החלטה שנתקבלה    ענייןלהשתתף בדיון ולהצביע ב תקנה 

 , כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין. ענייןתהא תקפה, לכל דבר ו

 

 פרוטוקולים 

ראש   .103 ההליכים  יושב  של  פרוטוקולים  ייערכו  כי  לכך  יגרום  שנתקבלו  הדירקטוריון  וההחלטות 

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או  .  ות הדיןבהתאם להורא  בישיבות הדירקטוריון 

ין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, יהווה ראיה לכאורה לאמור  יבידי יושב ראש הישיבה, לפי הענ

  בו.

תקנה   .104 יחולו  103הוראות  החלטות    לעיל,  קבלת  ועל  דירקטוריון  ועדת  כל  של  ישיבותיה  על  גם 

 לעיל )לה יצורפו גם חתימות הדירקטורים(. 102 דירקטוריון ללא התכנסות, כאמור בתקנה

 

 המנהל הכללי 

רשאי הדירקטוריון לפטר    ,כן  כמו"(.  המנהל הכללי"להלן:  )  מנהל כללי לחברה  ימנה הדירקטוריון   .105

 . את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף   .106

 להנחיותיו. 

ר  או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחבדין  למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו   .107

 המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.  כן,  כמו .של החברה

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק   .108

שי כפי  זה,  לפי תקנון  לדירקטוריון  הכללי סמכויות שיש  להעניק  ילמנהל  רשאי  והוא  בעיניו,  ראה 

תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני  מסמכויות אלה לאותה  

הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן  

במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או  

 חלקן.  

ללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו;  המנהל הכ .109

 מסוים.  ענייןנתן בין באישור כללי ובין ליאישור כאמור יכול שי 

בנושאים,   .110 דיווחים,  יגיש לדירקטוריון  דין, המנהל הכללי  וכל  חוק החברות  מבלי לגרוע מהוראות 

 הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון. במועדים ובהיקף, כפי שיקבע 
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 תוקף פעולות ואישור עסקאות

על  ועדת דירקטוריון או    על ידיהדירקטוריון או    על ידיבכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו   .111

יהיו    -  עניין י ה המנהל הכללי, לפ   על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או    ידי

הדירקטוריון,   ועדת  הדירקטוריון,  במינוי  כלשהו  פגם  שהיה  מכן  לאחר  יתגלה  אם  אף  תקפות 

, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול  ענייןהדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי ה

 מלכהן בתפקידו.  

של החברה עם נושא  שאינה עסקה חריגה  , עסקה  כל דין אחרלהוראות  ו  בכפוף להוראות חוק החברות .112

למעט עסקה  אישי,    ענייןמשרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה, יש בה  

. אישור כאמור יכול שיהיה בין חד  ועדת הביקורת  על ידי, תאושר  ווהעסקת  והנוגעת לתנאי כהונת

 .פעמי לעסקה מסוימת ובין כללי לסוג מסוים של עסקאות

 מה בשם החברה חתי

 הדירקטוריון יקבע מעת לעת את זכויות החתימה בחברה בהתאם להוראות כל דין.   .113

לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם   .114

כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, בעברית או  

 .  ענייןבאנגלית, לפי ה

 

 מינוי באי כח 

, רשאי הדירקטוריון בכל עת ליפות את כוחו של  כל דין אחרולהוראות    בכפוף להוראות חוק החברות .115

דעת ושיקול  סמכויות  אותן  ועם  מטרות  לאותן  החברה  של  כוחה  בא  להיות  אדם  המוקנה    כל 

והכל,  לדירקטוריון תנאים,  לאותם  ובכפוף  תקופה  לאותה  לנכון.  ,  ימצא  שהדירקטוריון  כפי 

הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי,  

   את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

 

 פטור, שיפוי וביטוח 

 בפרק זה תהא למונחים הבאים המשמעות הבאה:  .116

 , כפי שיתוקן מעת לעת;1968- ניירות ערך, התשכ"חחוק  - " חוק ניירות ערך"

 כל אחד מההליכים הבאים: - "  הליך מנהלי"

 לחוק ניירות ערך; 1, או ט'4, ח' 3הליך לפי פרקים ח' •

- לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח  1הליך לפי פרק ז'  •
1988 ; 

התשיעי לחוק  הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק   •
 ; החברות

אכיפה   • הליך  ניתן  כל  דין  פי  על  אשר  אחר,  מנהלי 
 להעניק שיפוי בגין הוצאות ו/או תשלומים הקשורים אליו;
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()א( לחוק ניירות ערך לעניין  1נד)א()52סעיף  בהתאם להוראות   - " נפגע הפרהתשלום ל"
חוק ניירות ערך ו/או כמשמעו לפי כל    4פרק ח' הליך מנהלי לפי 

 שלום לנפגע הפרה כאמור; להטיל תחיקוק אחר בגינו ניתן  

ו/או     -"נושא משרה"  בחברה  המכהן  החברות,  בחוק  כהגדרתו  משרה  נושא 
נקבע   עובד אשר  וכל  וכן  החשב, המבקר הפנימי,  בחברה בת 
היתרים    ו/או  הדין  הוראות  במסגרת  ממונה  ו/או  כאחראי 

 ה ו/או בחברה בת. בחבר

  

בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין אחר, החברה רשאית לבטח ו/או לשפות )בין שיפוי   .117

בקשתה של    על פיבדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי( נושא משרה בה בגין כהונתו  

החברה כנושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או  

)להלן   )לרבות חברה אחות של החברה(  עניין כלשהו בה  "(, בשל חבות,  חברה קשורה "  -שלחברה 

  תשלום, או הוצאה שיוטלו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה הקשורה,

 , בשינויים המחויבים.  הלןל  120-ו 119ולעניין זה תחולנה תקנות 

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, תהיה רשאית החברה לפטור את נושאי המשרה   .118

או   במישרין  ייגרם,  ו/או  שנגרם  סוג  מכל  נזק  כל  בשל  כלפיה  מאחריות  בדיעבד,  ו/או  מראש  בה, 

( של החברה עקב החלטה, מעשה  לעיל  117שורה )כהגדרתה בתקנה  בעקיפין, לחברה ו/או לחברה ק

או מחדל )לרבות כל נגזרת של הנ"ל( המהווה הפרת חובת הזהירות של נושאי המשרה כלפי החברה.  

בחברה   משרה  נושא  היותו  עם  נושא משרה בחברה בקשר  של  לפטור  ביחס  גם  יחול  לעיל  האמור 

 ( של החברה.  לעיל 117קשורה )כהגדרתה בתקנה 

לביטוח   .119 בחוזה  להתקשר  החברה  רשאית  אחר,  דין  כל  ולהוראות  החברות  חוק  להוראות  בכפוף 

עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה    אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל

 בה, בכל אחד מאלה: 

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;   א. 

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר    ב. 

 להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; 

 עליו לטובת אדם אחר; חבות כספית שתוטל   ג. 

להלן(,    116חבות, תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מינהלי )כהגדרתו בתקנה   ד. 

 בכל אחד מאלה: 

 להלן(;   116תשלום לנפגע הפרה )כהגדרתו בתקנה  .1

בתקנה   .2 )כהגדרתו  מינהלי  הליך  עם  בקשר  משרה  נושא  שהוציא  להלן(    116הוצאות 

 צאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;  שהתנהל בעניינו, לרבות הו

 כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.  .ה

 

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה )בין   .120

כמפורט בתקנות  שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי(, בשל חבות או הוצאה  

או בגין  על נושא המשרה או שהוציא נושא המשרה עקב פעולה שעשה    להלן, שהוטלה   5עד    1משנה  

  ושא משרה בחברה, כדלקמן: בתוקף היותו נמחדל שלו 
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פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או    על פיחבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר   .1

פסק בורר שאושר בידי בית משפט; ואולם התחייבות מראש לשיפוי בגין חבות כספית כאמור  

מתן   בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת  לאירועים  תוגבל 

ה כי  שהדירקטוריון קבע  מידה  או לאמת  לסכום  וכן  לשיפוי  סבירים  ההתחייבות מראש  ם 

 ; בנסיבות העניין

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או   .2

הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת  

פלילי, או שהסתיים בל נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך  א כתב אישום 

הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת  

 הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;  

"חבות  -ן שנפתחה בו חקירה פלילית" וי "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעני –בפסקה זו 

ק החברות, כפי שיתוקן מעת  א( לחו1)א() 260כמשמעם בסעיף    –כספית כחלופה להליך פלילי"  

 לעת. 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן   .3

בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום  

הוכחת דורשת  שאינה  בעבירה  הורשע  שבו  פלילי  באישום  או  זוכה,  שממנו  מחשבה    פלילי 

 פלילית; 

להלן(,    116  הליך מינהלי )כהגדרתו בתקנהחבות, תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם   .4

 בכל אחד מאלה: 

 (;  להלן 116כהגדרתו בתקנה תשלום לנפגע הפרה ) 4.1

  116הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי )כהגדרתו בתקנה   4.2

שכר  להלן זה  ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  בעניינו,  שהתנהל   )

 טרחת עורך דין; 

 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.  .5

כל שינוי בחוק החברות, בחוק ניירות ערך או בכל הוראת דין אחרת הגורע מזכותו של נושא משרה   .121

השוואה לאמור בהוראות תקנון זה, לא יהיה לו תחולה בדיעבד ושינוי  לביטוח, לשיפוי או לפטור ב 

כאמור לא יהיה בו כדי להשפיע על התחייבויותיה או כוחה של החברה לשפות, לפטור או להתקשר  

בחוזה לביטוח אחריות נושא משרה בקשר לכל מעשה או מחדל שאירע לפני שינוי כאמור, אלא אם  

 כן נקבע אחרת בחוק.  

 

 דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת   .122

דיבידנד ובכלל זאת לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות לדיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת  

צתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים  דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מק 

 בעין, ובכלל זה בניירות ערך, או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו. 

חלוקת   .123 על  יחליט  בטרם  רשאי,  בתקנה  הדירקטוריון  כאמור  מתוך  להלן  127דיבידנד,  להפריש   ,

ד, לחלוקת  הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנ

 מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.  
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עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור   .124

לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או  

מוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן  יבהן שלעשות  

שיקול    על פיאו בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל  

 דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.  

הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון  בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על   .125

)ב( לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל  302מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף  

  על ידיקבע  ימקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שי

 הדירקטוריון. 

126.  

ברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או  בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בח  .126.1

למספר המניות שרשומות על  באופן יחסי  מסוג מסוים  מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות  

 , מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן. שמם

, אם הסכום על אף כל האמור בתקנון זה, בעל מניות רשום לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד .126.2

לו זכאי  על  )כשהוא    הכולל שהוא  עולה  בנפרד( אינו  דיבידנד,   ם סכומחושב לכל חלוקת 

רשאימינימלי   חלוקה,לקבוע  הדירקטוריון    אותו  לכל  לא    בקשר  אלו  יובאו  וסכומים 

  בחשבון לכל צורך שהוא, ובכלל זאת, לא יקנו לו כל זכות, דרישה או טענה כלפי החברה.

כל סכום כסף המגיע  כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות  נכות מ הדירקטוריון רשאי ל  .127

בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום  לחברה 

כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או  

ורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה  ההתחייבויות בגין המניה האמ

 החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.  

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה   .128

דם כבעליה של  זכאי אדם להירשם כבעליה במרשם בהתאם להוראות תקנון זה, עד שיירשם אותו א 

   המניה.

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או   .129

העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן  

טוריון רשאי לקבוע,  לגבי בעלי המניות שאינם רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירק 

 כדלקמן: 

כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים, יעשה במשרד או בכל מקום   .129.1

 הדירקטוריון.  על ידיואופן אחרים כפי שייקבע 

להסדיר כל הוראה שימצא לנכון בקשר לתשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות   .129.2

 רשומים שהינם תושבי חוץ. 

דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות   .129.3

 הדירקטוריון.   על ידי החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע 

מטעם בעל מניה רשום, מותר יהיה לשלם כל  על ידי הדירקטוריון או  אם לא נתנו הוראות אחרות,  

שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או  דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום  
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במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס  

לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור  

 בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה. 

 

 י החברה מסמכ

או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות  תהא זכות עיון במסמכי החברה  לא  לבעלי המניות   .130

 להלן.    140הדירקטוריון, כאמור בתקנה    על ידי  לכך  תקנון זה או אם הורשו  על פיאו    דין  על פיכאמור  

לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות    130מבלי לגרוע מהאמור בתקנה   .131

עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי  

 שיקול דעתו. 

תקנון    על פידין או    על פיס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו,  בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנק .132

 אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.  על ידיזה, ינוהל  

 

 דוחות כספיים

 דין.  על פי הדירקטוריון, כנדרש  על ידימי שיוסמך לכך  על ידיחתמו  י הדוחות הכספיים של החברה י .133

 

 רואה חשבון מבקר 

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום   .134

  האסיפה השנתית שלאחריה.

שכרו  יקבע  הדירקטוריון   .135 המבקר  את  החשבון  רואה  הבשל  פעולת  שירותים    קורתיעבור  ובעבור 

 . , לפי שיקול דעתו של הדירקטוריוןנוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת

 

 תהודעו

על  בכפוף להוראות תקנון זה, מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים,   .136

 תקנון זה, ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.  על פיהוראות החוק או   פי

אין   .137 כי  לפגוע בהוראות תקניובהר,  כדי  זה  בו תזמן    53  -ו  52ות  בהוראות פרק  בעניין האופן  לעיל 

 לעיל, בלבד.   53 - ו 52ות החברה אסיפה כללית, וכי זימון אסיפה כללית יהיה כקבוע בתקנ

על  פקסימיליה או    על ידימסירה ביד או    על ידיהחברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה,   .138

או    ידי ידימשלוח בדואר  של בעל המניה,    דואר  על  לפי כתובתו  ייעשה  בדואר  אלקטרוני; משלוח 

הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח  

בפקסימיליה שיגור  באמצעות  הנמסרת  הודעה  אליו.  אלקטרוני   הודעות  בדואר  לבעל  ,  או  תישלח 

 ו לחברה. המניה בהתאם לפרטים האמורים שנמסרו על יד 

 הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו.  .138.1

חשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח  יהדואר, י   על ידיהודעה או מסמך שנשלחו   .138.2

כדין. המסירה תיחשב כאילו   ומבוילים  נושאים את הכתובת הנכונה  דואר כשהם  בבית 

( 5הדואר, ולא יותר מחמישה )  על ידיה המכתב נמסר בדרך הרגילה  בוצעה בזמן שבו הי

 ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר. 
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כנמסר .138.3 בדואר אלקטרוני, תחשב  או  בפקסימיליה  )  ההודעה שנשלחה  וארבע  (  24עשרים 

 שעות לאחר שיגורה. 

  על ידי, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות  על אף כל האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין .139

או באתר האינטרנט  עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית,  (  2)פרסום ההודעה בשני  

 לעיל.   138ההודעה כאמור בתקנה הן בנוסף והן במקום מסירת  של החברה,  

החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל   .140

 דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט. 

י  .141 זה  תקנון  להוראות  בהתאם  בחברה,  מניות  לבעל  שנמסרו  הודעה  או  מסמך  כנמסרים  י כל  חשבו 

או פירוקו של אותו בעל מניות או    כנגדו  חדלות פירעון  מתן צו לפתיחת הליכיכהלכה למרות פטירתו,  

דין )בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר    על פי הסבת הזכות במניות,  

פיקים לגבי כל אדם  יחשבו לכל מטרה שהיא כמסי במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור  

דין, בין אם ביחד עם אותו בעל    על פי ן באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות,  י המעוני

 מניות ובין אם מכוחו או במקומו.  

בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי   .142

לתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי,  תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קב 

חשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את  יומשעשה כן י 

 חשבו כתקפים ושרירים. יההודעה, י 

ודעה  מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן ה  על ידידירקטור או    על ידיאישור בכתב חתום   .143

יחשב כהוכחה מכרעת לגבי משלוחו, ולגבי כל פרט הכלול  י באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, 

 בו. 

כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת,   .144

מאחת    מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר  מנייןיובא יום המסירה ב

נחשבת   היא  שבו  ביותר  המוקדם  במועד  נתקבלה  כאילו  אותה  יראו  לעיל,  המפורטות  הדרכים 

 כנמסרת, כאמור לעיל. 

 

 מיזוג

ובלבד שאישור בעלי  , והכל  ענייןהכללית או באסיפת סוג, לפי ה   רוב רגיל באסיפהאישור במיזוג טעון   .145

 .  בהתאם להוראות הדיןהמניות למיזוג נדרש 

 

 פירוק

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון    -של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי    במקרה .146

 תחולנה ההוראות הבאות:  -זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר תשלום   .146.1

 "(;הנכסים העודפים"  -חובותיה יקראו להלן 

בעלי   .146.2 בין  יחלק המפרק את הנכסים העודפים  לזכויות מיוחדות הצמודות למניות,  כפוף 

 המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות; 

רשאי   .146.3 המניות,  בעלי  קולות  ברוב  הכללית  באסיפה  שתתקבל  בהחלטה  החברה  באישור 
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ן וכן  המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעי

בעלי המניות כפי שהמפרק למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות  

 ימצא לנכון.  

 

 

 



 

 1 -ה  

 

 התמורה הצפויה מההנפקה  5.1

ברוטו   הצפויה  התשקיףהתמורה  פי  על  המוצעות  המניות  הכרוכות  מהנפקת  המשוערות  ההוצאות   ,

יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף  ה  בהנפקה והתמורה נטו הצפויה מההנפק

ערך (  2()1)א16 ניירות  התשכ"חלחוק  ערך    1968- ,  ניירות  תשקיף)ותקנות  וטיוטת  משלימה  ,  (הודעה 

 .למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים. נכון 2007-התשס"ז

הכמות   על  בהתבסס  ברוטו,  ההנפקה  תמורת  זאת,  עם  בתשקיף,  יחד  כמפורט  המוצעת,  המקסימלית 

 . ש"חאלפי   882,500- עשויה לעמוד על סך של כ

   ייעוד תמורת ההנפקה 5.2

מסך התמורה בגין ניירות הערך המוצעים תועבר למציעים על פי    80%-תמורת הצעת המכר, המהווה כ

 חלקם בהצעת המכר.  

  אלפי ש"ח(  176,500)   תמורת ההנפקהבלחלקה של החברה  נכון למועד התשקיף לא נקבע יעוד ספציפי  

פעילותה העסקית השוטפת של החברה על פי החלטות הנהלת החברה כפי שתהיה    צורךוהיא תשמש ל

לעת.   או  מעת  קיימים  בפרויקטים  השקעתה  לצורך  ההנפקה  לתמורת  נדרשת  אינה  החברה  כי  יצוין 

בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה, לצורך השגת יעדי    תשקיף.ל  6בהתהוות, המפורטים בפרק  

המשר של  בפסולת  המדיניות  לטיפול  נוספים  מתקנים  בעתיד  להקים  צורך  יהיה  הסביבה  להגנת  ד 

)מתקנים תרמיים, מתקני קומפוסט, מפעלי מיון(. החברה מעריכה כי היא תהיה גורם משמעותי בהקמה  

של חלק מהמתקנים שיידרשו והיא עשויה להזדקק לכספי תמורת ההנפקה בין היתר לצורך פרויקטים  

 .  אלה

באמצעות דוחות הצעת מדף, תשמש    ,תציע בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה  החברהשבמידה  

התמורה שתתקבל בידי החברה למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות  

 הצעת המדף האמורים.  

 חיתום 5.3

  – פועלים אי.בי.אי דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ,  ידי   תשקיף תובטח בחלקה בחיתום עלה פי  על ההצעה

)להלן בע"מ  וניהול  חיתום  מבטחים  ומנורה  בע"מ  והנפקות  "ביחד  חיתום  הכל("החתמים:    בהתאם  , 

החתמים  ,  בהתאם. 2017-התשס"ז ,  (לציבור  ערך  ניירות הצעת  אופן)  ערך  ניירות  לתקנות(  1())א11  לתקנה

  ויראו  זה  להשלמה  תשקיף  מכוח  לציבור  ערך  ניירות  יוצעו  מכוחה  אשר,  משלימה  הודעה  על  מויחת

  הפרטים   יעודכנו  ו/או   יושלמו,  המשלימה  ההודעה  במסגרת.  התשקיף  על  כחתימה  כאמור  םבחתימת

  2.15  סעיף  ראו  נוספים  לפרטים.  ויעוץ  ריכוז,  הפצה  עמלת,  חיתום,  רק  לא  אך  לרבות,  בתשקיף  החסרים

 לתשקיף.   2לפרק 

 מינימלי סכום  5.4

 לא נקבע סכום מינימלי להנפקה. 

 יעוד תמורת ההנפקה: 5פרק 



 1 -ו 

 

 

 כ

 - בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף   )א(1בהתאם להוראות סעיף  

בינואר   1, התיאור בפרק זה מובא לתקופה שתחילתה שנתיים לפני יום  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

 ( וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף זה. 2019בינואר  1)קרי, יום של השנה שבה מוגש התשקיף 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון 

 הגדרות .6.1

 לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה: 

 ;)התפלה אשקלון( בע"מאדום  - " אדום"

 בע"מ; או.פי.סי רותם  - "רותם או " "רותם.פי.סי או"

 אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ;  - "אמניר"

 ; מ"בע אפעה   מטמנות - "אפעה" או "מטמנת אפעה"

 ;מ" בע ישראל אקולוגיים פתרונות - אקוסול  - "אקוסול"

 דלק מערכות רכב בע"מ; - " דלק רכב"

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

 ; 1968- ערך, התשכ"חחוק ניירות  - " חוק ניירות ערך"

 ; בע"מ אינווירונמנטורידיס  - " החברה"

 המשרד להגנת הסביבה;  - " המשרד"

 ;החברה וחברות מוחזקות שלה - " הקבוצה"

 אנרגיה ושירותים בע"מ;  -איכות הסביבה ורידיס  - "ורידיס אנרגיה" 

 ;מ" בע אפ.די.אר  הסביבה איכות - ורידיס  - "ורידיס אר.די.אפ"

 ורידיס איכות הסביבה ישראל בע"מ;  - " ורידיס איכות הסביבה ישראל"

 מים בע"מ; תהתפל –ורידיס  - "ורידיס התפלת מים" 

 תחנות כוח בע"מ;  –ורידיס  - "ורידיס תחנות כוח"

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

 ; 1984-התשמ"ד חוק שמירת הניקיון - "חוק שמירת הניקיון"

 בע"מ; 1985י.ר.א.ב שרותי נוי  - "יראב"

 שותפות מוגבלת;  - תממ מיחזור - עברון - "מטמנת עברון"

 ;"מבע( 1998) מאוחדים מטמנות מפעלי.מ.מ. מ - "מ.מ.מ." 

קיימא    מסמך - "מסמך האסטרטגיה" בר  פסולת  למשק  , 2030-2021אסטרטגיה 
 ;1(2020)דצמבר   2050מעבר לכלכלה מעגלית בשנת 

הניקיון    כהגדרתה - "פסולת מעורבת" שמירת  מוצ"   –בחוק  מכל ק פסולת  ה, 
מקור שהוא, לרבות ממשק בית, מבית עסק, מתעשייה או  

 

קיימא    1 בר  פסולת  בשנת  2021-2030למשק  מעגלית  לכלכלה  מעבר  (:  2020)דצמבר    2050, 
2030/he/waste_Strategy%20_for_circular%20economy_mohttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/waste_strategy_

ep2021.pdf 

 תיאור עסקי התאגיד: 6פרק 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/waste_strategy_2030/he/waste_Strategy%20_for_circular%20economy_moep2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/waste_strategy_2030/he/waste_Strategy%20_for_circular%20economy_moep2021.pdf
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ואנאורגניים  אורגניים  מרכיבים  המכילה  מחקלאות, 
מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטית או גזם, ואשר 

   ;"ולמעט גניזהאינה מכילה חומר מסוכן, 

וחברות   הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ - " הראל קבוצת"
 המוחזקות על ידה; 

 ; מוגבלת שותפות 3 ישראל תשתיות קרן - ""יתש קרן"

 ; "מבע משולבות מיחזור תעשיות תממ - "ת.מ.מ." 

"ESC " - הסביבה איכות לשירותי החברה; 

"VID" -  להתפלה בע"מוי.איי.די חברה; 

 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .6.2

   כללי .6.2.1

משנת    הקבוצה החל  והתשתיות.    1993פועלת  הסביבה  שנת  בתחומי  ועד  הקמתה  פעלה    2015מאז 

 הבינלאומית.   אוליהו מקבוצת כחלקהקבוצה 

בישראל    של  פעילותהנמכרה    2015  בשנת העולמית  הבינלאומית  קרןלואוליה   Oaktreeההשקעות 

 Capital Management  " אוקטרי)להלן:  חברות    ההחזיק  אשר  ,"(קרן  באמצעות  בקבוצה  בשליטה 

לוקסמבורגיות   מיתוג   תהליך  עברה  הקבוצה,  בישראל  ואוליה  של  הפעילות  ממכירת  כחלק.  אחזקה 

 . מההחזקה בקבוצה 20%-כ רכשה קרן תש"י  2017בחודש יולי  .ורידיסהחלה לפעול תחת השם ו מחדש

  . באותובקבוצה מקרן אוקטרי ומחזיקי מיעוט נוספיםהשליטה    אתרכב    דלק רכשה    2018יולי    בחודש

 ממניות החברה.  10%-כמועד רכשו חברות מקבוצת הראל 

לפי חוק החברות, כחלק  המוגבלת במניות  כחברה פרטית    2018בדצמבר    6חברה הוקמה בישראל ביום  ה

בקבוצ האחזקה  מבנה  בקבוצ  המשינוי  האחזקה  הועברה  הלוקסמבורגיות    הלפיו  האחזקה  מחברות 

 .  לחברה

ידי   על  מוחזקת  החברה  התשקיף,  למועד  רכבנכון  דלק  של    ה)המחזיק  2חברת    מהון  %69.3בשיעור 

חברות מקבוצת  ו  מהון המניות של החברה(   19.8%)המחזיקה בשיעור של  קרן תש"י    ,המניות של החברה(

מהון המניות של החברה(. לפרטים אודות החזקות בעלי מניות    %9.9בשיעור של  ות  )המחזיק  3הראל 

 . לתשקיף 3לפרק  3.4ף החברה, הסכמי ההקצאה ומכירת המניות עימם, ראו סעי 

איכות הסביבה, תחום התפלת  נכון למועד התשקיף,   פועלת הקבוצה בשלושה תחומי פעילות, תחום 

 המים ותחום האנרגיה.  

 תרשים מבנה האחזקות של הקבוצה  .6.2.2

 שלוש חברות בת כדלקמן:נכון למועד התשקיף פועלת החברה בתחומי הפעילות באמצעות 

 

  לתשקיף. 3לפרק  3.5חברה בשליטת מר גיל אגמון. לפרטים נוספים אודות בעלת השליטה בחברה ראו סעיף   2

 .לתשקיף 3לפרק  3.4לפרטים ראו סעיף   3
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מלא (1) בבעלות  פרטית  חברה  ישראל,  הסביבה  איכות  מבנה  ורידיס  אודות  לפרטים  החברה.  של  ה 

 להלן.   6.8.2 סעיףראו  ישראל  האחזקות של ורידיס איכות הסביבה

התפלת מים, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה. לפרטים אודות מבנה האחזקות של    –ורידיס   (2)

 להלן.   6.9.2 עיףורידיס התפלת מים ראו ס

תחנות כוח, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה. לפרטים אודות מבנה האחזקות של   – ורידיס  (3)

 . להלן.ד6.10.1 סעיף ורידיס תחנות כוח ראו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכישת נכסים מהותית  .6.2.3

השלימה החברה, באמצעות ורידיס התפלת מים, את רכישת כלל זכויותיה של    2020באוקטובר    20ביום  

ההתפלה    .IDE Technologies Ltdחברת   למתקן  ותחזוקה  תפעול  שירותי  המספקת  אדום,  בחברת 

באדום. לפרטים נוספים ראו סעיף    100%-באשקלון, כך שלאחר העסקה מחזיקה ורידיס התפלת מים ב

 להלן.   6.9.2

 תחומי הפעילות של החברה  .6.3

 ולמועד פרסום התשקיף, הקבוצה עוסקת בשלושה תחומי פעילות:  2020בדצמבר   31נכון ליום 

הסביבה .א איכות  הקבוצה    –  תחום  עוסקת  הפעילות  תחום  בפסולת  במסגרת  וטיפול  מיון  באיסוף, 

שריפה של  כן  ות מעורבת פסול, ייצור קומפוסט, הטמנה של  )דלק תוצר פסולת(  RDF, ייצור  מעורבת

 להלן.   6.8לפרטים נוספים אודות תחום איכות הסביבה ראו סעיף    .פסולת אורגנית מסוכנת

בתחום התפלת המים באמצעות  במסגרת תחום הפעילות עוסקת הקבוצה    –   תחום התפלת המים .ב

לפרטים    .מתקן ההתפלהבמפעיל של    100%- בומתקן ההתפלה באשקלון  זכיין של ב  50%-בהחזקתה  

 להלן.  6.9נוספים אודות תחום התפלת המים ראו סעיף 

החזקה של תחנות  ו/או  הפעלה  בבעיקר    הקבוצה  עוסקת  הפעילות   תחום  במסגרת   –   האנרגיה  תחום .ג

.  ייצור חשמל מביו גז מטמנותו  , שירותי מיזוג אוירכוח וכן פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית

באמצעות החזקה בשיעור של    ,רותם  או.פי.סיאת תוצאות החברה    בעיקרתוצאות המגזר כוללות  

חבר   20% של  המניות  הכוח    ,רותם או.פי.סי  תבהון  בתחנת  רותם.  או.פי.סיהמחזיקה    במישור 

 .  להלן 6.10לפרטים נוספים אודות תחום האנרגיה ראו סעיף 

 

 ורידיס אינווירונמנט בע"מ 

ורידיס איכות  
הסביבה ישראל  

 ( 1)בע"מ

התפלת   –ורידיס 
 (2)מים בע"מ

תחנות   –ורידיס 
 ( 3)כוח בע"מ

100% 100% 100% 
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה   .6.4

 לתשקיף.   3בפרק   3.3סעיף  לפרטים אודות השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ראו

 חלוקת דיבידנדים .6.5

  :שקדמו למועד התשקיףלהלן פרטים בדבר חלוקות דיבידנד שבוצעו על ידי החברה בשנתיים  .6.5.1

מועד החלטת  
 הדירקטוריון 

סכום הדיבידנד  
במיליוני ששולם  

 ש"ח 
האם החלוקה הצריכה   מועד ביצוע החלוקה 

 אישור בית משפט 

 לא 23.12.2019  70 18.12.2019

 לא 27.5.2020  80 18.5.2020

 לא 18.1.2021  80 13.1.2021

 

יתרת    ש"ח.  מיליוני  226-כלחברה יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בסך של    2020בדצמבר    31ליום    נכון

 מיליוני ש"ח.   146הינה   2021הרווחים לחלוקה בהתאמת סכום הדיבידנד שהוכרז וחולק בחודש ינואר 

זאת,   למועד התשקיף, לא קיימות מגבלות חיצוניות המשפיעות על יכולת החברה לחלק דיבידנדים. עם .6.5.2

כוללים מגבלות שונות ביחס לביצוע תשלומים    ,חברות הקבוצהמ  חלקהסכמי המימון בהם התקשרו  

 להלן.   6.14.2לבעלי מניותיהן והעברתם לחברה, כמפורט בסעיף 

מדיניות    אימץ   2021  פברואר  בחודש .6.5.3 התשקיף,  פי  על  ההנפקה  להשלמת  בכפוף  החברה,  דירקטוריון 

  50%דיבידנד בשיעור של    ,בכל שנה קלנדריתלבעלי המניות,  חלוקת דיבידינד במסגרתה תחלק החברה  

מדיניות   יישום  הדיביבנד.  חלוקת  למועד  שקדמה  הקלנדרית  בשנה  החברה  של  הנקי  מהרווח  לפחות 

ואישור  הדיבידנד  דין,    חלוקת  כל  להוראות  כפוף  יהיה  דירקטוריון החברה  ידי  על  חלוקתו מעת לעת 

חוק החברות, מגבלות ככל שיהיו בהסכמים שהחברה צד להם,  בובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים  

)נוכחי בהן  מחוייבת  שהחברה  פיננסיות  מידה  נדרשות  עתידיותאו    ות אמות  השקעות  מס,  שיקולי   ,)

עתידיים( ומגבלות נוספות שיחולו על החברה, ככל שיחולו, והחלטות שהחברה  בפרויקטים )נוכחיים או  

רשאית לקבל, לרבות ייעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו.  למען הסר ספק, דירקטוריון החברה יהיה  

את   לשנות  דין,  כל  להוראות  ובהתאם  עסקיים  בשיקולים  בהתחשב  עת,  בכל  חלוקת  רשאי  מדיניות 

  דיביבנד זו.
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 מידע אחר  –חלק שני  

 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות .6.6

 )באלפי ש"ח(:   2020-ו  2019בדצמבר של השנים  31להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות נכון ליום 

 

 
 2019שנת  2020שנת 

תחום איכות  
 הסביבה 

תחום התפלת  
תחום איכות   מאוחד  לא מוקצה  תחום האנרגיה  מים 

 הסביבה 
תחום התפלת  

 מים 
תחום  

 מאוחד  לא מוקצה  האנרגיה

 826,869 0 80,061 0 746,808 885,609 0 60,789 24,932 799,888 הכנסות  סך

 76,180 0 7,255 0 68,925 89,602 0 8,545 11,037 70,020 קבועות  עלויות

 678,937 6,768 73,294 645 598,230 695,105 6,540 44,457 13,211 630,897 משתנות  עלויות

 153,958 (7,352) 29,863 24,777 106,670 293,259 (6,557) 30,231 * 143,910 125,675 תפעולי רווח 

 1,356,654 428 199,677 340,078 816,471 1,553,716 66 176,314 605,668 771,668 הנכסים  סך

 סך
 924,515 467 102,489 116,660 704,899 953,764 62 49,721 255,927 648,054 ההתחייבויות  

לדוחות הכספיים.    5אלפי ש"ח. לפרטים ראו באור  121,745מעליה לשליטה בחברה כלולה בסך של   חד פעמי *  כולל רווח
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 4סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה .6.7

בסביבה   .6.7.1 והתפתחויות  אירועים  למגמות,  באשר  החברה  הערכות  תובאנה  של  -המאקרולהלן  כלכלית 

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

בגדר   הינו  זה באשר להערכות החברה  בסעיף  או ההתפתחויות בקבוצה. האמור  התוצאות העסקיות 

 . מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, וככזה הוא אינו ודאי

 כללי  .6.7.2

כלכליים וביניהם  - , פעילותה מושפעת ממגוון גורמים מאקרוהקבוצה  התחומים בהם עוסקתמגוון  לאור  

שיעור האינפלציה   המקומית,  של הכלכלה  לנפש, מצבה  היקף הצריכה הפרטית  באוכלוסייה,  הגידול 

ביקושים  וחיוניים עם רמת    יםעם זאת, פעילויות החברה השונות מספקות מענה לצרכים בסיסיועוד.  

. כמו כן, לפעילות הקבוצה  וצריכת חשמל ומיםקשיחה וכן צמיחה עקבית לדוגמה בהיקף ייצור הפסולת  

 חשיפה נמוכה לשינוי בהרגלי צריכה משתנים אקסוגניים. 

 משבר הקורונה  .6.7.3

שנת נגיף  2019  בשלהי  בסין  )  התפרץ  לרבות  (  COVID-19הקורונה  בעולם,  רבות  למדינות  והתפשט 

,  המתמשך  המשבר  בעקבותמלווה במשבר כלכלי משמעותי.    אוכשה,  "(משבר הקורונה)להלן: "ישראל  

לשמור    הנחיותשמטרתן למנוע את התפשטות הנגיף, ובכלל זה    בפעולות   נקטו ישראל ומדיניות רבות,  

אמצעים להפחתת ההדבקה בנגיף ובכלל זה    נקיטת,  והתקהלויות  תנועה  על  הגבלותעל ריחוק חברתי,  

פי תקנות שהותקנו על ידי הממשלה,    עלעידוד לשמירה על היגיינה, שימוש במסיכות ובחומרי חיטוי.  

 .  חיונית  הוגדרהשפעילותם  עסקים ת החרג תוך מגבלות על מקומות עבודה,  הוטלו

לפסולת,    כך מעבר  תחנות  פסולת,  וסילוק  לטיפול  ואתרים  מפעלים  של  פעילות  התקנות  לפי  אושרה 

מערכי שינוע פסולת, אתרי קומפוסט, פינוי אשפה, בעלי רישיון הפקה או רישיון הספקה כמשמעותם  

 בחוק המים, מתקני ייצור חשמל, שירותי תחזוקת מבנים ועוד.  

  הנדרשות   בפעולות  ונוקטת  הקורונה  למשבר  הנוגעות   תחויותהתפה עוקבת באופן שוטף אחר    החברה

פועלת    החברה.  עובדיה  ולבריאות  לבטיחות  לדאוג  מקפידה  החברה  .המשבר  עם  ההתמודדות  לצורך

  ומספקת  סיפקה החברהסניף, אתר ומפעל של החברה.  בכלבהתאם לתקנות וכן מינתה אחראי קורונה 

  שבהם החברה    שלבמפעלים    '.וכו  חיטוי  חומרי,  מסכות,  כפפות  כגון  לעובדיה  הגנה  אמצעי  קבע  כדרך

עובדים במשמרות קבועות ולמנוע    לשבץהניתן   ככלמונהגת מתכונת עבודה במשמרות, מקפידה החברה  

 חפיפה בעת החלפת משמרות. 

של החברה,    לאור הפעילות  חיוניים,    שכאמורתחומי  מוגדרים  אין    להתפשטות לעיל  משבר הקורונה 

מ העסקהשפעה  מצבה  על  הכספיות  יהותית  ותוצאותיה  החברה  ההתייעלות  של  בפעילות  למעט   ,

הקבוצה פעילות  על  מהותית  לא  אך  מסוימת  השפעה  נרשמה  שבו  מלון  בבתי  כל    ,האנרגטית  שכן 

ידי    השירותים על  פי התקנות שהותקנו  על  חיוניים  מוגדרים  בכל תחומי הפעילות  שמעניקה החברה 

 

יצוין כי אלא אם נאמר  ם.  מחקרים ואתרי אינטרנט שונישונים המבוססים על  נתונים  זה בכלל וסעיף זה בפרט, נכללו רק  במסגרת פ  4
, לצורך הכללת מידע  כאמורבמפורש אחרת, החברה לא ביקשה, ובכל מקרה לא קיבלה את הסכמת עורכי המחקרים והאתרים  

לא נערכה כל בדיקה  . כמו כן  ור ולמיטב ידיעת החברה הינו מידע פומביו מידע אשר מפורסם לציב ינכאמור בתשקיף ומידע כאמור ה
על ידי חברות הקבוצה באשר לנכונותם, דיוקם ועדכניותם של הנתונים המובאים בסקרים, בפרסומים ובמחקרים האמורים וכן לא  

 . נערכה כל בדיקה על ידי החברה האם הבסיס להערכות כאמור נכון או מדויק
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 הממשלה וככאלה המשיכו לפעול כסדרם לאורך משבר הקורונה, לרבות בתקופת הסגרים. 

לאור הטעמים שצוינו לעיל, החברה מעריכה כי למשבר הקורונה לא צפויה להיות גם בעתיד השפעה  

 ל החברה ועל תוצאותיה העסקיות והכספיות. מהותית על פעילותה ש

 ותכניות סיוע ממשלתיות  רגולציה .6.7.4

אופן  בתחומי פעילותה כפופה להוראות הרגולציה השונות, אשר מתעדכנות  מסגרת  פעילות הקבוצה ב

ו  יחסית,  ממשלתיותהתדיר  מתכניות  היתר,  בין  איכות  מושפעות,  בתחום  מדיניות  שינוי  על  בדגש   ,

 להלן.   .ב.א(.6.8.4כמפורט בסעיף   הסביבה, 

כמו כן, פעילות החברה מושפעת בין היתר ממדיניות הממשלה לקידום וסיוע בהקמה של מתקני מיון,  

הרגולציה בתחום זה מהווה גם מנוע צמיחה    טיפול ומיחזור פסולת, לרבות באמצעות קולות קוראים. 

 להלן. .ב.ב(. 6.8.4לפרטים ראו סעיף  תי של פעילות הקבוצה.משמעו

 בישראל  בטחוני מדיני  מצב .6.7.5

במתקנים בתחומי    פגיעההביטחוני והמדיני השפעה על תחומי הפעילות של הקבוצה, בדגש על    למצב

   . להלן .ב.6.10.30 -.ג. ו6.9.29סעיפים המים והאנרגיה. לפרטים נוספים ראו 

 הסביבה   איכות .6.7.6

הכוללת תקנים ונהלים  בתחומי איכות הסביבה לרגולציה   יםכפופ  של הקבוצה תחומי הפעילות השונים  

  איכות הסביבההרגולטוריות בתחומי    הדרישותאודות    לפרטיםהסביבה.  שעיקרם שמירה על איכות  

 הקבוצה.ראו להלן בפרק תיאור תחומי הפעילות של בכל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה  החלות 

 מקומיות  רשויות של הכלכלי מצבן .6.7.7

איכות    הקבוצה  פעילות  על  להשפיע  עשוי  בישראל  מקומיות  רשויות   של  הכספי   במצבן  שינוי בתחום 

, אם כי על פי ניסיונה של החברה בשנים האחרונות, אין לכך השפעה מהותית על יכולת הגביה  הסביבה

 של החברה. 

 ושינויים ברכיב ייצור החשמל  תנודות במחירי דלקים .6.7.8

)גז טבעי( ובתחום    האנרגיה  בתחוםעל התוצאות של הקבוצה    להשפיע   עשויות  דלקים במחירי    תנודות

(.  להלן  .ג6.8.26ראו בסעיפים  בנושאים אלו    האפשריות  השפעותאודות ה  לפרטים)  )סולר(  איכות הסביבה

שינויים ברכיב ייצור החשמל במבנה תעריף החשמל, המפורסם על ידי רשות החשמל עשויים    כמו כן,

להשפיע על תוצאות הקבוצה בתחום האנרגיה )לפרטים נוספים אודות ההשפעות האפשריות בנושא זה  

 להלן(;   .ה.6.10.30ראו סעיף 
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  -חלק שלישי 

 הסביבה  איכות תחום .6.8

 על תחום הפעילות מידע כללי .6.8.1

הסביבה   איכות  ורידיס  הפרטית  החברה  באמצעות  נעשית  הסביבה  איכות  בתחום  הקבוצה  פעילות 

יכונו  ישראל  וחברות המוחזקות על ידה. ורידיס איכות הסביבה    ישראל והחברות המוחזקות על ידה 

היא החברה המובילה בישראל בתחום  ורידיס איכות הסביבה  ".  הסביבה  איכות  ורידיס להלן, בפרק זה "

 איכות הסביבה.  

מיחזור,    ,תחנות מעבר, מיוןה של  הפעל הקמה ו הפעילויות העיקריות בתחום הפעילות הן איסוף פסולת,  

כוללת  הפעילויות הנ"ל  הטמנה, וכן טיפול ושריפה של פסולת מסוכנת.  וייצור קומפוסט  ,  RDFייצור  

 מגוון רחב של מרכזי רווח בעלי סינרגיה הדוקה ביניהם לאורך שרשרת הערך.  

  יש :5להלן מבנה החזקות העיקריות של הקבוצה, הרלוונטי לפעילותה בתחום איכות הסביבה .6.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 :להלן פירוט הפעילויות העיקריות בתחום איכות הסביבה  .6.8.3

 פסולת מעורבת:

ארצית  בפריסה    מעורבתורידיס איכות הסביבה מפעילה מערך איסוף של פסולת    –  פסולת  איסוף .א

ודרום שרון, מרכז  צפון,  גיאוגרפיים:  אזורים  פני ארבעה  ורידיס  על  של  לקוחותיה העיקריים   .

איכות הסביבה הינם עיריות ורשויות מקומיות. כמו כן ורידיס איכות הסביבה מעניקה שירותים  

מחזיקה  .  פרטיים  וללקוחות  תעשייתיים  יםלגופ,  מוסדיים  ללקוחות האיסוף  פעילות  במסגרת 

 

   .הכספיים לדוחות המצורפת עיקריות  מוחזקות ושותפויות  חברות  רשימת ראו  ים נוספ לפרטים  5



 9 -ו 

 

 

ומענה יעיל לדרישות    הקבוצה במערך לוגיסטי רחב בפריסה ארצית המאפשר גמישות תפעולית 

מבוצעת על ידי חברת  ורידיס איכות הסביבה איסוף הפסולת של   פעילות.  המיוחדות של כל לקוח

 . 6יראב הבת 

פסולת    –  פסולת  ומיחזור  פסולת   מיון,  מעבר  תחנות .ב במיון  עוסקת  הסביבה  איכות  ורידיס 

בינלאומיות  למרכיביה.   מחזור  טכנולוגיות  הסביבה  איכות  ורידיס  מיישמת  פעילותה  במסגרת 

ו/או השבה ו/או לצדדים    ו/או ההשבה מועברים למתקני מיחזור  המחזורהרכיבים ברי  מובילות.  

למטמנות.   מועברות  המיון  ושאריות  מכירה(  של  בדרך  )לרבות  זו  שלישיים  פעילות  במסגרת 

כ הקבוצה  חברות  בשנה.    1,000,000-ממיינות  פסולת  לייצור  טון  אתרים  גם  מפעילה  הקבוצה 

 RDF (efuse Derived FuelR .)ומפעל לייצור  7קומפוסט 

  מפעילהאו  /ו   הקימה( שלה  הבנות  החברות)באמצעות    הסביבה  איכות ורידיס,  זו  פעילות  במסגרת

 : אתרים מספר

  ורידיס איכות הסביבה מפעילה את מתקן המיון הקיים בעפולה  –  בעפולה  פסולת  מיוןמפעל   (א

ורידיס    2015  יולי  חודשב.  1986מתקן מיון הפסולת הראשון בישראל אשר הוקם בשנת  שהוא  

הסביבה   ידי    BOT  במכרזזכתה  איכות  על  עפולה  שפורסם  המעבר    להפעלת עירית  תחנת 

שנים    15ההפעלה הכוללת הינה  תקופת  המפעל    .ולשדרוגה למפעל מיון חדשוהמיון הקיימת  

 מפעל המיון החדש.  של   והקמתמיום סיום 

את    הושלמו  2020שנת    במהלך יחליף  אשר  החדש  המיון  מפעל  בהקמת  ההשקעות  מרבית 

הקיים.   והפעלתו    2021  פברואר  בחודשהסתיימה    החדש  המיון  מפעל  של  הקמתוהמפעל 

מיליון    106-בהשקעה כוללת של כ  2021במחצית השניה של שנת  המסחרית צפויה להתחיל  

כושר קליטת פסולת    9. אמנירחברת הבת  הפעילות מתבצעת באמצעות    .)לפני מענקים(  8ש"ח 

 .  50%  -טון ואחוזי מיון לטובת מיחזור בשיעור של כ 1,200 -של מתקן המיון החדש כ

 של בהקמה ושדרוגלתמיכה    9383הגישה בקשה לתמיכה על פי קול קורא  יצוין, כי אמניר  

ראו  עירונית   לפסולת מיון מתקני "6.8.4סעיף  )לפרטים  זה:  בסעיף  )להלן  הקול  .ב.ב(( 

  31.5  -כ הקמת המפעל בהיקף של  אושרה תמיכה עבור    2019יולי  במהלך חודש  "(.  הקורא

יוני  ש"ח.  מיליון   אושרה  2020בחודש  הקורא,  הקול  תנאי  לעדכון  בהמשך  סכום לאמניר  , 

כ של  קיבלה  מתוכם  ,  )כולל מע"מ(  ש"חמיליון    37.5  -תמיכה מתוקן  למועד התשקיף  נכון 

 .  )כולל מע"מ( מיליון ש"ח 12- כאמניר 

בקול הקורא    שנקבעו  תשלום   ותנאי   דרך  לאבני   בהתאם   הינו   התמיכה  מתן   – המענק    תנאי 

ההתחייבות להלן:  ובכתב  כמפורט  ההתחייבויות  1),  כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה   )

הקורא   בקול  שניתןהמופיעות  ההתחייבות  )ובכתב  בהתאם  2;  הפרויקט  ביצוע    לתכנית ( 

( הגשת דיווח ביחס לכל אבן דרך אודות היקף העלויות המזכות  3במסמכי הבקשה; )  השהוצג

 

 .לעיל 6.8.2( בתרשים בסעיף 4ראה סעיף )  6

 .  להשתמש בו לצורך דישון וטיוב הקרקעקומפוסט הוא דשן עשיר שנוצר מפסולת אורגנית או מפרש בעלי חיים ואפשר   7

עתיד    8 פני  צופה  מידע  בגין  ההשקעה    –אזהרה  והיקף  לביצוע  הזמנים  לוח  החדש,  המיון  מפעל  להקמת  בנוגע  החברה  הערכת 
ניירות ערך. היקף ההשקעה ולוחות הזמנים בפועל עלולים להשתנות, בין   המתוכנן הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק 

 ילות קבלנים וקבלת כל האישורים הדרושים להפעלת המתקן לאחר הקמתו. , כגון פעהחברההיתר, בשל גורמים שאינם בשליטה  

 .לעיל 6.8.2( בתרשים בסעיף 5ראה סעיף )  9
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אסמכתאות   בצירוף  התמיכה  נדרשת  מס)בגינן  חשבוניות  לע  (כגון  שהושקעו,  ביחס  לויות 

צירוף כרטסת, מאזן בוחן ודוחות כספיים עדכניים למועד דרישת התשלום לפי אבן הדרך. 

)מאזני פסולת שנתיים, אישורי קליטה  מסמכים נוספים    לצרףנדרש  עבור אבן הדרך האחרונה  

החומר   מכירת  בגין  מס  חשבוניות  צירוף  וסוגיהם,  השונים  ההטמנה  אתרי  שמות  פי  על 

לתקן  הממוחזר,   בהתאם  האורגנית  העירונית  הפסולת  הפרדת  איכות  אודות  שנתי  דוח 

  ערבות וכל דיווח או מסמך נוסף שיידרש על ידי המשרד. בנוסף יש להמציא    2221הישראלי  

של   בסכום  הסביבה  להגנת  המשרד  לטובת  מוגדלת  מותנית  בלתי  מסכום    10%בנקאית 

שנים מתחילת הפעלה    10ת ועד לתום  התמיכה שאושר, שתוקפו ממועד קבלת כתב ההתחייבו

המתקן. של  הקימה    מלאה  האמור,  על  המעבר  אמניר  בנוסף  תחנת  בשטח  מפעילה  והינה 

והמיון בעפולה, גם מתקן מיון לפסולת אריזות, מכוח התקשרות עם ת.מ.י.ר תאגיד מחזור  

 יצרנים בישראל בע"מ. 

ומיון  תחנות   (ב הסביבה    –  נוספותמעבר  איכות    קטנות   מעבר   תחנות   מספר  מפעילהורידיס 

  המקומיות   הרשויות   ידי  על  שפורסמו  במכרזים  זכייתה  מכוח  , בהיקף לא מהותי,מקומיות

   הפעילות מתבצעת באמצעות יראב.  .שבשטחן נמצאות התחנות

הסביבה  –  RDF  וייצור  פסולת  למיון  מפעל (ג איכות    למיון  מפעלומפעילה    הקימה   ורידיס 

( בשטח של פארק המחזור  דלק תוצר פסולת  –  Refuse Derived Fuel)  RDF  וייצור  פסולת

"  חירייה ה   .("RDF- ה  מפעל)להלן:  וייצור    RDF-מפעל  הפסולת  מיון  מתקן    RDFהינו 

מיון הפסולת מתבצע בשליטה  האוטומטי הראשון בישראל ואחד המתקדמים ביותר בעולם. 

מיון    בטכנולוגיותאדם, תוך שימוש    המפעל, כמעט ללא מגע ידמלאה ממערכת הבקרה של  

)לרבות קרני אינפרההכוללות    מתקדמות, ואופטי  ורידיס    .אדום(-מכשור מגנטי  חלקה של 

)לרבות השקעות    ש"חמיליון    163  -בהשקעה הכוללת בהקמת המפעל הינו כ איכות הסביבה  

,  ש"חמיליון    10  -כ צפויה השקעה נוספת במתקן, בהיקף של    2021  בשנת.  10מיון נוסף(  קוב

   .הנוסף המיון  קו הקמת  עם בקשר בעיקר

"מ )להלן:  בע מפעלי מלט ישראליים   – משמשת כקבלן משנה של נשר   ורידיס איכות הסביבה

  עם  בקשר,  היתר  בין ,  "( שחתמה על הסכם עם אגוד ערים דן )תברואה וסילוק אשפה(נשר"

.  2016המפעל החלה בחודש דצמבר    של. הפעלתו המסחרית  המפעל  והפעלת   הקמת ,  תכנון

בהליך הייצור במפעל מופרד חומר בעל ערך קלורי גבוה )כגון עץ, פלסטיק, טקסטיל, קרטון,  

  דלק   כתחליף  ומשמש  לנשר  מועבר  זה  חומר.  RDFנייר( ומופק ממנו חומר בעירה יבש הנקרא  

 בשנה   פסולת טון    500,000-כ  של  בכמות  כיום  מטפלהמפעל  .  נשר  במפעל  המלט  ייצור  בהליך

  עם   .טון פסולת מידי שנה  650,000  -כ של    כוללתבכמות  ולטפל    לקלוטיוכל  הקרוב  עתיד  בו

 

מיליוני ש"ח על ידי נשר לצורך התאמת    60  -כמיליון ש"ח על ידי איגוד ערים דן ועוד    140-בוצעו השקעות נוספות בהיקף של כ  כמו כן   10
 . RDFמתקני נשר לקליטה והזנה של 
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מתבצעת   הפעילות.  202111 יולי  חודשב  להסתיים  צפויה  אשר(,  4)קו   נוסף  מיון קו  של   הקמתו

  להלן. .3ה.6.8.16לפרטים נוספים ראו סעיף  12. .די.אפאר ורידיסהבת  באמצעות חברת 

הגישה   המפעל  הקמת  אפ  במסגרת  די  אר  קורא  ורידיס  קול  פי  על  לתמיכה    9384בקשה 

.ב.ב(( )להלן בסעיף  6.8.4)לפרטים ראו סעיף    לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית

  RDF-לת מפעל האושרה תמיכה עבור הפע   2018במהלך חודש דצמבר  "(.  הקול הקוראזה: "

( כפונקציה של כמות הפסולת שנקלטה ו/או תיקלט במפעל  2018-2022)שנים    5  לתקופה של  

 בפועל. 

)כולל    מיליון ש"ח  100-מענק בהיקף של כלורידיס אר די אפ  במסגרת הקול הקורא אושר  

מיליון    100)מתוך  ש"ח  מיליון    34-התקבלו )ברוטו( כ, מתוכו, נכון למועד התשקיף,  מע"מ(

עבור השנים  ש"ח  שאושרו בכפוף לעמידה בכמויות הפסולת שצוינו בבקשה שהגישה החברה(  

2018-2019  . 

לכל טון פסולת שנקלט במתקן  )כולל מע"מ(    ש"ח  40הקול הקורא, סכום התמיכה הינו    על פי

ונדרש כי לפחות   ל   40%המיון  והועברה  מתקני  מהפסולת שנקלטה במתקן מוינה, הופרדה 

על מגיש  על פי הקול הקורא,  .  או עיכול אנאירובי/קומפוסטציה  RDF  -מחזור או השבה כ

  50%הבקשה להראות בעת הגשת התכנית העסקית למתקן וקביעת מחיר הכניסה שלפחות  

מגובה התמיכה הניתן בקול קורא זה מיועד ומתבטא בהורדת מחיר הכניסה המשולם על ידי  

 . תרלא הרשות המקומית בכניסה

  נוסף ה  מיוןהקו  הקמת  לצורך    9383מכוח קול קורא    למענקבקשה  יצוין כי החברה הגישה  

למיטב ידיעתה של החברה הבקשה אושרה אם כי טרם נמסרה לחברה הודעה בכתב  (.  4)קו  

   על כך.

  מפסולת   קומפוסט  לייצור  אתרים  מפעילה  ורידיס איכות הסביבה  –  קומפוסט  לייצור  אתרים (ד

מזון(  בעיקר  )  אורגנית  ביתית המיון  שאריות  ממפעל  )בעיקר  מיון  ממפעלי  מתקבלת  אשר 

ה וממפעל  קומפוסט    אתרה  (.חיים  בעלי  פרש)  חקלאית  ומפסולת(  RDF  -בעפולה  לייצור 

  נמצא במושב משואה בבקעת הירדן האתר    13.מ.מ. תחברת הבת  על ידי    מופעלמפסולת ביתית  

האתרים לטיפול בפסולת    שלושתוהוא הגדול מבין    לשנה,טון    500,000-כ  ומטפל בכמות של

)שני המתקנים הנוספים הינם דודאים במועצה האיזורית בני    בארץ  כיוםאורגנית הקיימים  

וקומפוסט   הארץ  בדרום  המערבי(  2000שמעון    מפסולת   קומפוסט  לייצור  האתר.  בגליל 

טון    100,000-כמטפל בכמות של  ו  יראב  הבת   חברת   ידי   על   מופעל )פרש בעלי חיים(    חקלאית 

 .  לשנה

 

להיקף ההשקעה הצפוי בקו המיון הנוסף, לוחות הזמנים המוערכים  ת החברה בנוגע  ו הערכ  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד      11
מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך.    ןכמות העתידית של פסולת אשר תטופל במפעל הינלהשלמתו, וכן בקשר עם  

כמות הפסולת אשר תטופל בפועל במפעל מידי שנה  היקף ההשקעה הצפוי, לוחות הזמנים הצפויים להשלמת קו המיון הנוסף ו
  ככל שיתרחשו תקלות תפעוליות שונות ים להשתנות ולהיות מושפעים, בין היתר מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות  עשוי

 .ו/או עיכובים שונים בהקמת קו המיון

  .לעיל 6.8.2 בסעיף   בתרשים( 3) סעיף  ראה  12

 לעיל 6.8.2( בתרשים בסעיף 1ראה סעיף )  13
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שירותי הטמנה לרבות תפעול    ורידיס איכות הסביבהמעניקה    90-החל מאמצע שנות ה  –  הטמנה .ג

בתכנון, הקמה ותפעול של מטמנות,    מתמחהאיכות הסביבה    ורידיס.  שונות ברחבי הארץ  מטמנות

מובילה   לטכנולוגיה  סביבה.    ושמירהבהתאם  איכות  תקני  הסביבה  על  איכות  מפעילה  ורידיס 

, המאפשרת  באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה )בשיעורים שונים( מספר מטמנות ברחבי הארץ

הארץ חלקי  בכל  כולל  פתרון  הן  מתן  ניתנים  ההטמנה  שירותי  לגופים  .  והן  הקבוצה  לחברות 

   חיצוניים.

ו (א ידיעתה של החברה  עד  פי    עללמיטב  הערכתה, הקיבולת באתרי ההטמנה בישראל תנוצל 

תומה בשנים הקרובות ולכן המטמנות בהן מחזיקה החברה פועלות להרחבת נפח ההטמנה  

הקיימת   המטמנה  הגבהת  של  החברה  או  בדרך  נוספים.  שטחים  בהתאם  הקצאת  פועלת 

לפיה  ,14האסטרטגיה   במסמך  שפורסמה  כפי,  המשרד  של  החדשה  מדיניותל   מאחר,  אשר 

צפוי מחסור בנפחי הטמנה זמינים  יישום המדיניות יהיה מדורג וימשך על פני כמה שנים,  ש

  ,הטמנה קיימים  אתריאת נפחי ההטמנה ב  להרחיב  ישבעשור הקרוב. על כן, קבע המשרד כי  

  של  המיון   ושאריות  הפסולת   לכמויות  מענה , על מנת לתת  חדשים  הטמנה   אתרי  הקמת  חלף

  יורחבו   השונות  במטמנות  הנוכחיים  ההטמנה  נפחי  כי  מעריכה  החברה . לאור זאת,  הפסולת

בהקשר למדיניות המשרד המפורטת לעיל, מעריכה    בהתאם לכך. המטמנות פועלות  וכאמור  

החברה כי לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית על הפעילות משני טעמים: ראשית, על פי  

בהן   המטמנות  וכאמור  קיימות  במטמנות  ההטמנה  נפח  להרחבת  עדיפות  תינתן  המדיניות 

ברה כולל מגוון  מחזיקה החברה פועלות להרחבת נפח ההטמנה; שנית, מאחר ועיסוקה של הח

מטמנות,   במספר  והחזקה  הפסולת  של  הערך  שרשרת  לאורך  השפעה  פעילויות  צפויה  לא 

כתוצאה ממדיניות המשרד גם במקרה של צמצום מספר המטמנות או  מהותית על הקבוצה  

ההטמנה  נפחי  אפעה .  15צמצום  הסביבה  –  מטמנת  איכות  הבת    ורידיס  חברת  )באמצעות 

  הפסולת   הטמנת   אתר  אוה   אפעה.  16אפעה   מטמנת (  25%)  מיעוט   החזקות  בעלת הינה  אמניר(  

  בדרום  פועלת  המטמנה.  מעורבת  פסולת  להטמנת  משמש  האתר.  ישראל  במדינת  ביותר  הגדול 

"להלן)  תמר  האזורית  המועצה  ידי  על  ונשלטת,  הארץ   החברה  באמצעות"(,  תמר  מועצת: 

.  (75%)  באפעה   ההחזקות  במרבית  מחזיקה תמר    מועצת.  מ"בע  המלח  ים  חבל  הכלכלית

בנוסף,  .  ההטמנה  לתאי  הקשורים  תפעוליים  שירותים  אפעה  למטמנת  מעניקה  אמנירבנוסף,  

הקימה   המוטמנת,  בפסולת  הטיפול  מתהליך  אנרגיהכחלק  החברה    ורידיס  של  בת  )חברה 

במטמנת אפעה מתקן לייצור חשמל מביו גז. נכון למועד    הפועלת בתחום פעילות האנרגיה(,

ומייצר חשמל בתפוקה המתוכהתשקיף   פועל  )נ המתקן  ואט(  4-כנת  נוספים  לפרטים    .מגה 

   להלן. .ג.6.10.1ביו גז במטמנה ראו סעיף ה פעילות אודות  

  - כבפועלת מול הגורמים הרגולטוריים להגדלת שטח המטמנה    המטמנהנכון למועד התשקיף,  

  18פרוטוקול ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום שנערכה ביום  בדונם.    600

 

 לעיל.  4ראה ה"ש   .אסטרטגיה במסמך 124ראה עמ'   14

להרחבת נפחי ההטמנה במטמנות החברה וכן הערכתה בדבר ההשפעה  הערכת החברה בנוגע    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד    15
הערכה זו  .  החברה, המבוססת על ניסיונה המקצועי של  מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךעל פעילות החברה הינה  

עשויה שלא להתקיים ו/או להתקיים באופן חלקי בלבד, וזאת כתלות באופן יישום אסטרטגיית המשרד להגנת הסביבה והתאמת  
 המטמנות הקיימות להרחבת נפח ההטמנה בהתאם לפרמטרים שייקבעו. 

 .לעיל 6.8.2 בסעיף   בתרשים( 5) סעיף  ראה  16
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  נכתב שהוועדה סבורה כי מדובר בתכנית   בנושא הרחבת אתר הפסולת אפעה  2021בינואר  

חשובה מאוד במתן מענה לצורך הלאומי לטיפול בפסולת וזאת לאור המחסור החמור בנפח  

על   הנשענת  זו,  תכנית  כי  סבורה  הועדה  אחרים.  חלופיים  פתרונות  והעדר  זמין  הטמנה 

אתר  והרחבת  נוסף  הטמנה  נפח  ליצירת  הנכון  המענה  את  מהווה  הקיים,  האתר  תשתיות 

ת התכנית בתנאים כפי שפורטו בהחלטה. כמו כן,  קיים. בהתאם החליטה הועדה לאשר א

צינה הועדה כי התרשמה לחיוב מתפעול אתר הפסולת על ידי חברת מטמנות אפעה. יחד עם  

הועדה בפני  שהוצגו  התנגדויות  בשל  תפנה    זאת,  הועדה  כי  ישראל, צוין  מקרקעי  לרשות 

נה כי האתר הינו  לאור הטע   למשרד האוצר ולרשות התחרות לבחון את ההסדרים המתאימים

כי היא עושה מאמץ גדול לאשר נפח הטמנה  הוועדה  כן ציינה    מונופול בתחום הטיפול בפסולת.

 נוסף באתרי פסולת נוספים במחוז הדרום.   

  בצפון  הממוקמת ,  עברון  במטמנת בהחזקה    שותפה   ורידיס איכות הסביבה   –   עברוןמטמנת   (ב

  שיתופית   חקלאית עברון אגודה    מטמנתיחד עם  ניהול בע"מ,    תממ-באמצעות עברון,  הארץ

 . 17"מ בע

ניתן להטמין פסולת  נכון למועד התשקיף,  כחלק מהתב"ע החלה על מטמנת עברון,  יצוין, כי  

ביצוע תהליך מיון.   הטמנת  מעת לעת בקשות להמשך  הגישה  המטמנה  במטמנה רק לאחר 

וניתנו מספר    מפעל מיון בסמוך לשטח המטמנה ללא מיון במטמנה עד להקמת  מעורבת  פסולת  

פי    .2021אוגוסט  ב  1ליום  עד    השתוקפ   מועד התשקיף נתקבלה הארכה נכון ל.  הארכות על 

נת הסביבה יאשר המשך הטמנת פסולת ביתית במטמנה לתקופה  ג הערכת החברה, המשרד לה

במפעלי   שמקורן  מיון  שאריות  להטמנת  עדיפות  למתן  בכפוף  הפסולת  נוספת  של  המיון 

   הביתית באזור.

את  אגודה שיתופית חקלאית    2000מקדמת יחד עם עברון  ורידיס איכות הסביבה  במקביל  

של   המטמנההקמתו  לשטח  בסמוך  מיון  עברון  מפעל  מחזור  מתקן  שותפות  - באמצעות 

  2021בחודש מרץ  עבודות ההקמה החלו  .  "("שותפות מתקן מחזור עברון)להלן:    18מוגבלת 

של שותפות מתקן מחזור  הכוללת  ההשקעה הצפויה    חודשים.  18-24  -להימשך כצפויות  והן  

 . מיליון ש"ח )לפני מענקים( 100-במתקן הינה כעברון 

שותפות מתקן מיחזור  במסגרת קידום הקמתו של מפעל המיון בסמוך לשטח המטמנה הגישה  

 לפסולת מיון מתקני של  לתמיכה בהקמה ושדרוג  9383בקשה לתמיכה על פי קול קורא  עברון  

סעיף  עירונית   ראו  "6.8.4)לפרטים  זה:  בסעיף  )להלן  הקורא.ב.ב((  חודש  "(.  הקול  במהלך 

.  )כולל מע"מ(  מיליון ש"ח  41-הקמת המפעל בהיקף של כאושרה תמיכה עבור    2020דצמבר  

קוראנכון למועד התשקיף טרם התקבלו כספים מכוח   ל   .הקול  זהים  תנאים  תנאי המענק 

  .ב.א( לעיל.6.8.3, לפרטים ראו סעיף 9383קול קורא מכוח 

 

 לעיל 6.8.2( בתרשים בסעיף 6) ףראה סעי  17

 בסמוך לשטח המטמנה וקבלת האישורים בגינו הערכת החברה בנוגע להקמת מפעל המיון    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד    18
ניירות ערך.    םהינ וכן לוחות הזמנים להקמתו  מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  הקמת מפעל המיון עלולה שלא להתאפשר 

הפעלת  הקמת ו האישורים הדרושים ללרבות קבלת כל  ,  החברהגורמים שאינם בשליטה    בפועל עלולים להשתנות, בין היתר, בשל
 . המתקן לאחר הקמתו
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  33.33%-כ  של   בשיעור  19. מ.מ.מבחברת  החזקות    לורידיס איכות הסביבה  –   מטמנת גני הדס (ג

גני   מטמנת  של  והמפעילה  הבעלים  שהינה  . מ.מ.מ בחברת    ההחזקותיתרת    הדס. )שליש( 

ומפעלי תובלה בע"מ. כל בעל מניות מחזיק בשליש  מוחזקות   בידי תעבורה אחזקות בע"מ 

  . 20מהמניות 

 פועלת מול הגורמים הרגולטוריים להרחבת נפח ההטמנה במטמנה הקיימת.  המטמנה 

וייצור    מהמטמנה  הנפלטים  בגזים  לטיפול  גז  ביו  מתקן  הבשטח  ומפעילההקימה  המטמנה  

  לתפוקה   המתקן של  ההספק  להגדלת פועלת  החברה כן  כמו ואט. -מגה 4.2חשמל בהספק של 

 הנדרשים  האישורים   כל   התקבלו  טרם  אך ,  (ואט  הגמ   2.8  שלואט )הוספה  -מגה   7  של  כוללת 

 . המוגדל בהספק המתקן הפעלת לצורך

)"טובלן"(   (ד משואה  הסביבה  להחזקות    בנוסף  -  מטמנת  איכות  ורידיס  במטמנות  של 

לעיל,   הסביבה  המתוארות  איכות  :  להלן)  משואה  מטמנת של    כמפעילה  משמשת ורידיס 

תעשיות    תמממתבצעת באמצעות חברת הבת    הפעילות"( הממוקמת בבקעת הירדן.  טובלן"

 .  פועלת מול הגורמים הרגולטוריים להרחבת נפח ההטמנה החברה .משולבות בע"מ  מיחזור

, הן  2019, המטמנות הגדולות בישראל, לפי נתוני הטמנת פסולת בשנת  21פי מסמך האסטרטגיה   על

מהפסולת ואחריה    18%-כ  הוטמנו בה מסך הפסולת, מטמנת גני הדס ש  37%-כ אפעה שהוטמנו בה  

 .  מהפסולת 7%-כומשואה )טובלן(  ( 8%- )כ )בני שמעון(דודאים , ( 10%-כ (, עברון )11%-כ) חגל

 :טיפול בפסולת מסוכנת וקרקעות מזוהמות

  מכוח  22אקוסול   הבת  חברת  באמצעות  מתבצעת  זו  פעילות  –  מסוכנת  פסולת  של  ושריפה  טיפול .ד

הפסולות    שהיא   ESC  עם  התקשרות בכל  טיפול  של  התחום  על  האחראית  ממשלתית  חברה 

  אורגנית   פסולת)  מסוכנים  חומרים  לשריפת  מתקןהקימה    אקוסולהמסוכנות המיוצרות בישראל.  

המתקן הינו מתקן השריפה  .  טון לשנה  50,000-עם כושר קליטה של עד כ   ,(ונוזלית  מוצקה  מסוכנת

  בשטח  ממוקם  המפעל טון לשנה.    40,000- המטפל בפועל בכהיחיד מסוגו בישראל לפסולת מסוכנת  

ESC    מפעילה את המתקן ומטפלת בו    אקוסול .  חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  המועצהבתחום

ידי   על    העוסק  בארץ  היחידי  המתקן  הינו  זה  מפעל.  ESCבחומרים מסוכנים שמועברים אליה 

מסוג  ב היא  הצדדים  בין  ההתקשרות  מסוכנת.  אורגנית  פסולת   ,BOO  (Build, Ownשריפת 

Operate  –  בבעלות   הינו  המפעל  בסיומה  וגם  התקופה  כל  שלאורך  כך(,  ובעלות  הפעלה,  בניה  

, ההתקשרות בין  2020בהתאם לתיקון להסכם בין הצדדים, אשר נחתם בחודש נובמבר    .אקוסול

 להלן.   .ה(4.ה.6.8.16. לפרטים נוספים ראו סעיף 2024ביוני  30הצדדים הוארכה עד ליום 

  מזוהמות  קרקעות  ורידיס  הבת  חברת  באמצעות  מתבצעת  זו  פעילות  –   בקרקעות מזוהמות    טיפול .ה

  ומי   קרקע   גזי,  קרקע  זיהומי  של  וחקירה   באיפיון   המתמחה  סביבתי   לייעוץ  חברה  שהינה "מ,  בע

 

 .לעיל 6.8.2( בתרשים בסעיף 7ראה סעיף )  19
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  טיהור   עבודות  מבצעתסקרי קרקע, סקרי גזי קרקע וסקרי מי תהום וכן    מבצעת  החברה.  תהום

  הרשות   מטעם  מוסמכת  החברה(.  ושיקום)חפירה    להם  ומחוץ(  on-site)  עצמם  באתרים  ושיקום

   .סביבתיות ובדיקות  דיגומים לבצע  מעבדות להסמכת הלאומית

  פתרונות   -  ורידיסהחברה, באמצעות חברת הבת    –  ניהול פסולות לרבות פסולת מסוכנת   שירותי  .ו

  את  מנהלת  החברה  זו  במסגרתלמפעלים.    , מעניקה שירותי ניהול פסולות"מבע   ולוגיסטיקה  ניהול

  להם  ומוצאת  במפעלים  המיוצרות  השונות  הפסולות  של  והלוגיסטיקה  והטיפול  הפינוי  מערך

   .הפסולת  לסוג בהתאם קצה פתרונות

 ושינויים החלים בו   הפעילותמבנה תחום  .6.8.4

 כללי  .א

ן של פסולת  ו מיליון ט  5.8  -יוצרו בישראל כ   2019בשנת  ,  23המשרד   ידי   על   פורסמו  אשר  נתונים   פי  על

ק"ג פסולת בממוצע בכל יום.    1.76מוצקה. לפי נתוני הלמ"ס אדם ממוצע בישראל מייצר    תעירוני

גידול הפסולת בישראל בעשר השנים האחרונות הוא כ בממוצע לשנה )משתנה בין    2.6%  -קצב 

ק"ג בעשור האחרון( והוא מושפע בעיקר מקצב    1.7השנים אם כי כמות הפסולת לנפש נעה סביב  

צריכה וגידול בייצור הפסולת. מוערך כי חלקה העיקרי של הפסולת  משינויי  כן  גידול האוכלוסיה ו

ביש המוצקה  )רהעירונית  הביתי  הסקטור  ידי  על  מיוצר  )80%אל  והיתר  ידי  20%(  על  מיוצר   )

 מוסדי. -הסקטור המסחרי

במצב שבו לא ייעשו פעולות משמעותיות לצמצום כמות הפסולת ובהערכה  על פי תחזית המשרד,  

ת הפסולת הממוצעת שמייצר אדם תישאר דומה למגמה בשנים האחרונות, שיעור הגידול  שכמו

. על סמך נתונים אלה מוערך כי כמות הפסולת העירונית  2.6%השנתי של הפסולת צפוי להיות  

מיליון טון פסולת עירונית    7.5  - קרוב ל  2030מיליון טון לשנה ובשנת    6.6תהיה    2025בישראל בשנת  

 מוצקה בשנה.

לטיפול בפסולת מוטלת על    והאחריות   המשרד הוא שאמון על מדיניות הטיפול בפסולת בישראל

הרשויות המקומיות. עלות הטיפול בפסולת הינה נגזרת של מספר משתנים: סוג הפסולת, תדירות  

הפינוי, עלות הכניסה לאתר הפסולת )סילוק/טיפול(, היטל ההטמנה, מרחקי השינוע, רמת הפרדה  

 בין זרמים שונים בתוך הרשות, מערך האצירה, ועוד.  

ברשו  הפסולת  הרשות  איסוף  עובדי  ידי  על  מהרשויות,  בחלק  נעשית  המקומיות  בעיקר  )יות 

ובחלק מהרשויות פעילות זו נעשית על ידי קבלנים    וחיפה(  ת"א  ,ברשויות הגדולות כגון ירושלים

(. יותר ויותר רשויות מעבירות את  שנים  7-ל  3בין  )פרטיים, על בסיס מכרזים לתקופות קצובות  

 יעלות את מערך פינוי הפסולת.  י ך לרוב, מאחריות הפינוי לקבלנים ובכ 

 לאתרי מיחזור או ישירות לאתר הטמנה.    ,למתקני מעבר/מיון  תמועברהיא  לאחר איסוף הפסולת,  

  ,נייר, קרטון  ,קרי, הפרדה של פסולת אורגנית(הפסולת מופרדת לסוגים שונים   במפעלי המיון,

או השבה מועברת למפעלי מחזור בישראל או  /ופלסטיק וברזל(, כאשר הפסולת שניתנת למחזור  

וזו שאינה ניתנת    , לאנרגיהכתחליף  פסולת  המורשים להשתמש ב   במתקנים  להשבה או  /ו בחו"ל  

 

 לעיל. 4ראה ה"ש במסמך האסטרטגיה. ראו    23
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כפי שיפורט להלן,  )שאריות מיון(    ו/או השבהלמחזור   ,  התשקיףלמועד    נכוןמועברת להטמנה. 

   .להגנת הסביבה מקדם מדיניות שמטרתה לצמצם את כמות הפסולת המופנית להטמנההמשרד 

  2019הטמנה היא השיטה השכיחה ביותר לטיפול בפסולת בישראל. בשנת  נכון למועד התשקיף,  

מיליון טון    4.5-בכל יום ובסך הכל כפסולת  אלף טון    14-כקלטו  מטמנות, אשר    11פעלו בישראל  

מסך    37%-כ   2019בשנת    המטמנות הגדולות הן אפעה, שהוטמנו בהטגיה  לפי מסמך האסטרבשנה.  

גני הדס   ו  18%-עם כהפסולת, מטמנת  חגל, עברון ודודאים. עיקר  מטמנות    לאחריהןמהפסולת 

יה.  סממרכזי אוכלו  חוק ההטמנה מרוכזת היום בדרום הארץ, לאור השטחים הפנויים בנגב והרי

ל שהקיבולת באתרי ההטמנה באזורים אחרים תנוצל עד  מגמה זו צפויה להימשך ואף להתרחב ככ 

ואף    2030עד שנת  בהתאם לאסטרטגיית המשרד,  תומה.   לגדול  צפוי  מספר אתרי ההטמנה לא 

 .24בלבד  מטמנות  8-כבישראל צפויות לפעול  2030להצטמצם. על פי הערכות, בשנת 

ל פי    4.5-כבישראל  מוטמנים    מועד התשקיף,נכון  על  בשנה.  מוצקה  עירונית  פסולת  טון  מיליון 

התחזיות הנוכחיות ובהתבסס על המגמות הקיימות היום, לקראת סוף העשור הנוכחי צפוי ביקוש  

תצליח מדינת  עד סוף העשור  לפיו  מיליון טון בשנה, גם בתרחיש    1.3  -לנפח הטמנה המוערך בכ 

היקף ההטמנה   לצמצם את  אודות  לפירוט  בלבד.    20%  -לכישראל  של  נוסף  החדשה  המדיניות 

  25. להלן .ב..46.8המשרד להגנת הסביבה ר' סעיף 

 שינויים בתחום הפעילות  .ב

הניקיו  (א שמירת  חוק  חקיקת  לטיפול    ן,מאז  במקביל  כי  הראייה  בארץ  בהדרגה  התפתחה 

הגורמים  במפגעי פסולת יש להתייחס לפסולת כמשאב ולנהלה ככזה, תוך התייחסות לכלל  

זה אחריות הרשויות המקומיות, סקטור היצרנים, הציבור והשלטון   ובכלל  הנוגעים בדבר 

המרכזי. מתוך תפיסה מצומצמת של פסולת כמטרד התפתחה מדיניות כוללת הבוחנת את כל  

התהליך, החל משלבי ייצור מוצרים, הגורמים האחראיים להיווצרותם וכלה בדרכים לפתרון  

 .ובעת מהם, למעט הטמנההטיפול בפסולת הנ 

מתפיסה מוקדמת של הסרת מפגעי  כי    בחינת החקיקה שהתפתחה עם השנים בתחום, מעלה

פסולת והטמנה כפתרון רווח, התפתחה מדיניות הדרגתית של קביעת חובת מיחזור על אחראי  

מורחבת יצרן  ואחריות  הטמנה  על  מיסוי  פסולת,  ופינוי  אודות  איסוף  נוספים  לפרטים   .

   .להלן 6.8.24ראו סעיף   התחוםיה החלה על הרגולצ 

, ניהול משק הפסולת ייעשה בהתאם להיררכיית הטיפול  המשרדהעדכנית של  מדיניות  ה על פי  

בפסולת, תוך דגש על הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור, וצמצום של ההשבה וההטמנה עד  

שאפשר  ככל  .  26כמה  להטמנה,  הפסולת  נפחי  היקף  של  לצמצום  חותרת  המשרד  מדיניות 

אינה ניתנת  הניתן, תוך ייעוד ההטמנה בעתיד לפסולת שאריתית בלבד שאיננה בת מחזור וכן  

 עמדת השבה. יחד עם זאת, כיוון שיישום המדיניות יהיה מדורג ויימשך על פני כמה שנים,  ל

  מוגבל   באופן   אך,  שירות  לתת  ימשיך  הקיים  טמנההה  שמערך  לוודא  הכרח  ישהמשרד היא כי  

בו תצליח מדינת    בתרחיש  גם  .הארוך  בטווח  שיידרש  ההטמנה  נפח  לאובדן  יביא  שלא  ומדוד
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  זמינים  הטמנה  בנפחי   מחסור   צפוי  עדיין ,  2030הטמנה בלבד עד    20%-ישראל ותגיע ליעד של כ

המשרד,  כן  על.  הקרוב  בעשור לעמדת    לפתיחה  בעדיפות  נוספים   הטמנה  נפחי   לאתר  יש, 

  שניתן  ככל   .חדשים  אתרים  מפתיחת  הניתן   ככל  והימנעות  קיימים  באתרים  תאים  והרחבת

.  הקיימים באלו הטמנה  נפחי  מוסיפים כיצד לבחון אלא , חדשים  אתרים  מלפתוח  להימנע  יש

לא    תהמדיניו  ביישום  עיכובים  או  שיבושים  ייגרמו  אם,  זאת  עם ההטמנה  נפחי  ועתודות 

יספקו, יהיה הכרח לבצע איתור של כמה מיקומים לאתרים חדשים ברמה הארצית, וזאת רק  

שלא ניתן למחזרה  קרי פסולת  לאחר שחולץ ממנה החומר האורגני,  ולפסולת שעברה מיון  

 . 27ואף אינה ניתנת להשבה לייצור אנרגיה 

 אמצעים הקמת הסביבה להגנת משרדמעודד ה המשרד בשנים האחרונות,  מדיניות  מכחלק   (ב

, בחודש  זו  במסגרת.  מיון  מתקני  שלוהפעלה    הקמה מקדם זה ובכלל פסולת להטמנת  חלופיים

קולות קוראים: האחד    שניהקרן לשמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה    פרסמה  2018מאי  

(,  9383עירונית )קול קורא מס'   לפסולת יוןמ  מתקני של  קורא לתמיכה בהקמה ושדרוג  קול  -

   .(9384מס' )קול קורא  לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית  קוראקול  –והשני 

במתקן המיון אשר תהיה    שנקלטתההיקף המקסימלי של הפסולת  ,  9384בהתאם לקול קורא  

עודכן הקול    2020. בחודש יוני  טון  3,750,000על    עומדת  על פי הקול הקוראזכאית לתמיכה  

 .  2025הקורא ונקבע כי הקצאת התמיכה מכוחו תורחב עד לשנת 

הקמת ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה עבור הנושאים הבאים:    9383בהתאם לקול קורא  

שדרוג תחנת מעבר או מתקן מיון לפסולת עירונית  ו  מתקן מיון חדש למיון פסולת עירונית

הבאותב מהדרכים  עירונית    :אחת  פסולת  לקלוט  שיוכל  מיון  למתקן  מעבר  תחנת  הסבת 

  .הגדלת הקיבולת של כמות הפסולת הממוינת במתקן מיוןו מעורבת ולמיינה לרכיבים שונים

ש"ח  מיליון    240היקף התקציב שהעמיד המשרד להגנת הסביבה לצורך קול קורא זה הינו עד  

התקציב יחולק  .  (2020,  2019,  2018במצטבר )תקציב כולל לכל השנים  שנים    3לתקופה של  

בהתאם לאזורים גאוגרפיים )מרכז, צפון דרום(. פירוט לגבי גובה התקציב שהוקצה לכל אזור  

 . מפורט בקול הקורא

סעיף   ראו  הקוראים  הקולות  מכוח  החברה  שהגישה  למענקים  בקשות  אודות  לפרטים 

 ג.ב( לעיל.  .6.8.3ג( וכן  -.ב.א( ו6.8.3

 להשבת  ייעודיים , לא קיימים בישראל מתקנים  התשקיףלמועד    נכון ,  החברהידיעת    למיטב  (ג

מפסולת   שריפה  ביתיתאנרגיה  אנרגיה  האסטרטגיהלמסמך    בהתאם.  באמצעות  השבת   ,

באמצעות שריפת פסולת והפקת אנרגיה ממנה עדיפה על פני הטמנה, אך נמצאת רק שלב אחד 

יש להפנות להשבה לאנרגיה אך ורק פסולת שאריתית שאינה    לכןמעליה בהיררכיית הפסולת.  

למיחזור.   את ניתנת  ולספק  חסמים  להסיר  יפעל  המשרד  האסטרטגיה,  מסמך  פי  על 

העלויות  התמריצים   של  שניתן  כמה  עד  מלאה  הפנמה  תוך  זה,  פתרון  לקידום  הנכונים 

 

 לעיל.  4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 134-ו 128ראה עמ'   27
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זה לפתרון  הנלוות  הסביבתיות  חממה  לרבות  ,החיצוניות  גזי  היטל    ,פליטת  קביעת  ידי  על 

  . 28שריפת פסולת 

המדינה הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם למכרז לתכנון,    פרסמה,  2019  אוקטובר  בחודש

 WTE  -  Waste)ל המתקן הראשון בישראל להשבת אנרגיה מפסולת  מימון, הקמה ותפעול ש

to Energy  )  בשיטתPPP  (Public Private Partnership )  " :(ההשבההמיון ומתקן  )להלן" .

ק"מ    12- אדומים, כ  מעלהבאתר השומרוני הטוב הסמוך למיועד לקום    ההשבההמיון ומתקן  

שבו   אנרגיה  השבת  ומתקן  עירונית  פסולת  מיון  מתקן  כולל  הפרויקט  לירושלים.  מזרחית 

שימוי המחזור  ברי  החומרים  חשמל.  לייצור  שבפסולת  האנרגיה  הפסולת  יתנוצל  מתוך  נו 

שאריות המיון יועברו למתקן  וחלק מהמכרז(  כ לא  שוהחומר האורגני יישלחו לאתרי מיחזור )

לפי המכרז  מיון ממפעלי מיון אחרים.    שאריותלקלוט    מיועד  מתקן ההשבהכמו כן  ההשבה.  

טון שאריות מיון    1,500  - , המפעל יהיה בעל כושר טיפול של כ2020שפורסם בחודש פברואר  

שנים. בתום  25לתקופה של  BOTיופעל מכוח הסכם  וההשבה המיון מתקן. ביום של פסולת

הקבוצה, באמצעות    .תשלוםיועבר לידי המדינה ללא    ההשבההמיון ומתקן  תקופת הפרויקט,  

יחד עם קרן תש"י הצעה במסגרת הליך המיון המוקדם שפורסם להקמת מתקן    הגישה  ת.מ.מ.

תש"י עברו את הליך המיון המוקדם והוכרו כ"משתתף קרן  תממ ו.  האמור  המיון וההשבה 

כמשתתפים כשירים בשלב    נוספותקבוצות    חמשלמיטב ידיעתה של החברה, הוכרו    כשיר".

  .המכרז מסמכי פורסמו 2020 פברואר בחודש. המיון המוקדם

  מקדמית  תגובה  פי  על.  הוקפאו  המכרז  הליכי  התשקיף  למועד  נכון,  החברה  ידיעת  למיטב

', בכוונת  ואח"  עכשיו"ירוק    עמותת  ידי  על"צ  לבג  שהוגשה  בעתירה  המדינה  ידי  על  שהוגשה

 , וכתוצאה מכך המכרז לא יתקיים במתכונתו הנוכחית.  המדינה לפעול לביטול הקמת המתקן

קול קורא לתמיכה והסמכה לשם    2019להגנת הסביבה פירסם בחודש אפריל  המשרד    בנוסף

עת  למיטב ידי מיליון ש"ח.    12סטטורי של מתקני השבת אנרגיה מפסולת בתקצוב של  תכנון  

 הקבוצה הקול הקורא הוקפא.

שאריות  להסרת ספק יובהר כי האמור לעיל לעניין הקמת מתקנים להשבת פסולת מתייחס ל 

פסולת ביתית בלבד ולא לפסולת מסוכנת ואין במדיניות המשרד האמורה  מיון ממתקני מיון ל

 כדי להשפיע על מתקן השריפה לפסולת מסוכנת שהקימה ומפעילה אקוסול. 

פעילות המיון, המחזור וההשבה של פסולת בישראל גבוהה בהרבה מעלות ההטמנה,  עלות   (ד

מתאימים   ומתקנים  מפעלים  הקמת  לצורך  הנדרשות  הגבוהות  ההשקעות  בשל  הן  זאת 

והן בשל   ועלויות התפעול השוטפות,  ובדרישות המשרד להגנת הסביבה  העומדים בתקנים 

יות המשרד להגנת הסביבה המתוארת לעיל,  , על אף מדינלכן.  29מחיר ההטמנה הנמוך יחסית 

הפער בין עלות ההטמנה וזמינותה לבין שיטות הטיפול האחרות מקשה על פתיחה והפעלה  

של מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת ועל הפיכת שיטות הטיפול הנוספות לברות תחרות  

בכוונת   פסולת.    זורהמח,  המיון  פעילות   את  ולהרחיב  לפתח  להמשיך   הקבוצהלהטמנת 

 

 לעיל.  4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 125-ו 94ראה עמ'   28

 במדינות  מהמקובל נמוך משמעותית עדיין הוא  2017-2007השנים   בין הדרגתי באופן עלה בישראל ההטמנה שהיטל יצוין, כי למרות  29
 המפותחות. 



 19 -ו 

 

 

  זאת   הישראלי  בשוק  ולהתפתחות  הסביבה   להגנת   המשרד  למדיניות  בהתאם,  וההשבה

 . ההטמנה בתחום פעילותה להמשך במקביל

כי   ידיעת  יודגש  אתרי    ,הקבוצהלמיטב  של  לסגירתם  להביא  אינה  המשרד  פעולות  מטרת 

ההטמנה הקיימים וכי המשרד מכיר בצורך בקיומו של מערך מטמנות בעל פוטנציאל קליטה  

לצד זאת, בכוונת המשרד לצמצם ככל  30. בשנים הבאותהתואם את כמות הפסולת שתסולק  

עוד ההטמנה בעתיד  תוך יימטמנות קיימות,  של    ה של מטמנות חדשות והרחב  ההניתן הקמ

וכן   מחזור  בת  שאיננה  בלבד  שאריתית  ל לפסולת  ניתנת  הסדרה  השבה,  אינה  פעולות  לצד 

   א( לעיל...ב6.8.4לפרטים נוספים ראה סעיף   .ופיקוח על ניהול המטמנות בישראל

 ה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה, תקי  .6.8.5

 להלן.   6.8.24 סעיף ראו הפעילות בתחום הקבוצה על  החליםמגבלות ופיקוח  אודות לפרטים

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .6.8.6

.  הפעילות  שקדמו למועד התשקיף לא היו מגמות שהשפיעו באופן מהותי על שולי הרווח בתחום  בשנים

  המדיניות  שליישום יחד עם זאת לאור האסטרטגיה החדשה של המשרד להגנת הסביבה החברה צופה  

   .בענף והרווח, שיידרשו ההשקעות,  הפעילות היקף על  חיובית השפעה   תהיה

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .6.8.7

האחרון חלו התפתחויות באופן הטיפול בפסולת טרם ו/או חלף הטמנתה, לרבות מיון,    העשורבמהלך  

מיחזור והשבה, זאת בין היתר, לאור הגידול בהיקף הפסולת ומגמות עולמיות לצמצום הזיהום הנגרם  

, התפתחו טכנולוגיות מגוונות לדרכי הטיפול השונות בפסולת, שמטרתן הפרדה  כתוצאה מכך. בהתאם

מנת  על  בין היתר  ל סוגי פסולת שונים וכן מציאת חלופות הטמנה בדרך של מחזור והשבה,  יעילה ש

 מהתהליך.  שעלול להיגרם הזיהום לצמצם את פוטנציאל  

וכן במתקן המיון החדש    RDF-הבמפעל  , לרבות  החברה מיישמת טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפסולת

מפרידי אויר )לפי משקל(,  הכוללות  מיון והפרדה באמצעות מכונות מתקדמות    , לרבות  בעפולהשהוקם  

אופטיים אדום(  מפרידים  ייעודיות.  ו   )אינפרא  גם  מגרסות  מותקנים  בעפולה  המיון  מפרידים  במתקן 

  , מדיניות החדשה להקמת מתקנים מתקדמים לטיפולה ש  ככלהפרדה לפי דו/תלת מימד.  ל בליסטיים  

 ושם ותקודם, החברה תפעל ליישום טכנולוגיות נוספות.  פסולת תי   תמיחזור והשב

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .6.8.8

 איתנות פיננסית  .א

מושפעת בין היתר מהמחיר האלטרנטיבי  מתקני הטיפול בפסולת  שמתואר לעיל, התפתחות    כפי

נדרשת   ולכן  גבוהות  הן  ההטמנה  חלופות  של  והתפעול  ההקמה  עלויות  ההטמנה.  חלופות  של 

איתנות פיננסית של כל גוף הפועל בתחום איכות הסביבה. לאור עלויות ההקמה הגבוהות כאמור  

תים תמיכה ממשלתית  ובשים לב למדיניות המשרד להגנת הסביבה לצמצם את ההטמנה, ניתנת לע

 לפתרונות חלופיים להטמנה. 

 

האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכת החברה    –אזהרת מידע צופה פני עתיד    30
שאינם בשליטת החברה, ובמרכזם שינוי במדיניות    ואשר עלול להשתנות, בין היתר, בשל גורמיםתשקיף  נכון למועד פרסום ה

 המשרד להגנת הסביבה בנושא. 
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 וניסיון מומחיות  .ב

,  למידה  תהליכימסוימות.    טכנולוגיותשילוב    דורשתמתקני טיפול בפסולת,  והפעלה של    הקמה

וניסיון המתקנים    מומחיות  פעילות  של  אופטימיזציה  יצירת  לצורך  משמעותיים  גורמים  הם 

 ומימוש הפוטנציאל הכלכלי שלהם. 

 כלכלית ורגולטורית משתנה  סביבה .ג

המשרד    הקבוצהיכולת   למדיניות  בהתאם  הפעילות  בתחומי  ולהתפתח  פעילותה  את  להתאים 

הצלחה   גורם  מהווה  במשק,  וההתפתחויות  לעת  מעת  המשתנה  הרגולציה  הסביבה,  להגנת 

 משמעותי בתחום הפעילות.  

 בתנאי מכרזים  עמידה .ד

רשויות    שלמכרזים  ב  הקבוצההתמודדות  על    מתבססת החברה בתחום איכות הסביבה    פעילות

. יכולת הקבוצה לעמוד בתנאי המכרזים הינה גורם משמעותי להצלחה  ומכרזי מדינה  מקומיות

הנדרשים משתנים ממכרז למכרז בהתאם לסוג והיקף העבודות נשוא    התנאים  .בתחום הפעילות

 . ן בתחום ואיתנות פיננסיתניסיו   ,בין היתר ,וכולליםמפרסם המכרז המכרז ושיקול דעת 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  .6.8.9

 .להלן 6.8.22ראו סעיף בתחום הפעילות חומרי גלם וספקים אודות   לפרטים

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .6.8.10

 איסוף פסולת  .א

איסוף   שירותי  מתן  של  הפעילות  לפיכך,  עיקר  פומביים.  במכרזים  זכייה  על  מבוססת  פסולת 

מחסומי הכניסה בתחום תלויים בעיקר בתנאי הסף הנקבעים במכרזים אלו. עם זאת, הדרישות  

פסולת   איסוף  שירותי  ולכן העיסוק במתן  כניסה משמעותי  אינן מהוות חסם  במירב המכרזים 

 מתאפיין בתחרות גבוהה. 

מחויבת לספק את השירותים    יראב, מעבר לתקופות חוזיות בהן  זה  מעיסוקמחסומי יציאה    אין

 ללא נקודות יציאה.  

 הטמנה  .ב

פסולת   להטמנת  ומתאימות  זמינות  בקרקעות  המחסור  הוא  בהטמנה  העיקרי  הכניסה  חסם 

עדיפות    בישראל ומתן  חדשים  אתרים  מפתיחת  הניתן  ככל  להימנע  המשרד  מדיניות  גם  כמו 

. חסמי הכניסה הנוספים הם התבססות על התקשרויות  חה והרחבת תאים באתרים קיימיםלפתי

 .  , תשלומים לרמ"י והשקעות הוניותארוכות טווח, דרישות המשרד להגנת הסביבה

 חסם היציאה העיקרי הוא האחריות לשיקום האתר בתום חיי המטמנה. 

 טיפול ושריפת פסולת מסוכנת .ג

הרעי  במרבית  הטיפול בידי  הפסולות  מרוכז  ישראל  במדינת  המיוצרות  והמסוכנות  , ESCלות 

ידי    עלבפסולת מסוכנת שלא    טיפול. לצורך  בארץ  התחום  על  האחראית  ממשלתית  חברה  שהיא

ESC    את יעד הטיפול של  בין היתר  נדרש "אישור מנהל" מטעם המשרד להגנת הסביבה, המאשר

 הפסולת.  
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 מיון ומיחזור של פסולת   .ד

עמידה   הדורשות  השקעות,  עתירות  פעילויות  הינן  ומיחזור  מיון  מתקני  של  והפעלה  הקמה 

ומימוש   הפעלתם  לצורך  והן  המתקנים  הקמת  לצורך  הן  בנוסף,  ומשתנה.  מחמירה  ברגולציה 

הפוטנציאל הכלכלי שלהם, נדרשים ידע, מומחיות וניסיון. חסם כניסה נוסף להקמה והפעלה של  

   של קרקע מתאימה להקמה של מפעלים מסוג זה.מתקנים הינו זמינות 

חלות על החברה התחייבויות מסוימות, כאשר עמידה בהתחייבויות    קבלת מענקיםבעת  כמו כן,  

 . אלו עשויה להוות חסם יציאה

 רישוי  .ה

בתחום הפעילות הינן עסקים טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני    הקבוצהפעילויות    כל

 . להלן.יב. 6.8.26"(. לפרטים ראו סעיף עסקים טעוני רישוי)להלן: " 2013-רישוי(, תשע"ג

 תחליפים לשירותים הניתנים בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .6.8.11

  ,מיחזורמספקת ורידיס איכות הסביבה בתחום הפעילות הם איסוף, מיון,    אשרהעיקריים    השירותים

   .מסוכנת פסולת של  ושריפה טיפולכן ו  ,הטמנה ,RDFייצור קומפוסט, ייצור 

 הוא הטמנה.  מעורבת להיום הפתרון המרכזי בישראל לטיפול בפסולת   נכון

יש לנהל את משק הפסולת בהתאם להיררכיית הטיפול  מדיניות המשרד נכון למועד התשקיף,  על פי  

בפסולת, תוך דגש על הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור, לפי סדר זה, וצמצום של ההשבה וההטמנה  

אינה ניתנת  תוך ייעוד ההטמנה בעתיד לפסולת שאריתית בלבד שאיננה בת מחזור וכן    ,  עד כמה שאפשר

 השבה.  ל

להעדיף   יש  לפיה  מדיניות המשרד  של  הקמלאור  הטמנתהה  חלף  בפסולת  טיפול  צורך  ,  מתקני  יהיה 

בהקמת מתקני מיון בפריסה ארצית בנוסף לאלו הקיימים כיום, הקמת מתקני טיפול בחומר אורגני  

מתקנים  )עיכו והקמת  "נקי"  מיון  מתקני  הקמת  ארצית,  בפריסה  סגורה(  וקומפוסטציה  אנאירובי  ל 

בנושא צמצום    הסביבההגנת  ל  המשרד  מדיניות  אודות  נוספים  לפרטים.  31תרמיים בסמוך למטרופולינים

 לעיל.  .א.  6.8.4ההטמנה ראו סעיף  

)פסולת    מסוכנים  חומרים   לשריפת  מתקןבאשר לטיפול ושריפת פסולת מסוכנת, מפעילה כיום אקוסול  

מסוכנים כגון: טיפול אורגני  הקיימות מספר אלטרנטיבות לטיפול בחלק מהחומרים   .(מסוכנת  אורגנית

ועוד.   פסולת  יצוא  פסולת,  ביולוגי, הטמנת  טיפול  לפסולת    אתמתאימה    ESCחומצי,  שיטת הטיפול 

 ון למעט שריפה.  לחלק מהפסולות אין פתר, אם כי אליה שמגיעההמסוכנת 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .6.8.12

נוספים של    מבנהאודות    לפרטים  העיקריים  ומתחריה  סעיף   הפעילות  בתחום  הקבוצההתחרות    ראו 

 להלן.  6.8.19

 מוצרים ושירותים .6.8.13

 שירותים  .א
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איסוף ופינוי פסולת    ימספקת שירות   ורידיס איכות הסביבה  –  איסוף ופינוי פסולת   ישירות (א

ללקוחות בתחום המוניציפלי, המסחרי, התעשייתי והפרטי. הקבוצה מספקת שירותי איסוף  

( פסולת הנאספת בעיקר    –( פסולת ביתית  1ופינוי פסולת למרבית סוגי הפסולת, כדלקמן: 

ברשויות מוניציפליות מבתי התושבים וממכולות הפזורות ברחבי העיר, וכן מרשתות מזון או  

פסולת הנאספת בעיקר ברשויות מוניציפליות מריכוזי פסולת של    –( פסולת גזם  2בתי אוכל; )

פסולת הנאספת מבתי עסק ומפעלים    –( פסולת תעשייתית  3ניקיון גינות פרטיות וציבוריות; )

פסולת הנאספת בעיקר    –( פסולת בניין  4הן ברשויות מוניציפליות והן מלקוחות פרטיים; )

מלקוחות פרטיים וקבלני שיפוצים. השירות של איסוף ופינוי פסולת הינו שירות  מאתרי בניה ו

חיוני הנדרש בכל הרשויות המקומיות בישראל, וכן על ידי לקוחות פרטיים ומוסדיים )כגון  

ציבוריים,   וגופים  ממשלה  משרדי  מקומיות,  לרשויות  החשמל(.  וחברת  הביטחון  משרד 

 ( איסוף פסולת אריזות;  5) ;יה במכרזהשירותים מסופקים לרוב בעקבות זכ 

הקבוצה פועלת במספר אתרי טיפול בפסולת    –  פסולת ומטמנותומיון  הפעלת מתקני טיפול   (ב

, וכן במספר אתרי  RDF-ה)מיון ומיחזור של פסולת( לרבות מפעלי ייצור קומפוסט ומפעל  

 סילוק פסולת )מטמנות(. 

שירותי טיפול ושריפת    ESC  -הקבוצה מספקת ל  –  ת פסולת מסוכנתפירשירותי טיפול וש (ג

 מסוכנת.  אורגנית פסולת 

מזוהמות   (ד בקרקעות  ומתמחה    –טיפול  סביבתי  ייעוץ  שירותי  מספקת    באיפיון הקבוצה 

סקרי קרקע, סקרי גזי קרקע    מבצעת  החברה.  תהום  ומי  קרקע  גזי,  קרקע  זיהומי  של  וחקירה

וכן   מי תהום    להם  ומחוץ(  on-site)  עצמם  באתרים  ושיקום  טיהור  עבודות  מבצעת וסקרי 

  דיגומים   לבצע מעבדות  להסמכת  הלאומית הרשות  מטעם  מוסמכת  החברה(.  ושיקום)חפירה 

 יצוין כי היקף הפעילות אינו מהותי לחברה.    .סביבתיות ובדיקות

פסולות    –  מסוכנת  פסולת  לרבות  פסולות  ניהול  שירותי (ה ניהול  שירותי  מעניקה  החברה 

למפעלים. במסגרת זו החברה מנהלת את מערך הפינוי והטיפול והלוגיסטיקה של הפסולות  

הפסולת. לסוג  בהתאם  קצה  פתרונות  להם  ומוצאת  במפעלים  המיוצרות  כי    השונות  יצוין 

   היקף הפעילות אינו מהותי לחברה.

 ות  תוצרי הפעיל .ב

או השבה )לרבות    מחזורל  מועברים  המיוןתוצרי    למרכיביה.  פסולת  במיון  עוסקתהקבוצה   (א

מכירה(   של  מועברות    ושאריותבדרך  הפסולת    לאחר.  למטמנותהמיון  המעורבת  מיון 

 לצדדיםברי מיחזור אשר מועברים    פסולת תוצרי מיון  מתקבלים שני סוגי תוצרים עיקריים:  

.  להטמנהמיועדים  )שאריות מיון( ומשכך  ותוצרי מיון פסולת שאינם ברי מחזור     שלישיים

 להלן יפורטו תוצרי הפסולת לאחר הליך המיון:

 ; קומפוסט באתריוייצור קומפוסט  לטיפול מועברת  אורגניתאשר פסולת (1)

  וזכוכית לסוגיו פלסטיק,  אלומיניום,  ברזל,  ונייר קרטון כגון המחזור לתעשיית חומרים (2)

   ;השונות לתעשיות גלם כחומרי מועברים/ הנמכרים

 . לעיל כאמור הטמנה לאתרי מועברת )שאריות מיון(  רולמחז  נתנית שלא פסולת (3)
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ה  RDFמייצרת    הקבוצה   –  RDF (ב בחירייה.  המיחזור  פארק  בשטח  שהוקם   RDF-במפעל 

 מועבר למפעל המלט נשר לצורך שימש כתחליף דלק בהליך ייצור מלט )השבה לאנרגיה(. 

וכן אתר  לייצור קומפוסט מפסולת אורגנית    אתר מפעילה  ורידיס איכות הסביבה    –  קומפוסט (ג

  בבקעת  נמצא  אורגנית  מפסולת  קומפוסט  לייצור  אתרה  פרש בעלי חיים. לייצור קומפוסט מ

של    עיקר.  הירדן לצורך    םהינ  המיוצרקומפוסט  ההלקוחות  בו  משתמשים  אשר  חקלאים 

   שאינם גידולי קרקע.המשמשות לגידולים   דישון וטיוב של אדמות חקלאיות

,  (ה)ראה מסמך האסטרטגיפי המדיניות העדכנית של המשרד להגנת הסביבה    עלכי    יצוין

איכותי  קומפוסט  לקבלת  חיונית  במקור  לעגן    על  .32הפרדה  יש  האסטרטגיה,  מסמך  פי 

בחקיקה את החובה להפרדה במקור של הזרם האורגני תוך קביעת תקופת מעבר של חמש  

כי   מעריכה  החברה  על    הצפוי  לא האמורה    למדיניותשנים.  משמעותית  השפעה  להיות 

שהופרדה   אורגנית  מפסולת  גם  קומפוסט  ולייצר  לטפל  מסוגל  שהאתר  משום  הפעילות, 

   במקור.

ביו גז לייצור חשמל. לפרטים ראו  מתקן  הקבוצה  במסגרת תחום האנרגיה מפעילה    –   חשמל (ד

    .להלן.ג.ג( 6.8.3 סעיף

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .6.8.14

  מסך הכנסות החברה )במאוחד( הנובעות מקבוצת שירותים דומה פילוח הכנסות לפרטים אודות  .6.8.15

 .  לדוחות הכספיים א25ראו באור   2020- ו 2019בכל אחת מהשנים  

 לקוחות  .6.8.16

 : להלן פירוט מאפייני הלקוחות העיקריים בפעילויות השונות בתחום איכות הסביבה .א

עם   .1 מקומיותהתקשרות  במכרזים,   רשויות  זכייה  לאחר  הפסולת  איסוף  של  בפעילות 

לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות בהסכמים מסוג    שנים.  3-7  -לתקופות של כבהסכמים  

 להלן.   . 1ה..6.8.16זה ראו סעיף 

מיון והטמנה חלק מההתקשרויות   .2 הן עם  עם חברות המבצעות איסוף אשפה  בפעילות של 

לפרטים אודות  שגם הן מבצעות איסוף אשפה.  שאינן קשורות לקבוצה  וחלקן עם חברות    יראב

 להלן.  .2.ה.6.8.16מאפייני ההתקשרות בהסכמים מסוג זה ראו סעיף  

המיוצר במפעל    RDF-בחירייה. ה  RDF-למפעל ה   בקשר  ונשר  דן  ערים  איגודהתקשרות עם   .3

 להלן.  .  3.ה. 6.8.16לפרטים ראו סעיף  המלט נשר.   למפעלמועבר 

 להלן.   .4.ה.6.8.16לפרטים ראו סעיף  בקשר למפעל אקוסול. ESCהתקשרות עם   .4

או יותר מסך מחזור המכירות של    10%לא היה לקוח אשר מחזור המכירות ממנו היווה    לקבוצה .ב

תחתיו מספר רשויות    מאגדההיה לקוח יחיד,    2018-2019. עם זאת בשנים  2020הקבוצה בשנת  

מחזור המכירות ממנו    אשרלו מעניקה החברה שירותי מיון וטיפול בפסולת מעורבת,  מקומיות,  

 .  הסביבה איכות בתחוםסך מחזור המכירות של הקבוצה או יותר מ 10%היווה 
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 תלות בלקוח עיקרי  .ג

קיימת לקבוצה תלות בנשר ובאיגוד ערים דן. לפרטים אודות הסכם    RDF-ביחס למפעל ה .1

 להלן.   .3.ה.6.8.16קבלנות המשנה בין הקבוצה לנשר ראו סעיף  

 ESC  .בטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת  ESC-לאור המונופול שיש ל   ESC-לקבוצה תלות ב .2

לאקוסול,   המסוכנת  הפסולת  את  לחלק  מנתבת  יחידי  פתרון  מהווה  אקוסול  כי  אם 

פרט לכך אין לאקוסול לקוחות מהותיים. לפרטים נוספים אודות ההסכם בין  מהפסולות.  

 להלן.  . 4.ה.6.8.16ראו סעיף   ESC -אקוסול ל

 בתחום הפעילות לא קיימת תלות בלקוח עיקרי. ביתר פעילויות ורידיס איכות הסביבה  .3

התפלגות המכירות ללקוחות קבועים וללקוחות בעלי מאפיינים קבועים בפעילויות השונות בתחום   .ד

 הפעילות  

הפעילות  לקוחות,  לעיל  כאמור בתחום  , ציבוריים  גופים,  מקומיות  רשויות  בעיקר  הם  הקבוצה 

.  הפעילות  בתחום  השונות   החברות   בין   עסקיים  קשרים  קיימים ,  בנוסף.  ופרטיים  מוסדיים  לקוחות

  פסולת  והטמנת  טיפול  של  בפעילות.  מקומיות  רשויות  הוא  העיקרי  ההכנסות  מקור  האיסוף  בפעילות

  .ואחרים  פרטיים לקוחות לבין מקומיות רשויות בין מעורבת ההכנסות  חלוקת

 התקשרויות עם לקוחות  .ה

במכרזים    באיסוףעיקר הלקוחות    –  איסוף .1 זכיה  רשויות מקומיות מכוח    60-)כהפסולת הם 

תנאי  .  לקוחות(  1,000)מעל  לקוחות פרטיים  ומסחריים ו  וכן גופים ציבורייםרשויות מקומיות(  

ואופן   הלקוח  לצרכי  בהתאם  הרשויות/לקוחות,  עם  בהסכמים  נקבעים  ההתקשרות 

של    הצבההצבת כלי אצירה,  ,  בנייןופסולת  פסולת מעורבת,  איסוף  כולל  השירות    ההתקשרות. 

קרטון,   בפסולת  וטיפול  איסוף  אריזות,  מיכלי  משאיות  פסולת  באמצעות  פסולת  איסוף 

 : עיקרי ההסכם עם לקוחות אלו הן כדלקמן .ייעודיות

   ההסכםתקופת 

 מימוש אופציות הארכה(. כולל שנים )  3-7הינה , הסכמי האיסוףשל   התקופה הממוצעת

 התמורה 

התמורה משתנה  ההסכמים יכולה להיות גלובאלית או לפי פינוי או לפי טון.    פיעל  התמורה  

אתר הפסולת )תחנת  בהתאם לסוג השירות שניתן וסוג הפסולת, היקף הפסולת, מרחק השינוע ל

  ולעתים  הקבלן   על  לעתים  חלה  הטמנה  היטל  לרבות  הסילוק  עלותוכו'.    (מטמנהמעבר/מיון או  

 . הרשות על

 אחריות 

החברה מתחייבת  ההסכמים  מ  במסגרת  בתכניות  המכרז  לעמידה  השירות  פרסם  מזמין  או 

 .בהסכםוכוללת התחייבות לביצוע של האיסוף בימים, בשעות, באזורים ובהיקף שפורט 

החברה   מתחייבת  כן  אמצעי  ל כמו  נקיטת  בעבודה,  בטיחות  בתקני  העסקת    , זהירותעמידה 

 . עובדים בהתאם לדין ובהתאם להוראות המכרז

 הוראות נוספות 

ההתחייבויות    על מנת להבטיח את קיום   ערבות ביצועהעמדת  כוללים  עם הרשויות  ההסכמים  



 25 -ו 

 

 

 לפי החוזה.

הפסד  נושאת  החברה ולכל  אחר  או  לרכוש  או  לגוף  לנזק  ל  באחריות  שיגרמו  עלות  לקוח  או 

הנובעים או הקשורים    וכן לכל נזק שיגרם לצד שלישישל החברה    כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

 .מביצוע העבודה על ידי החברה

וביניהם ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות  דרישה לעריכת ביטוחים שונים    ים גםם כוללמיההסכ

 וביטוחי רכב.  )במקרים מסוימים(  מעבידים, ביטוח חבות המוצר 

 ביטול חוזה  

במקרי הפרה מסוימים, לסיים את ההסכם,    תרשאיעם רשויות, הרשות  במרבית ההסכמים  

  בכפוף להודעה מראש ובכתב.

בפסולת והטמנה הלקוחות הם רשויות מקומיות    טיפולפעילות של  ב   –   והטמנהטיפול בפסולת   .2

בפסולת הטיפול  לאתרי  פסולת  פינוי    המפנות  פסולת  ואיסוף  וקבלני  שמפנים  עבור  פסולת 

תמהיל הלקוחות כולל לקוחות מזדמנים    ., לרבות יראברשויות מקומיות או לקוחות אחרים

ו מסוימת  קביעות  ללא  לקוחות  הם  מזדמנים  לקוחות  קבועים.  עימם  ולקוחות  ההתקשרות 

נעשית על פי רוב על פי הזמנות עבודה/הצעות מחיר. לעומתם, לקוחות קבועים הם לקוחות  

בכתב.   הסכם  פי  על  לרוב  נעשית  עימם  הם  שההתקשרות  זה  מסוג  התקשרות  ב  ולרהסכמי 

קצר לזמן  הפסולת  חודשים(  12)עד    הסכמים  לסוג  הלקוח  של  אחריות  כוללים  ההסכמים   .

הסכמי הכניסה  אמתה לקליטה באתר לפי תנאי רישיון העסק. התמורה לפי  הנכנסת לאתר והת

,  עלות הטיפול בפסולת באתרמשולמת לפי טון נכנס ומשקללת בתוכה את  לתחנות מעבר/מיון  

השינוע   עלויות  את  וכן  שמוינו  הפסולת  הפסולת/זרמי  מפונה  אליו  הקצה  אתר  עלויות  את 

לאותם אתרים. התמורה לאתרי הטמנה משולמת אף היא לפי טון נכנס ומשקללת את עלויות  

 הסילוק של הפסולת באתר וכן היטל הטמנה על פי חוק.  

   – חירייהפארק המיחזור בשטח  RDFהסכם הקמה והפעלה של מתקן לייצור  .3

 לתכנון, הקמה בנוגע נשר עם  קבלנות משנה  הסכם  על  ת.מ.מ. חתמה 2012בינואר    11  ביום (א

  2013בדצמבר    30  ביום חירייה.   המעבר  תחנת  בשטח    RDFלייצור מתקן  של והפעלה 

הבת   ת.מ.מ לחברת  האמור  ההסכם  פי  על  והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  הסבה 

הפעלתו המסחרית   ונשר.  : ורידיס אר.די.אפ.הם הצדדים להסכםורידיס אר.די.אפ, כך ש 

 אנרגיה  לייצור המשמש  דלקתחליף   המפעל מייצר.  2016של המפעל החלה בחודש דצמבר  

 נשר.   של המלט מפעל עבור

לאיגוד ערים דן,   נשר שבין העיקרי ההסכםנשען על   לנשרורידיס אר.די.אפ.    בין ההסכם (ב

מקבלת על עצמה לבצע את כל העבודות המוטלות  ורידיס אר.די.אפ.  כך שעל פי ההסכם,  

על נשר מכוח ההסכם עם איגוד ערים דן, כקבלן משנה, למעט התחייבות לבצע השקעות  

אשר   RDFעל נשר כמויות מסוימות של  במפעל המלט של נשר וההתחייבות לקלוט במפ

  תיוותרנה באחריות הבלעדית של נשר.

נשר התחייבה במסגרת ההסכם כי היא לא תהיה רשאית להסכים לשנות את ההסכם עם  (ג

מראש ובכתב. ורידיס אר.די.אפ.  איגוד ערים דן אלא אם כן התקבלה לשם כך הסכמת  

ין נשר לבין איגוד ערים דן ייכלל,  בהמשך לכך הוסכם כי כל שינוי או תוספת להסכם שב 

שבין   בהסכם  גם  אר.די.אפ.  בשינויים המחויבים,  ויחייב את הצדדים ורידיס  נשר  לבין 

 בהתאם. 
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 : הוטלה האחריות ורידיס אר.די.אפ.מכוח ההסכם, על   (ד

לתכנן על חשבונה את הקמת המפעל בהתאם להוראות ההסכם עם נשר וההסכם של   .א

נשר עם איגוד ערים דן וכן להכין את כל התכניות הדרושות לשם קבלת האישורים  

 הסטטוטוריים להקמת המפעל.

המתקנים והציוד  יצויין כי    להקים את המפעל ולספק את כל הציוד הדרוש לשם כך.  .ב

 לעדית של ורידיס אר.די.אפ. במפעל הינם בבעלותה הב 

  RDFזכות סירוב ראשונה לנשר לרכישת כל כמות  (ה

מות  כ אשר עולה על    RDFהוסכם כי לנשר תוקנה זכות סירוב ראשונה לרכישת כל כמות  

ייצור   של  השנתית  לכמות  RDFהמינימום  ביחס  בהסכם  המפורטים  בתנאים  והכל   ,

 המינימום השנתית.  

   – ESC-ל אקוסול ביןמסוכנת  תבפסול וטיפול שריפה  שירותי למתן הסכם .4

, התחייבה ESC, בין אקוסול לבין  לעת  מעת  שתוקן  כפי,  2008בפברואר    5  מיום  בהסכם (א

של   בין אקוסול   העסק  רישיון  תנאי  בכל  לעמוד  וכן  השריפה  מתקן  את  להפעיל  היתר 

יצוין כי תקופת ההסכם המקורית נמשכה , להרחיב את יכולת הטיפול של המתקן.  אקוסול

שנים נוספות כנגד התחייבותה של החברה   3.5  -ולאחר מכן הוארכה ב  31.12.2017עד ליום  

  2020. כמפורט להלן, בחודש נובמבר 2014לבצע הרחבה כאמור. ההרחבה הושלמה בשנת 

. יצוין כי מתקן השריפה הינו בבעלות  2024יוני  ב   30  -נחתמה תוספת הארכת הסכם עד ל

 .  אקוסול

אורגנית   (ב פסולת  של  ושנתיות  חודשיות  מינימום  כמויות  נקבעו  אותן  מסוכנת  בהסכם 

להעביר לאקוסול ומחירים עבור כל טון של פסולת על פי סוגה )פסולת    ESCהתחייבה  

אורגנית   פסולת  כמויות  נקבעו  כן  כמו  ישנה(.  פסולת  או  אותן  סוכנת  מקדומה  אשר 

 התחייבה אקוסול לקלוט. 

על ידי אקוסול, ההסכם קובע חובות בדבר המסוכנת  בקשר עם קליטת הפסולת האורגנית   (ג

המוחזקת מסוכנת  פסולת אורגנית  של  העברת מידע בין הצדדים להסכם בדבר כמויות  

 , מחיר עבור הפסולת וכיו"ב.  ESCבחצרי 

האורגנית   (ד הפסולת  העמדת  אופן  את  מסדיר  ההסכם  כן   ESCמידי  המסוכנת  כמו 

אספקת שירותי בדיקות מעבדה על ידי    ;דמי הטיפול אשר ישולמו לאקוסול  ;לאקוסול

;ESC   .אופן התשלום וכן אופן בירור מחלוקות בנוגע לחשבונות 

נובמבר    –ההסכם    תקופת (ה בין    2020בחודש  לבין אקוסול תוספת להסכם   ESCנחתמה 

ועד ליום    30.6.2021במסגרתה נקבעה בין היתר, כי ההתקשרות בין הצדדים תוארך מיום  

להסכם,  30.6.2024 התוספת  פי  על   .ESC    לפרסום ההארכה  בתקופת  לפעול  התחייבה 

תשלום לאקוסול של השווי המוסכם   מכרז שעניינו החכרת המקרקעין והפעלת המתקן וכן

של המתקן, כפי שייקבע על ידי מומחה שימונה בהסכמה על ידי הצדדים, על ידי הזוכה  

במכרז. עוד נקבע בתוספת, כי ככל שפורסם מכרז בתקופת ההארכה והליכי המכרז לא  

ליום   עד  לסיום 30.6.2024הסתיימו  עד  אוטומטי  באופן  תוארך  ההסכם  תקופת  אזי   ,

 כים.  ההלי
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 -מקבלת מ  שאקוסולגובה מלקוחותיה מפוקחים. מאחר והתשלום    ESC  -ש  המחירים

ESC  נגזר באחוזים מהמחיר ש-  ESC   גובה מלקוחותיה, הרי שכתוצאה מכך ההכנסה של

 . מושפעת מהפיקוח על מחירים אקוסול 

המפקח על מחירים פועל לעדכון המחירים המפוקחים של הטיפול    ,הקבוצהלמיטב ידיעת  

לפרטים אודות החלטת ועדת המחירים על עדכון צו  .  אקוסולבשריפת פסולת מסוכנת של  

 ייצוא  למדיניות  מוצע  עדכון  הציבור  להערות  הסביבה  להגנתהמשרד    פרסום  ועלהפיקוח  

   .להלן .4.א.6.8.24  סעיף ראו מסוכנת פסולת

  –  להקמה והפעלה של מפעל המיון החדש בעפולההסכם  .5

נחתם בין אמניר לעיריית עפולה הסכם לשדרוג אחזקה והפעלת תחנת מעבר    2015בחודש יולי  

 " זה:  בסעיף  )להלן  עפולה  עיריית  של  השיפוט  בשטח  להסכם  העירייה לפסולת  בהתאם   .)"

למיון, הפרדה ושינוע   האמור אמניר תהיה אחראית על שדרוג, אחזקה והפעלה של תחנת מעבר

"(. בפועל סוכם על הקמת מפעל חדש  המתקןשל אשפה ופסולת בשטח שיפוט העירייה )להלן: "

 חלף שדרוגו של המפעל הקיים. 

,  מתקןל  העירייה בהתאם להסכם, אמניר מחויבת לקלוט ולטפל בכל הפסולת המועברת על ידי 

לקלוט רשאית  אמניר  בהסכם.  שנקבעו  כפי  למחירים  מעבר    בהתאם  נוספות  פסולת  כמויות 

שלישיים,   מצדדים  העירייה  ידי  על  המועברות    פסולת  בעבור   מחיר   להפחתת  בתמורהלאלו 

ההסכמית בין הצדדים במשך כל תקופת החוזה    המערכת  פי   על  כן  כמו.  מהעירייה  הנקלטת 

לעומת מחיר השוק שיהיה באותו    10%יה תשלם יהיה נמוך בשיעור של לפחות  י המחיר שהעיר

 מועד בכניסה למפעלי מיון אחרים.  

ה מקדמה  י בהתאם למערכת ההסכמית בין הצדדים, הוסכם בין היתר, כי אמניר תשלם לעירי 

של   תקופת    13בסך  לאורך  ההנחה  סכום  של  הערכה  המהווה  מע"מ(,  )כולל  ש"ח  מיליון 

ב הכוללת,  בכ  5-ההתקשרות  שווים,  שנתיים  בין  תשלומים  שהוסכמו  תנאים  לקיום  פוף 

 נכון למועד התשקיף חברה טרם שילמה את המקדמה.הצדדים. 

פברואר   בחודש  הושלמה  המתקן  של  הקמתו  כי  מתוכננת    2021יצויין  המסחרית  והפעלתו 

 . 2021למחצית השניה של שנת 

פול  בהתאם להוראות ההסכם אמניר נשאה בכל עלויות ההקמה, וכיום נושאת בכל עלויות הטי

בפסולת במתקן הקיים והחדש לכשיופעל וכן בכל עלויות השינוע ואגרות ההטמנה של המפעל  

 הקיים וכן של המתקן לכשיוקם. 

 התמורה 

העירייה   כי  נקבע  לבהסכם  פסולתבתמורה  אמניר  תשלם  טון  כל  ידי    עבור  על  פונתה  אשר 

העירייה למפעל המיון, בהתאם לתעריפים כפי שנקבעו בהסכם בהתאם לסוג הפסולת, לרבות  

 מהיטל ההטמנה בגין הפסולת שהעבירה העיריה למתקן.   75%  -סך השווה ל

 תקופת ההסכם 

הצדדים    על הכוללת    ההפעלה  תקופת בין  ההסכמית  המערכת  סיום    15  הינהפי  מיום  שנים 

 .  המתקןהקמתו של 
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 בטוחות ופיצוי מוסכם 

בסך   בנקאית  ערבות  לעירייה  אמניר  סיפקה  הצדדים  בין  בהסכם  התנאים  לקיום  כבטוחה 

בהסכם    2,000,000 נקבעו  כן,  כמו  בהסכם.  לנדרש  בהתאם  ביטוח  פוליסות  רכשה  וכן  ש"ח 

 מנגנוני פיצוי מוסכם בגין ליקויים והשבתת העבודה במתקן. 

 והפצה שיווק .6.8.17

עלויות   בעיקר  הן  העלויות  ולכן  פומביים,  במכרזים  זכיה  באמצעות  בעיקר  נעשית  האיסוף  פעילות 

  נעשית  הטמנה.  האתרים ומנהלי  שיווק  עובדי  באמצעות  נעשית  קומפוסט  מכירת.  במכרזיםההשתתפות  

 .הפצהואין בפעילות זו עלויות שיווק    ולכן   פרטניים  בהסכמים  מקומיות  ורשויות  פרטים  ללקוחות  בעיקר

 צבר הזמנות   .6.8.18

בתחום הפעילות   פעילות על    החברה  בפועל.  מתבססת  הפסולת הנאספות/מטופלות/מוטמנות  כמויות 

בפועל של הלקוחות  משתנות בהתאם  החברה    של  הכנסותיה,  התשקיףלמועד  נכון   לכמויות הפסולת 

  צבר הזמנות לחברה  אין  למועד התשקיף  נכון  אשר אינם בשליטה של החברה. בהתאם לאמור לעיל,  

 . כמותי קבוע וידוע מראש

 תחרות .6.8.19

עם   .א שההתקשרות  מאחר  וזאת  מאוד  גבוהה  תחרות  קיימת  הפסולת  איסוף  של  הפעילות  בסוג 

שנים( ומשום שלא קיימים חסמי כניסה   3-7טווח )  הרשויות מתבססת על מכרזים והסכמים קצרי

גיאוגרפים   באזורים  פועלים  המתחרים  מהקבלנים  חלק  במכרזים.  להתמודדות  משמעותיים 

 מצומצמים, וחלקם פועלים בפריסה ארצית.  

לרוב   .ב קולטות  אזורית, שכן תחנות מעבר  בתחנות המעבר, המיון והמחזור התחרות הינה בעיקר 

 וכים לתחנת המעבר.  פסולת מאזורים הסמ

ומפעל גרין  הקבוצה  של    RDF-המפעל    –כיום קיימים שני מתקני מיון פסולת מתקדמים בישראל  

הפעלתו המסחרית של המתקן  נוסף בעפולה.  מתקדם  מתקן  הקימה  הקבוצה  כמו כן,    .נט בירושלים

שנת   של  השניה  למחצית  תמ"א    .2021מתוכננת  הוראות  המשרד,  עמדת  פי  סעיף    1על  הכוללת 

התאים העתידיים תורשה להיקלט רק פסולת שאריות מיון, תביא להקמת מתקני  שמגדיר כי בכל  

מתוכננת הקמה והפעלה של מתקני מיון    2023עד סוף שנת , האסטרטגיהלפי מסמך  .  33מיון נוספים 

נוסף  , וב , דודאים, מפע"ת, עברון ועמנואל2000פתח תקווה, אבליים, קומפוסט    - חדשים נוספים  

זירו  נבחרה חברת    2018בשנת    בנוסף,.  34( 4מיון  )הוספת קו  של החברה    RDFמתקן  ה של  הגדלל

ו  וויסט  בע"מ  ובינוי  שיכון  ידי  על  שהוקמה  בע"מ -בע"מ  סולושנס  אנוירומנטל  גלובל    ג'י.אי.אס 

מתקן לטיפול  תכנון, מימון, הקמה והפעלה של  ל  BOTבמכרז מסוג  כזוכה  (  "זירו וויסט")להלן:  

של המשרד, בכוונת החברה להמשיך  האמורה    מדיניות  הלאור  .  35בפסולת עירונית באזור השפד"ן 

   ולהשקיע במתקנים למיון וטיפול בפסולת.

 

 לעיל. 4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 127ראו עמ'   33

 לעיל.  4ראה ה"ש   .למסמך האסטרטגיה 33ראו עמ'   34

 Tahal Groupחברה בבעלות ת.מ.מ. וחברת  "(,  ממ"למפעלי מיחזור לישראל בע"מ )להלן: "   –ממ"ל  יצויין כי במכרז השתתפה גם    35
Assets B.V.רו  .. לאור פגמים מהותיים אשר נפלו לטענת ממ"ל בהצעתה של זירו וויסט אשר היו צריכים להביא לפסילתה של זי
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בתחום    המתחרים .ג הפועלים    המיון ,  המעבר  תחנות,  הפסולת  איסוף)  הביתית   הפסולתהעיקריים 

שירותים    אורוז( בע"מ, חן המקום בע"מ, צבי כהן ואחיו בע"מ,  1987)   1965  מפעת( הינם  והמחזור

"מ,  בע  אילת   המנוף  נוי  שירותי בע"מ,    זיבאימוטי  בע"מ,    .א.ן תברואהגבע"מ, נאות דורית בע"מ,  

 "מ, וקבלנים נוספים.  בע  ובניו  מוריס יוסף

  מרחק  הוא  המרכזי  הפרמטר  כאשר,  הארץ  ברחבי   הפועלות  מהמטמנות  מגיעה  בהטמנה  התחרות  .ד

  בתחום  נוספת  תחרות. למטמנה  הכניסה ומחיר ( השינוע עלויות)בשל  המקומית  מהרשות המטמנה 

השבה, אשר יצמצמו את    או/ו  מיחזור,  מיון  כגון  בפסולתשל טיפול    מאלטרנטיבות   להגיע  יכולה

 כמות הפסולת המועברת למטמנות.  

מתמודדת    פסולות מסוכנות אורגניות, אקוסולטיפול בכמונופול בתחום של    ESCעל אף הגדרת   .ה

אורגנית קיימים מגוון  הפסולת  חלק מהב  בטיפול.  בפועל עם תחרות במרבית תחומי הפעילות שלה

השבת אנרגיה ומיחזור. שירותים אלה  בעיקר איוד,    – לשירות השריפה שמספקת אקוסול    תחליפים

בע"מ, נשר מפעלי מלט    סן מיחזור-אלקון מרכז מיחזור בע"מ, דלק–ניתנים על ידי מספר חברות  

קיימת אלטרנטיבה    בנוסף לאמור,  ישראליים בע"מ, דור כימיקלים בע"מ, דור אקולוגיה בע"מ ועוד.

 . של ייצוא פסולת מסוכנת

 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים   .6.8.20

קבוע   כרכוש המסווגים "חשמיליון  85-כמשאיות וכלי צמ"ה בהיקף של יש צי  לורידיס איכות הסביבה

ציוד ומתקני מפעל המיון    ,"חשמיליון    113-בהיקף של כ  RDF  -ה מפעל    ומתקני  ציודבדוחות הכספיים,  

וכן רכוש    ,)נטו ממענקי השקעה שהתקבלו וצפויים להתקבל(  "חש  מיליון  70- החדש בעפולה בהיקף של כ

   לדוחות הכספיים.  12לפרטים נוספים ראו ביאור  .ש"ח מיליון 29-כ  של בהיקףקבוע של אקוסול 

 הון אנושי .6.8.21

  700-כידי הקבוצה בתחום איכות הסביבה    על  מועסקיםולמועד התשקיף    2020בדצמבר    31נכון ליום  

נהגים  600- כ  מתוכם.  עובדים כולל  והיתר  עובדי תפעול  כלליים  עובדים  צמ"ה,  כלי  פועלים, מפעילי   ,

מיקור חוץ  הקבוצה  . נוסף על כך מבצעת  והנהלת סניפיםאדמיניסטרציה    ,ראשיתעובדי מטה, הנהלה  

 ומעסיקה קבלני משנה לפעולות שונות.  

  מחלקה ,  כספים  מחלקת,  הסניפים וכן ההנהלה הראשית  הנהלת  את  כולל  ורידיס איכות הסביבה   מטה

.  מנהלי אזורים בתחום הפעילותובמטה, מזכירות סניפים    מזכירות,  עסקי  פיתוח ,  מכרזים,  משפטית

ורידיס    להנהלת  כפופים  אשר  פעילות  מנהלי  ידי  על  מנוהלות  בורידיס איכות הסביבה  השונות  הפעילויות

   .המטה  ובאמצעות ידי  על מבוצעים הניהוליים השירותים שאר. איכות הסביבה

 אימונים והדרכה  .א

מקצועיות  חברות הבנות שלה מקיימות באופן סדיר הדרכות והכשרות  ה ס איכות הסביבה ויוריד

בטיחות,   כגון  שונים  בנושאים  ועגורן,  לעובדים  מנוף  חשמל,  הסמכות  ברכבים  הסמכות  נהיגה 

   ותפקיד העובד. הקבוצה, זאת בהתאם לצרכי ומשאיות  פרטיים

 עבודה קיבוציים  הסכמי .ב

 

וויסט ובחירתה של ממ"ל כזוכה במכרז, נקטה ממ"ל במספר הליכים משפטיים. נכון למועד התשקיף תלוי ועומד בבית המשפט  
 .  העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה מנהלית שהוגשה על ידי ממ"ל
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  ביום אשר נחתם  מיוחד  תחת הסכם קיבוצי  הועסקו  הפסולת    איסוף  בפעילותוהפועלים    הנהגים

העובדים  16.12.2015 וועד  הלאומית  ההסתדרות  לבין  הסביבה  איכות  ורידיס    תוקפו   ואשר,  בין 

  ניהלו ,  ההסכם  תנאי  את  לפתוח  הוועד  מטעם  דרישה  שהתקבלה  לאחר.  2018  שנת  בסוף  הסתיים

אשר  נחתם הסכם קיבוצי חדש    25.9.2019הצדדים משא ומתן לחידוש הסכם קיבוצי בחברה וביום  

   - . תוקפו של ההסכם הקיבוצי החדש הינו ל16.12.2015מחליף ובא במקום ההסכם הקיבוצי מיום  

מיום    3 ליום    1.4.2019שנים  ה  .31.3.2022ועד  עד  כי  להתקיים    2019באפריל    1-יודגש,  המשיך 

 הראשון.  ההסכם

. RDFלפני שנים אחדות הכריזה ההסתדרות הכללית על היותה ארגון עובדים יציג במפעל  כמו כן,  

 RDF-משא ומתן עם ההסתדרות הכללית וועד העובדים במפעל ה ניהלה  החברה הכירה ביציגות ו

 אין התקדמות במשא ומתן.  נכון למועד התשקיף,   הסכם קיבוצי.לחתימת  

 להלן.   6.13  ראו סעיף בקבוצהלפרטים נוספים אודות ההון האנושי 

 חומרי גלם וספקים .6.8.22

משאיות   למפעלים,  וטכנולוגיה  ציוד  ספקי  הם  הפעילות  בתחום  הקבוצה  של  העיקריים  הספקים 

  סולרשירותי צמ"ה ו,  האיסוף, מתקנים של דחסנים ומכולות למשאיות האיסוף, מנופים וכלי אצירה

 .  תחבורה

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .6.8.23

בנושאים סביבתיים  הקבוצהכפיפות   .א ו/או הוראות של רשויות מוסמכות  הדין  בתחום    להוראות 

 הפעילות 

של   עיסוקה  הסביבה בתחום    הקבוצהבמסגרת  לסיכוניםהיא    איכות  שונים,   סביבתיים חשופה 

וטיפול בחומרים מסוכנים   לרבות בכל הנוגע לאחסון, שימוש ושינוע של פסולת; אחסון, שימוש 

פליט  מסוכנת;  לגרימת  ובפסולת  פוטנציאל  מים;  ומקורות  קרקע  לזיהום  פוטנציאל  לאוויר;  ות 

 מטרדי ריח ורעש ועוד.  

לרגולציה .1 פעילותה  במסגרת  כפופה  הסביבה  איכות  הסביבה,   איכות  בתחום נרחבת ורידיס 

בין היתר לסנקציות פליליות ומנהליות בגין הפרת    בה  ונושאי משרה  יאובמסגרת זו חשופים ה 

בין זו.  שמירת    רגולציה  חוק  נמנים  בפעילותה  הסביבה  איכות  ורידיס  כפופה  להם  החוקים 

נקי, תשס"ח1984-הניקיון, תשמ"ד  נקי)להלן:    2008-; חוק אוויר  (; חוק החומרים  חוק אוויר 

; חוק  1959-; חוק המים, תשי"ט 1961-; החוק למניעת מפגעים, תשכ"א1993-המסוכנים, תשנ"ג 

 מכוחם, וכן הוראות בתוכניות מתאר ארציות ומקומיות.  והתקנות  1968-רישוי עסקים, תשכ"ח

בשנים האחרונות נוקטים הרגולטורים הסביבתיים מגמה של החמרה בדרישות הסביבתיות, הן   .2

להערכת מדיניות.  ובקביעת  וברישיונות  בהיתרים  תנאים  קביעת  במסגרת  והן  הדין   במסגרת 

 , מגמה זו צפויה להימשך בעתיד. הקבוצה

יש לחוקק חוק מסגרת למשק הפסולת, אשר    האסטרטגיה מפרט המשרד את עמדתו כיסמך  מב .3

המעורבים   הגורמים  כל  של  והסמכות  האחריות  היעדים,  ההגדרות,  העקרונות,  את  יקבע 

ורישום   רישוי  מערך  ויצירת  בפסולת  הטיפול  צריך  בשרשרת  המסגרת  חוק  בפסולת.  עוסקים 

הא הדירקטיבות  עקרונות  על  מושתת  היררכיית  להיות  עקרונות  בסיס  על  בפרט  ירופאיות, 

"המזהם משלם". זאת תוך התאמת מנגנונים ייעודיים לישראל, ברמה המוסדית  עקרון  הפסולת ו 
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לקדם אלמנטים מתוכו    ממליץ המשרדוברמה המקצועית. עד אישור חוק המסגרת ותקנותיו,  

נדרטים לטיפול בפסולת  במסגרת חקיקת משנה ובסמכויות הקיימות, בפרט בכל מה שנוגע לסט

 . 36והטמנתה 

לדרישות   .4 החלה  בהתאם  הסביבתית  מחזיקה  הרגולציה  היא  הסביבה,  איכות  ורידיס  על 

הנדרשים לפעילותה כגון רישיונות עסק, היתרי רעלים, היתרי פליטה   שונים ורישיונות היתריםב

ורידיס   ידיעת למיטבכמו כן, מבוצע במטמנות ניטור בהתאם לתנאי רישיון העסק שלהם.  וכיו"ב.  

ורישיונות   היתרים  התשקיףנכון למועד  ,  בסעיף ב. להלןאיכות הסביבה, ולמעט ככל שמפורט  

 עומדת בהוראותיהם ובהוראות הרגולציה הסביבתית החלה עליה.   והקבוצהאלה תקפים 

בתחום    על רקע הרגולציה הסביבתית החלה עליה לקבוצה הנוגעים הסיכונים אודות נוסף לפירוט .5

 להלן. .ז. 6.8.26סעיף  , ראוהפעילות

 אירועים בקשר עם איכות הסביבה  .ב

בתחום    לעיתים .1 הקבוצה  בידי  המופעלים  השונים  באתרים  ריח  מטרדי  בדבר  תלונות  עולות 

  הגנת הפעילות. ורידיס איכות הסביבה פועלת באופן שוטף על פי התקנים וההנחיות של המשרד ל

פי רישיון העסק של כל אתר, בכדי למנוע מפגעי ריח ומטפלת בכל תלונה כאמור    ועלהסביבה  

או פלילית.    מינהליתריח וזיהום אוויר עלולים לעלות לכדי עבירה    מפגעי, כי  יצויןבאופן נקודתי.  

בסעיף   איכות  להלן  .ז.6.8.26כאמור  ורידיס  של  הפעילות  היקף  על  להשפיע  עלולה  הרשעה   ,

 ילות.  הסביבה בתחום הפע 

 לדוחות הכספיים.  22לפרטים אודות הליכים משפטיים בתחום איכות הסביבה ראו באור  .2

 מדיניות ניהול סיכונים סביבתיים  .ג

ורידיס איכות הסביבה פועלת במקצועיות לשיפור איכות הסביבה ולמניעת מפגעים שעלולים להיגרם  

 ISOאיכות סביבתיים, לרבות תקןמפעילותה. ורידיס איכות הסביבה מחזיקה בהתעדה לתקני ניהול 

תקן  14001  ,ISO 9001    ותקןISO 18001  איכות בקרת  מחלקת  פועלת  הסביבה  איכות  בורידיס   .

שתפקידה בין היתר לוודא שכל האתרים והפעילויות של ורידיס איכות הסביבה מחזיקים ברישיונות  

  הנדרשים וכי הם פועלים בהתאם להוראותיהם.ואישורים 

 בתחום הפעילות  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .6.8.24

 פסולת .א

)לרבות   ותפעול של אתרי פסולת  ורידיס איכות הסביבה בתחום הקמה  מסוכנת(  פסולת  פעילות 

ומקומיות   ארציות  מתאר  תכניות  הוראות  במסגרת  היתר,  בין  מחמירה,  לרגולציה  כפופה 

 ה בנושא.  המסדירות את תחום הפסולת ומדיניות המשרד להגנת הסביב

  ברמת   והן  החברה  ברמת  הן  ספציפית  פלילית  וענישה  עבירות  כוללת  הפעילות  בתחום  החקיקה

  מוגדלים   קנסות:  לרבות(,  הניקיון  שמירת  בחוק   למשל  ורא,  משרה  נושאי  אחריות)לרבות    המנהלים

 .  מאסר  תקופות  ואף למנהלים אישיים קנסות, כספים וחילוט  לחברות

 לעיל.   3.א.6.8.23חוק מסגרת למשק הפסולת, ראו סעיף  לפרטים אודות עמדת המשרד לעניין 

 

 לעיל.  4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 158ראה עמ'   36



 32 -ו 

 

 

הסביבה  פעילות  על  החלות  העיקריות  הדין  הוראות  יפורטו  להלן איכות    איכות  בתחום  ורידיס 

 :  הסביבה

 תכנית מתאר ארצית לטיפול באשפה  .1

, אשר, בין היתר, מחליפה את  1  ארצית(תמ"א )תוכנית מתאר  נכנס לתוקף    2020  פברואר בחודש  

סוגי אתרי  קובעת התמ"א כי  בין היתר    .אופן הקמת אתרי פסולת והרחבתםבהסדרת    4/16תמ"א  

יוקמו רק בתהליכי תכנון ברמה הארצית )ובהם אתרי פסולת מסוכנת(  )בשונה    פסולת מסוימים 

 .  מהרחבת אתרים קיימים(

 2030לשנת    מדיניות לטיפול בפסולת עירונית בישראל .2

 בישראל עירונית בפסולת פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך מדיניות לטיפול 2018ינואר חודש ב

היקף  2030לשנת   והרחבת  עירונית  פסולת  של  ההטמנה  צמצום  היא  המוצהרת  מטרתה  אשר   ,

 הפסולת המועברת למחזור ולהשבת אנרגיה.  

דצמבר   עדכנית    2020בחודש  מדיניות  המשרד  להיררכיית    לניהולפרסם  בהתאם  הפסולת  משק 

הטיפול בפסולת, תוך דגש על הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור, וצמצום של ההשבה וההטמנה  

 .ב.)א( לעיל.  6.8.4עד כמה שאפשר. לפרטים נוספים ראו סעיף  

  .37לרעה , ורידיס איכות הסביבה אינה צופה כי מדיניות זו תשפיע עליה התשקיףמועד ל  נכון

 )ממ"פ(  פסולת מידע מערכת .3

"הוקמה    2017בשנת   הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  פסולתעל  מידע  הקולטת    "מערכת  )ממ"פ( 

נתונים מאתרי הפסולת שתחת פיקוח המשרד )מטמנות, תחנות מעבר וחלק מאתרי המחזור(.  

משמש את המשרד הן לצורך גיבוש מדיניות, מעקב אחר תמונת מצב עדכנית  איסוף נתונים אלו 

 38ל בפסולת, הצלבת בסיסי נתונים וסגירת מאזני מסה, והן לצורך ביצוע פיקוח ואכיפהבטיפו 

והיוצאות   הנכנסות  המשאיות  של  השקילה  מנתוני  אוטומטי  בממשק  מועבר  בממ"פ  הדיווח 

 ודורש מידע בדבר זיהוי האתר, המשאיות, סוג הפסולת, מקור ויעד הפסולת.  מאתרי הפסולת 

 והמסוכנת  המעורבת  הפסולת בתחום מחירים  על פיקוח .4

פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  השר להגנת הסביבה ושר האוצר חתמו על צו    2016בשנת  

על בסיס  ,  2016-)החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לשירותי טיפול בפסולת מעורבת(, התשע"ו  

, המטיל פיקוח ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים על שירותי טיפול  המלצות ועדת מחירים

פסולת, אשר נדרש  חובת הדיווח כאמור חלה על עוסק במתן שירותי טיפול ב   .בפסולת מעורבת

 המשרד  באתר  האמור  לפילמסור למפקחת על המחירים דוח על רווחיות ומחירים אחת לשנה.  

עדת המחירים, שבחנה את תחום הטיפול בפסולת העירונית המעורבת, מצאה  ו ,  הסביבה  להגנת 

עירונית, אשר משפיע על מידת   שקיימות מספר אינדיקציות לריכוזיות בתחום הטיפול בפסולת

הפיקוח על מחירי מצרכים    ( לחוק2)א()6חרותיות, ועל כן הוא מתאים לעילת פיקוח לפי סעיף  הת

 

עתיד    37 פני  צופה  בגין מידע  ל  –אזהרה  בנוגע  החברה  פעילותה  הערכת  על  עתיד    ההינהשפעת מדיניות המשרד  פני  צופה  מידע 
ערך  ניירות  בחוק  כפי  כמשמעו  המשרד  מדיניות  את  והבנתה  הפעילות  בתחום  החברה  של  המקצועי  ניסיונה  על  המתבססת   ,

 תר, לאור שינויים באופן יישום מדיניות המשרד ושינויים בתנאי השוק.  שפורסמה. הערכה זו עשויה להשתנות, בין הי
 לעיל.  4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 138ראה עמ'   38
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"  1996-תשנ"והושירותים,   מחירים)להלן:  על  הפיקוח  איכות  האמור,    לאור  ."(חוק  ורידיס 

 במשרד   המחירים  על  למפקחמידע  מידי שנה    , מגישותאו חברות שיש לה החזקות בהןהסביבה  

)קיימת  ומטמנות  תחנות מעבר    , , ביחס לפעילויות של פינוי פסולת, אתרי מיוןהסביבה  להגנת 

על  מהותית    לא  השפעה  תיתכן,  המחיריםלכל סוג פעילות(. ככל שיוחל פיקוח על    יווחמתכונת ד 

  המירבי שיקבע.למחיר   בהתאם החברה שלפעילות ה  תוצאות

להטמנה   התבקשו    -בהתייחס  התייחסות  ,והעבירו  ,להעבירהמטמנות  לבחינת    ןאת  לעבודה 

למיטב  שערך המשרד להגנת הסביבה.    טמנהההעלויות ורמת הרווחיות של העוסקים בתחום ה

 .  מטמנות בנושאאצל המאז לא התקבלו פניות נוספות ידיעתה של החברה, 

החברה,   של  ידיעתה  שהתקבלו  למיטב  והנתונים  ניתוח המידע  את  סיים המשרד  בימים אלה 

ועדת   את  לכנס  המשרד  יבקש  הצו  חקיקת  מאז  שהתקבלו  הנתונים  סמך  ועל  מהמטמנות 

משרדית לשם בחינת הממצאים וקבלת החלטה בנוגע לרמת הפיקוח הנדרשת,  - המחירים הבין

ליך הפיקוח על המחירים  לקדם את העמדת המשרד היא כי יש  ככל שנדרשת, עבור מקטע זה.  

והצפי להגברת הריכוזיות   במיוחד בשל מגמה של צמצום נוסף בנפחי ההטמנה בעשור הקרוב 

על    ככלהחברה    לעמדת.  39מכך   כתוצאה   בתחום פיקוח    לא  השפעה  תיתכן,  המחיריםשיוחל 

 מחיר המירבי שיקבע. בהתאם ל  חברהפעילות ה  תוצאותעל מהותית 

קידם המשרד להגנת הסביבה שימוע ציבורי לעדכון מנגנון הפיקוח על מחירי   2016-2017בשנים 

החלטת ועדת    התקבלה   2019  דצמבר  בחודשהטיפול בפסולת מסוכנת המפוקחים על ידי המדינה.  

המחירים לפיה הוועדה ממליצה על עדכון צו הפיקוח בכפוף לשימוע ציבורי ובכלל זה להחיל על  

, לקבוע מחיר מפוקח  םלת מסוכנת רמת פיקוח לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירישריפת פסו 

וכן לקבוע    אקוסולועלויות בפועל של    ESCלעלויות בפועל של  לטיפולי השריפה בהתאם    מירבי

,  את התייחסותה להחלטה לוועדת המחיריםהגישה   אקוסול. שירותי השריפהשינויים בתעריפי 

ביקשה לממש את זכותה לשימוע בעל  לשינוי התעריפים  לפיקוח המתוכנן ו  אקוסול בה התנגדה  

  .התעריפים  ולשינוי המתוכנן לפיקוח, אף היא, התנגדה ESCידיעתה של אקוסול,  למיטב. פה

לשר האוצר ולשרה להגנת    להמליץ  פרסמה וועדת המחירים את החלטתה  2021במרץ    22ביום  

פיקוח המחירים של שירותי שריפת פסולת נוזלית עם מזהמים בריכוז נמוך יוקל,    כיהסביבה  

פסולת   שריפת  שירותי  על  המחירים  פיקוח  מנגד,  מחירים.  על  הפיקוח  לחוק  ז'  לפרק  ויעבור 

יכוז גבוה  מוצקים, וכן פסולת נוזלית עם מזהמים בר   10%מוצקה, בוצה או נוזל המכילים מעל  

עוד המליצה הועדה להוריד את המחיר המירבי שמותר    יוחמר, ויעבור לפרק ה' לחוק הפיקוח.

לגבות על שירותי שריפת סוגי פסולת מסוכנת בהם לא קיימת תחרות משמעותית. ביום    ESC  -ל

שלחה אקוסול מכתבים לשר האוצר והשרה להגנת הסביבה בבקשה כי תינתן    2021באפריל    27

הזד המלצות  לה  את  המאמץ  חדש  מחירים  פיקוח  צו  יתקינו  בטרם  טענותיה  להשמיע  מנות 

הועדה. על פי הערכת עורכי הדין של החברה, לחברה טענות כבדות משקל כנגד החלטת הועדה  

להמליץ על החמרת הפיקוח והורדת המחיר המירבי כאמור אם כי בשלב זה לא ניתן להעריך את  

לא   ,תתקבל ההמלצה של וועדת המחיריםאף אם ערכת החברה, להסיכויי השימוע. מכל מקום, 

 

 לעיל.  4ראה ה"ש  למסמך האסטרטגיה. 129-127ראה עמ'  39
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 תהיה לכך השפעה מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של ורידיס איכות הסביבה. 

לפרסום   הפיקוח,  במקביל  בעניין  האמורה  המשרד  ההחלטה  להערות    להגנת פרסם  הסביבה 

  את  החברה  הגישה  2020  במרץ  1  ביום  .מסוכנת  פסולת  ייצוא  למדיניות  מוצע  עדכוןהציבור  

המוצעת  התייחסותה המוצעהבי  במסגרתה  למדיניות  לשינוי  התנגדות  החברה    8ביום  .  עה 

אימץ המשרד להגנת הסביבה את מדיניות הייצוא החדשה והיא אמורה להיכנס    2021  באפריל

הייצוא  מדיניות  החברה,  הערכת  פי  על  כי  יצוין  חדש.  מחירים  פיקוח  צו  פרסום  עם    לתוקף 

החדשה, המרחיבה את אפשרויות הייצוא של פסולת מסוכנת, לא צפויה להשפיע באופן מהותי  

 . ורידיס איכות הסביבהעל 

 תקנות החומרים המסוכנים   .5

גבולית של פסולות מסוכנות,  -בנושא העברה בין  בהתאם להתחייבותה במסגרת אמנת בזל .א

חומרים מדינת  התקינה   פסולת  ויצוא  )יבוא  המסוכנים  החומרים  תקנות  את  ישראל 

. תקנות אלו מחייבות היתר מהמשרד להגנת הסביבה לייבוא או 1994-מסוכנים(, תשנ"ד

 ייצוא של פסולת מסוכנת מישראל.

שפורס הסביבה  להגנת  המשרד  מדיניות  פי  בשנת  על  מסוכנת  2014מה  פסולת  ייצוא   ,

יתאפשר, בין היתר, רק כאשר אין טיפול מתאים בישראל או אם מדובר בפסולת אורגנית  

ש"ח לטון. כל שינוי    2,400המיוצאת לצורך השבה ומחיר הטיפול בארץ עולה על    מסוכנת 

הי לייצוא פסולת מסוכנת עלול להשפיע על  ביחס  להגנת הסביבה  קף  במדיניות המשרד 

הפסולת המסוכנת המועבר לטיפול באתר הפסולת המסוכנת בנאות חובב )המופעל על ידי  

ESC  .אקוסול במתקן  ובהתאמה  צו    לפרטים(  לעדכון  המחירים  ועדת  המלצת  אודות 

הפיקוח על מחירי פסולת מסוכנת וכן על פרסום המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור  

 . להלן .4.א.6.8.24סוכנת ראו סעיף  ייצוא פסולת מ ניותי למדעדכון מוצע  ל

 היטל ההטמנה  .6

חובת תשלום ההיטל  קובע היטל על הטמנת פסולת לסוגיה.    1984  -חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

חלה על "מפעיל" האתר והוא רשאי להשית היטל זה על הלקוחות המעבירים לאתר את הפסולת.  

ולייעול אמצעים  הכספים יהיטל ההטמנה ישולם לקרן לשמירת הניקיון.   שמשו לפיתוח, להקמה 

לאורך  .פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ולעידוד השימוש בהם חלופיים להטמנת

ההיטל   כיום  הניקיון.  שמירת  בחוק  הקבועות  למדרגות  בהתאם  מתעדכן  ההטמנה  היטל  השנים 

בצירוף מע"מ כדין. ההיטל צמוד    ש"ח לטון  109  -נמצא במדרגה האחרונה והוא עומד על סך של כ

לצרכן. המחירים  ושומרון    למדד  ביהודה  המקומיות  המועצות  ההתיישבות  התקנון  בתחום  חיל 

 הישראלית באזור את חוק שמירת הניקיון כפי תוקפו בישראל מעת לעת. 

 אוויר .ב

מחזיקים בהיתרי פליטה מכוח חוק  ומטמנת אפעה  מתקן אקוסול של ורידיס איכות הסביבה   .1

 אוויר נקי.  

יראב קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב   .2

לפי חוק אוויר נקי, במסגרתן היא נדרשת, בין היתר, להעביר דיווחים שנתיים למשרד אודות  

 ועלת לפי הוראות אלו. פליטות מזהמים לאוויר מכלי הרכב. ורידיס איכות הסביבה פ
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עתיד   פני  צופה  מידע  בגין  ההשלכות    – אזהרה  אודות  זה,  בסעיף  הסביבה  איכות  ורידיס  הערכות 

העתידיות של הרגולציה המתוארת על ורידיס איכות הסביבה הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותי  

בחוק ניירות ערך, המתבססות על היכרותה של ורידיס איכות הסביבה עם הרגולציה בתחום ועל ניסיון  

בין היתר, בשל שינוי במדיניות  העבר שלה בתחום. עם זאת, הערכו ת אלו עלולות שלא להתממש, 

 המשרד להגנת הסביבה ושינויים רגולטוריים נוספים. 

 הסכמים מהותיים  .6.8.25

ראו    בשטח תחנת המעבר בחירייה  RDFהסכם הקמה והפעלה של מתקן לייצור  לפרטים אודות   .א

 לעיל.    .3.ה.6.8.16 סעיף

ראו סעיף    ESC-יפול בפסולת מסוכנת בין אקוסול ללפרטים אודות הסכם למתן שירותי שריפה וט  .ב

 לעיל.    .4.ה.6.8.16

 לעיל. . 5.ה.6.8.16סעיף  אולפרטים אודות הסכם הקמה והפעלה של מפעל המיון החדש בעפולה ר .ג

 בתחום איכות הסביבה סיכון בגורמי דיון .6.8.26

 סיכוני מאקרו 

   מצבן הכספי של הרשויות המקומיות בישראל .א

ההכנסות בתחום הפעילות נובע מהתקשרות ורידיס איכות הסביבה עם רשויות מקומיות.    מרבית

יכולה  התמורה לחברה  למצבן הכספי של הרשויות המקומיות, כמו גם ליכולתן לשלם במועד את  

להיות השפעה על הכנסות ורידיס איכות הסביבה, תזרים המזומנים שלה וכפועל יוצא גם על ההון  

   .ס איכות הסביבההחוזר של ורידי

 יה והוצאות  ורידיס איכות הסביבה  הכנסות  בין ההצמדה  בסיסי של התאמה אי .ב

ורידיס איכות הסביבה   בחלק מההסכמים קיימת אי התאמה בין בסיסי ההצמדה של הכנסות 

ורידיס איכות הסביבה תגדלנה בשיעור   ואלה של הוצאותיה ולפיכך יתכנו מצבים בהם עלויות 

 מאשר הגידול בהכנסותיה וכתוצאה מכך תהיה פגיעה בתוצאותיה הכספיות.גבוה יותר 

 תנודות במחירי הסולר  .ג

שינוע פסולת, ולכן עלייה של  הפעילות של  לורידיס איכות הסביבה הוצאות גדולות של סולר, בשל  

הסולר הבלו    שינויים  ,מחירי  הסולר,  הסולר    על במס  על  הבלו  הישבון  של  ההדרגתי  והביטול 

עליית מחירי הסולר אינה    םימשפיע בייחוד במקרים בהם  ורידיס איכות הסביבה,  רווחיות  על 

ו/או במדדים אחרים אליהם צמודה התמורה לה זכאית החברה    משתקפת במדד המחירים לצרכן

 .לפי ההסכמים עם לקוחותיה 

 הגלובלי   המיחזור בשוק תנודתיות .ד

  הגלם  חומרי במחירי  וירידות  לעליות  ורגיש  העולמית  מהכלכלה  ישיר באופן  מושפעשוק המיחזור  

  כגון ,  ממוחזרים  גלם  חומרי  במכירת  להתקשות  עשויה   ורידיס איכות הסביבה   לפיכך .  הבתוליים

 שמחירי חומרי הגלם הבתוליים ירדו.   ככלומתכות,   , קרטון,פלסטיק
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 סיכונים ענפיים 

 תחרות  .ה

הסביבה איכות  בת  ורידיס  גבוהה  תחרות  עם  כניסה  מתמודדת  מחסמי  הנובעת  האיסוף  חום 

נמוכים לתחום והתקשרויות קצרות טווח המבוססות על זכיה במכרזים. בפעילות ההטמנה, המיון  

מטמנות,  מפעלי המיון/מעבר והוהמיחזור קיימת תחרות, המתבססת בעיקר על מחירי הכניסה ל

הממשלתית והתמיכה  על הרשויות המקומיות  הרגולטוריות המוטלות  בהקמת מפעלי    החובות 

אקוסול מתמודדת עם תחרות במרבית תחומי הפעילות שלה, בדגש על תחליפים  המיון והמחזור. 

ייצוא פסולת   וכן אפשרות של  לשירותי השריפה שמספקת אקוסול בחלק מהפסולת האורגנית 

 מסוכנת. 

הכלכלית,   התחרות  חוק  הוראות  חלות  החברה  על  לעיל,  לאמור  )להלן:    1988-התשמ"חבנוסף 

אשר מטיל הגבלות על כלל החברות במשק במטרה למנוע פגיעה בתחרות. על פי   "(  חוק התחרות"

בעל   על  במשק,  החברות  כלל  על  החלות  הכלליות  להוראותיו  בנוסף  הכלכלית,  התחרות  חוק 

לפחות   או  משמעותי"  שוק  "כוח  בידיו  שמרכז  כגוף  מוגדר  )אשר  השוק  50%מונופולין    מנתח 

הרלוונטי(, מוטלות חובות מוגברות בנושאים כגון איסור ניצול לרעה של מעמדו, מגבלות על מחירי  

מכירה ועוד. כן, נתונות לממונה על התחרות סמכויות אכיפה ופיקוח מורחבות על פעילותו של  

ל מונופולין. להערכת החברה היא לא מחזיקה בכוח שוק משמעותי באף אחד מתחומי פעילותה.  בע

מו כן, אף אם תיחשב כבעלת כוח שוק משמעותי לפי חוק התחרות באיזה מתחומי פעילותה,  כ

למען   החברה.  של  הכספיות  תוצאותיה  על  מהותית  השפעה  לכך  תהיה  לא  כי  מעריכה  החברה 

 הזהירות, החברה פועלת בהתאם לתכנית אכיפה פנימית בנושא דיני התחרות. 

 המשרד להגנת הסביבה  ושינויים במדיניות  רגולטוריים שינויים .ו

פעילויות ורידיס איכות הסביבה נדרשים אישורים רגולטוריים רבים ועמידה בתקנים    במסגרת

  בהוראות המשרד להגנת הסביבה ושינויים    במדיניות  שינוייםובהנחיות המשרד להגנת הסביבה.  

הסביבה  פעילויות  על  החלות  הרגולציה איכות  בעל   עשויים   ורידיס  גב  ילהיות  על  השפעה  והה 

ו הסביבה  עשויהיוצא    כפועלפעילותה  איכות  ובנהלי    בציוד  נוספות  להשקעות  להידרש  ורידיס 

ההפעלה הקיימים. בנוסף החמרה ברגולציה עשויה להקשות על ורידיס איכות הסביבה בהרחבת  

 . נוספים  ומתקנים מפעלים ובהקמת נוספים במכרזים בזכייהפעילותה בתחום הפעילות, 

 וסיכונים סביבתיים  סביבתית לרגולציה  כפיפות .ז

לרבות בנוגע לאחסון, שימוש ושינוע    ורידיס איכות הסביבה חשופה לסיכונים סביבתיים שונים,

לאוויר;   פליטות  מסוכנת;  ובפסולת  מסוכנים  בחומרים  וטיפול  שימוש  אחסון,  פסולת;  של 

פוטנציאל לזיהום קרקע ומקורות מים; ופוטנציאל לגרימת מטרדי ריח ורעש. לפרטים נוספים  

 לעיל.   6.8.23אודות סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם ראו סעיף 

איכות הסביבה  ורידי שונים    בפעילויותיהס  וצווים  חוק, תקנות  הוראות  למגוון  כפופה  השונות 

הסביבה.   איכות  על  שמירה  עלולה    אישעניינם  כאמור,  הסביבתית  הרגולציה  בהוראות  עמידה 

  ברמת  והן  החברה  ברמת  הןמנהליים ופליליים,  לחשוף את ורידיס איכות הסביבה לצעדי אכיפה  

)כולל  לרבות,  מנהליה צווי הפסקה מינהליים  למנהלים  אישיים  קנסות, כתבי אישום, קנסות   ,)

על היקף הפעילות של ורידיס איכות  לרעה  מטבע הדברים, הרשעה פלילית עלולה להשפיע    ועוד.

 הסביבה.  
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 בקרקע  זכויות של תכנונית הסדרה .ח

פועלות חברות מוחזקות של ורידיס איכות ה סביבה טרם הושלמה  לגבי חלק מהמקרקעין בהן 

ישראל.   מקרקעי  רשות  מול  סופי  באופן  הזכויות  הסביבההסדרת  איכות  ושותפיה    ורידיס 

בעניין דמי השימוש עבור  מגעים עם רשות מקרקעי ישראל  )באתרים בהם יש לה שותפים( מנהלים  

בעניין זה  האפשרית  ורידיס איכות הסביבה החשיפה    להערכת.  הקרקע באתרים בהן היא פועלת

 לורידיס איכות הסביבה. ואינה מהותית   בלבד כספית הינה 

 והפסולת המסוכנת  פיקוח על מחירים בתחום הפסולת המעורבת .ט

לעיל, פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת    .4.א.6.8.24בסעיף  בהמשך לאמור  

המטיל פיקוח ברמה  ,  2016-החוק וקביעת רמת פיקוח לשירותי טיפול בפסולת מעורבת(, התשע"ו

בפסולת מעורבת טיפול  שירותי  על  ומחירים  רווחיות  על  דיווח  ומיון    של  מעבר  )איסוף, תחנות 

בימים אלה סיים המשרד את ניתוח  אסטרטגיה,  על פי מסמך ה  -בהתייחס להטמנה    .ומטמנות(

המידע והנתונים שהתקבלו מהמטמנות בנוגע לעלויות ורמת הרווחיות בתחום ההטמנה, ועל סמך  

משרדית לשם -הנתונים שהתקבלו מאז חקיקת הצו יבקש המשרד לכנס את ועדת המחירים הבין

שנדרשת, עבור מקטע זה.  וקבלת החלטה בנוגע לרמת הפיקוח הנדרשת, ככל    הממצאיםבחינת  

  בהתאם  החברה  פעילות  תוצאות  על מהותית    לאשיוחל פיקוח על המחירים, תיתכן השפעה    ככל

   . מחיר המירבי שיקבעל

לשר האוצר ולשרה  להמליץ  פרסמה וועדת המחירים את החלטתה    2021במרץ    24ביום  כן,  כמו  

נוזלית עם מזהמים בריכוז נמוך    כילהגנת הסביבה   פיקוח המחירים של שירותי שריפת פסולת 

יוקל, ויעבור לפרק ז' לחוק הפיקוח על מחירים. מנגד, פיקוח המחירים על שירותי שריפת פסולת  

מוצקים, וכן פסולת נוזלית עם מזהמים בריכוז    10%פסולת מוצקה, בוצה או נוזל המכילים מעל  

ככל שתתקבל ההמלצה של וועדת  להערכת החברה,    .פרק ה' לחוק הפיקוחגבוה יוחמר, ויעבור ל

 לא תהיה לכך השפעה מהותית לרעה על תוצאות הפעילות של ורידיס איכות הסביבה.   ,המחירים

 חברה סיכונים מיוחדים ל

 בשותפים וזכות דעה של מיעוט  תלות .י

הסביבה    הפעילות בתחום    הי מפעילויות  קבחל איכות  ורידיס  בלבד    מיעוט   בזכויות מחזיקה 

, יכולת ההשפעה  בהתאםבחברת מממ(.    33.33%-באפעה, והחזקה של כ  25%)לדוגמה, החזקה של  

החלטות בחברה המוחזקת מצומצמת להגנות המוקנות למיעוט על   עלשל ורידיס איכות הסביבה 

 פי דין ותקנון החברות או הסכם השותפות.  

 עיקרי   תלות בלקוח .יא

תלוי בהסכם הקיים בין נשר לבין איגוד ערים דן, ופעילות    RDF-ה   מפעל.ב.  6.8.16  בסעיף   כמפורט

של מי מהלקוחות האמורים    אובדן.  ESC  -לטיפול ושריפה של פסולת מסוכנת תלויה ב  אקוסול

 יפגע בפעילות הספציפית אך לא יהווה בפני עצמו פגיעה מהותית בתחום הפעילות.

 תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים  .יב

כלל פעילויות ורידיס איכות הסביבה בתחום הפעילות הינן עסקים טעוני רישוי ולכן ורידיס איכות  

רישיונ לקבלת  בתנאים  לעמוד  נדרשת  בתנאים  הסביבה  לעמוד  מכן  ולאחר  השונים  העסק  ות 

הרישיון יתווספו תנאים נוספים  לאחר הוצאת  שנקבעו ברשיון העסק, כאשר קיימת אפשרות כי  
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נוספות.   כספיות  והשקעות  התאמות  ביצוע  הסביבה  איכות  מורידיס    פעילויות,  בנוסףשידרשו 

  היתרי  כגון,  הפעילות  סוג ל  בהתאם  נוספים  היתרים  דורשות  ורידיס איכות הסביבה  של  שונות

 .וכדומה רעלים היתרי,  פליטה

 ואקוסול  RDF -תקלות טכניות במתקני המיון, מפעל ה  . יג

,  מעבר  ותחנות   מפעלים,  מתקנים  מספר  הסביבה   איכות   ורידיס  מפעילה   הפעילות  תחום  במסגרת

וכן מתקן לטיפול ושריפה    RDF-ה  ומפעל   בעפולה   הפסולת   מיון  מפעל   לרבות,  פסולת  ומחזור   למיון

במתקנים אלו, עלולות    המותקנים  מכונותל  הנגרמות  טכניות  תקלות(.  אקוסולשל פסולת מסוכנת )

ורידיס איכות  הפסולת בה מחויבת    בקיבולתואף לאי עמידה    ,םבפעילות  זמנית  להפסקה   להביא 

ביא לפגיעה  לטפל בכל מתקן בהתאם לחוזים עליהם חתמה. תקלות כאמור עלולות לה  הסביבה

את   לחייב  המתקנים,  מפעילות  הסביבה בהכנסות  איכות  פיצוי    ורידיס  ו/או  קנסות  בתשלום 

 מוסכם ללקוחות וכן להשית עלויות משמעותיות בגין תיקונן.  

 טבלת גורמי סיכון .6.8.27

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם. סיכוני מאקרו, סיכונם ענפיים וסיכונים  

להערכות   בהתאם  דורגו  אשר  לקבוצה,  וזאת  החברהמיוחדים  להתרחשותם    על,  הסיכוי  הערכת  פי 

  פעילות הקבוצה:ציאלית על  והשפעתם הפוט 

השפעה   

 גדולה 
השפעה  

 בינונית 
השפעה  

 קטנה

סיכוני 

 מאקרו

 X  מצבן הכספי של הרשויות המקומיות בישראל 

 

 

 X   יה והוצאות  ורידיס איכות הסביבה  הכנסות  בין ההצמדה  בסיסי של התאמה אי

  X  תנודות במחירי הסולר 

 X   הגלובלי   המיחזור בשוק תנודתיות

סיכונים 

 ענפיים

   X תחרות 

   X ושינויים במדיניות המשרד להגנת הסביבה   רגולטוריים שינויים

   X וסיכונים סביבתיים  סביבתית לרגולציה  כפיפות

  X  בקרקע  זכויות של תכנונית הסדרה

 X   ופסולת מסוכנת  הפסולת המעורבת בתחום מחירים  על פיקוח

סיכונים 

מיוחדים  

 לחברה 

  X  מיעוט  של דעה וזכות  בשותפים תלות

  X  בלקוח עיקרי תלות 

   X תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 

  X  ואקוסול  RDF -טכניות במתקני המיון, מפעל ה  תקלות

 

הינה על סמך  בתחום פעילות איכות הסביבה  הקבוצה  פעילות  - מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

 .ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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 המים  התפלת תחום .6.9

 מידע כללי  .6.9.1

 פעילות הקבוצה בתחום המים מתבצעת באמצעות החברה הפרטית ורידיס התפלת מים. 

עם   יחד  מים מחזיקה,  )להלן:  ורידיס התפלת  בע"מ  ריט  קיסטון  שווים,    ,( "קיסטון"חברת  בחלקים 

 .  VIDבחברת 

VID    וכיום מפעילה את המתקן מכוח הסכם    מתקן ההתפלה באשקלוןתכננה והקימה אתBOT    עד(

מותפלים החל משנת  מתקן ההתפלה באשקלון    (.2027לשנת   מים  המתקנים    2005מספק  מבין  והינו 

  בעולם  והמתקדמים  הגדולים  ההתפלה  ממתקני  לאחד  ונחשבים שהוקמו בישראל  הגדול  40הממברנליים 

 "(. מתקן ההתפלה אשקלון)להלן: "

 IDE Technologiesחברת  קיסטון רכשה מידי  לפיו    ,נחתם הסכם רכישת מניות  2020ביולי    13ביום  

Ltd.  " :להלן(IDE"  )  בחזקותיה  האת כלל-VID  מהון המניות המונפק והנפרע של    50%, המהוותVID  .

על    IDE. בד בבד עם רכישת מניות  אינה קשורה לחברה  IDEומאז    20.10.20העסקה הושלמה בתאריך  

  ורידיס  ידי   על  (אדום)חברת  במפעיל    IDE  מניותידי קיסטון והשלמת העסקה במועד האמור, נרכשו  

   .הכספיים  לדוחות  5 באור אור. התפלת מים

,  באשקלון  הדרומי   התעשייה   באזור"א  קצא  במתחם  ים   מי   להתפלת   מתקן   הינו   אשקלון  ההתפלה  מתקן

הממברנ   אשר בשיטה  ממברנות(,  לפועל  באמצעות  פועל  )קרי,  הפוכה(  )אוסמוזה    השיטה,  שהינהית 

  120-כושר הייצור של המתקן הינו כ  לשיטת ההתפלה התרמית.  ,בהיותה זולה יחסית  ,ביותר  השכיחה

מתקן ההתפלה אשקלון הינו מתקן  .  מסך המים המותפלים בישראל בשנה(  20%  -)המהווה כ  מלמק"ש

למדינת    VIDבין    BOT-. לפרטים אודות הסכם הBOTההתפלה הראשון בישראל שהוקם מכוח הסכם  

   להלן..א  6.9.15 ישראל ראו בסעיף 

  :להלן מבנה החזקות הקבוצה, הרלוונטי לפעילותה בתחום המים .6.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ותחזוקה (1) תפעול  שירותי  אשקלון  ההתפלה  למתקן  מספקת  אדום  להוראות    חברת  בהתאם 

. לפרטים נוספים אודות אדום והסכם התפעול והתחזוקה ראו בסעיף  הזיכיון הסכם  הרלוונטיות ב

ידי    2020עד חודש אוקטובר    .להלן.ג.  6.9.28   59.5%ורידיס התפלת מים )הוחזקו מניות אדום על 

התקשרה   20.8.2020זכויות הצבעה(. ביום   45% -בהון ו 40.5%) IDE -זכויות הצבעה( ו 55% -בהון ו 

עם   בהסכם  מים  התפלת  של    IDEורידיס  זכויותיה  כל  את  רכשה  אדום.    IDEבמסגרתו  בחברת 

 

 להלן. .א. 6.9.3לפרטים אודות שיטת ההתפלה הממברנלית, ראו סעיף   40

 ורידיס התפלת מים

VID(2 )  )אדום )התפלה אשקלון

 ( 1)בע"מ

50% 100%  
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מזכויות    100%  -ב   התפלת מים  וממועד זה מחזיקה ורידיס   20.10.2020העסקה הושלמה בתאריך  

 ההצבעה ובהון המונפק והנפרע באדום. 

ו  VIDכאמור,   (2) ורידיס  מחזיקה במתקן ההתפלה אשקלון,  ידי  על  מוחזקות  מים  מניותיה  התפלת 

 זה.  .6.9.1 ראו לעיל בסעיף VIDלפרטים אודות  כל אחת(.  50%וקיסטון בחלקים שווים )

 ושינויים החלים בו   תחום הפעילות מבנה .6.9.3

 מידע כללי  –מים  התפלת .א

השימוש במים מותפלים נועד להוות חלופה למים מתוקים המצויים בטבע, ולפיכך היקף פעילות  

ההתפלה בעולם נגזר במידה רבה מהיצע וביקוש למי שתיה. אלו מושפעים בין היתר מגורמים כגון  

תופעות טבע    , שעליה ברמת החיים והתיעו  ,יהי קצב גידול האוכלוס  ,מידת המחסור במים מתוקים

התנאים הכלכליים והיכולת להשקיע במתקני    ,עלויות ההתפלה  ,הגורמות אי סדירות באספקת מים

 התפלה. 

  50-מכ  גדלה  בעולם  המותפלים  המים  כמות,  GWI (Global Water Intelligence)41לנתוני    בהתאם

  GWI, והערכת  2019מלמ"ק ליום בשנת    95- לכ  2006"( ליום בשנת  "קמלמ)להלן: "  קוב   מטר  מיליון

עמד    2005מלמ"ק ליום. בישראל, בשנת    115- תגדל כמות המים המותפלים לכ  2022הינה כי עד שנת  

כ  על  ים  מי  התפלת  פעילות  "  23-היקף  )להלן:  לשנה  כ   2020ובשנת    "ש(מלמקמלמ"ק    660-על 

   מלמק"ש.

ניתן להתפיל מי ים או מים מליחים, שהינם מים מלוחים הנמצאים בדרך כלל באקוויפר )שכבת  

יותר מריכוז המלחים במים הנמצאת מתחת לפני הקרקע( ואשר   נמוך  מי  מכילים ריכוז מלחים 

מתבצעת    –התפלה תרמית )תהליך אידוי(  (  1התפלת מים מבוצעת בשתי שיטות עיקריות: )  42ים.

ך אידוי הדרגתי תוך מעבר בין מספר תאים, בהם רמת הטמפרטורה והלחץ הולכים  באמצעות תהלי

ויורדים. בכל אחד מהתאים מתאדה כמות מסוימת של מים ואילו המלחים נותרים במים שאינם  

מתאדים ומסולקים כתמלחת או רכז. אדי המים עוברים תהליך עיבוי שבסופו מתקבלים המים  

ביותר להתפלת מים, אולם צריכת האנרגיה במהלכה גבוהה מאוד;  המותפלים. זו השיטה הוותיקה  

ת,  בתהליך זה, המים נדחסים בלחץ גבוה דרך ממברנו  –  )אוסמוזה הפוכה(  יתלהתפלה ממברנ (  2)

מסולקים   הקרום  של  השני  בעברו  שהתרכזו  המלחים  ואילו  בלבד,  מים  של  מעבר  המאפשרות 

אנרגיה  הנית שכיחה יותר, בהיותה זולה משמעותית בשל צריכת  לכתמלחת או כרכז. התפלה ממבר

מוכה בהשוואה להתפלה תרמית. יחד עם זאת, על מנת לקבל מים ברמת טיהור גבוהה, התהליך  הנ

 .הממברנלי דורש טיפול מקדים במים טרם ההתפלה

  43בישראל  המים  התפלת משק .ב

במיקומים    מרכזיים  44התפלת מי ים מתקני    חמישה , במדינת ישראל פועלים  התשקיףלמועד  נכון  

שורק :הבאים חדרה,  פלמחים,  באילתו(  אשדודו  אשקלון,  יחסית  בו    בנוסף, מתקן התפלה קטן 

. בנוסף, קיימים שני מתקני התפלה נוספים המצויים בהליכי הקמה  (מותפלים מים מסוגים שונים

 

 לעיל. 4ראה ה"ש  . www.globalwaterintel.comגוף פרטי, העוסק בניתוח נתוני שוק ההתפלה לפירוט, ראו:   41
מ"ג )מיליגרם( מלחים לליטר מים. ריכוז המלחים במי ים עשוי    10,000על    מים מליחים הינם מים בהם ריכוז המלחים אינו עולה  42

 מ"ג מלחים לליטר מים.  40,000 -להגיע ל
 לעיל.  4ראה ה"ש אלא אם צויין אחרת, הנתונים בסעיף זה לקוחים מפרסומי משרד האנרגיה.   43
 מתקנים קטנים ברחבי הארץ.   10-התפלת מים מליחים נעשית בכ  44

http://www.globalwaterintel.com/
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בשיטת    הוקמוהאחרים  מתקני ההתפלה  ארבעת  . למעט המתקן בפלמחים,  בשורק ובגליל המערבי

BOT  (Build, Operate Transfer  .) זו, הזכיין מקים את מתקן ההתפלה על חשבונו, מפעיל    בשיטה

שירותיו   את  או  ומוכר את התוצרת שמקורה במתקן  מוגדרת  כלל    למזמיןאותו לתקופה  )בדרך 

כל תקופת החוזה. המחיר המוסכם מגלם בתוכו הן את  זאת במחיר מוסכם מראש ל  –המדינה(  

עלויות ההקמה של המתקן והן את עלויות התפעול והתחזוקה של המתקן לאורך  ההחזר ההוני עבור  

תפוקת כל אחד  .  המזמיןכל שנות ההפעלה ועד למסירתו. בתום תקופת החוזה עובר המתקן לחזקת  

כל אחד מן  בהסכמים בין המדינה לבין    נקבעוממתקני ההתפלה והתעריף לתשלום בגין תפוקה זו  

ה השונים  המתפילים הסכם  אודות  לפרטים  במכרז.  שזכתה  להצעה  בהתאם   ,-BOT    מתקן של 

 להלן.   .א.6.9.15לבין מדינת ישראל ראו בסעיף  VIDההתפלה אשקלון בין 

  שתמחמ"ש  ק מלמ  590-600  -כ"ש, מתוכם  ק מלמ  660-כושר הפקת מים מותפלים בישראל עומד על כ

"ש ממתקנים  ק מלמ  70-אשקלון, פלמחים, חדרה, שורק ואשדוד, וכ  –להתפלת מי ים    םמתקניה

נוספים להתפלת מים מליחים. המתקנים הוקמו לצורך הגדלת היצע המים במדינת ישראל ועמידה  

מים מותפלים במערכת מי השתייה הארצית יתרונות רבים,    של  םביעדי הממשלה להתפלה. לשילוב

יציב, גיבוי וגמישות להגדלת כמויות בהתאם לצריכה וכמויות  ו יצירת מקור מים נוסף  ל:כמו למש 

בפועל,   ובכך  משקעים  התהום  היתר ממי  ומי תהוםדה  ייר להפחתת שאיבת  ,  בהמלחת קרקעות 

 45.ואמינות אספקה הפחתת השאיבה מהכנרת

התפלת מי ים היא המקור האמין ביותר מבין המקורות להעשרת היצע המים המתוקים, שכן מי  

 ים מצויים בכמויות בלתי מוגבלות.  

  כי   נקבע  בה,  2000  שנתעם קבלת החלטת הממשלה ב  הההתפלה המסחרית בישראל החל   פעילות

  במסגרת מלמק"ש.    50ים במישור החוף הדרומי בהיקף של  - מתקן התפלת מי  יוקם  ראשוני   כמתווה 

מלמק"'ש, עד   750-מספר החלטות ממשלה הוחלט להגדיל את היקף התפלת מי הים בישראל, עד ל

  התפלת בשני העשורים האחרונים תחום    .2030מלמק"ש עד שנת    1,100ועד להיקף של    2020לשנת  

המים  היקף    כיוםבאופן משמעותי והיקף הפעילות בו גדל משנה לשנה כך ש  התפתח בישראל  המים

  -כ  ההתפלה  מתקני  סיפקו  2019  ובשנתמלמק"ש בשנה    590-600  -מד על כוע   בישראלהמותפלים  

  ממי השתייה בישראל.  60%- 65%

 בישראל  המים  התפלת  במשק המרכזיים הגורמים .6.9.4

הממשלתית   הרשות  האנרגיה,  משרד  עיקריים:  "שחקנים"  מספר  כולל  בישראל  המים  התפלת  משק 

 "(, מנהלת ההתפלה ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, כמפורט להלן.  רשות המים"  :למים ולביוב )להלן

 "( משרד האנרגיהמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: " .א

, ובתוך כך על תחום  האנרגיה אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל משרד

המים. משרד האנרגיה מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים עליהם הוא  

, תוך  הישראלי ופועל להבטחת מענה הולם לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשקאמון 

תר,  . יעדיו של משרד האנרגיה הינם, בין הי הסביבההסדרת השוק, הגנה על הצרכן ושמירה על  

 .הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה בתחום שימור המיםפיתוח תשתיות המים בישראל ו

 

 נוספים ראו באתר רשות המים בכתובת: לפרטים   45
 DEVELOPMENT/DESALINATION/Pages/default.aspx-AND-www.water.gov.il/HEBREW/PLANNING.    ראה

 לעיל. 4ה"ש 

http://www.water.gov.il/HEBREW/PLANNING-AND-DEVELOPMENT/DESALINATION/Pages/default.aspx
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 רשות המים  .ב

רשות המים אמונה על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח, ניהול, תפעול ואסדרה של  

ומפיקי מים. רשות המים   על צרכני  ופיקוח  משק המים בישראל, לרבות מקורות מים חדשים 

במטרה לאחד את סמכויות הניהול והפיקוח במשק המים והביוב תחת גורם    2007ת  הוקמה בשנ 

מקצועי ממשלתי אחד. רשות המים כפופה למשרד האנרגיה, אשר מיוצג במועצת רשות המים  

 באמצעות סמנכ"ל משרד האנרגיה.  

 ( Water Desalination Administration –WDAמנהלת ההתפלה ) .ג

אל    ניהול הפרויקטים מטעם המדינה  "( אחראית, בין היתר, עלWDAמנהלת ההתפלה )להלן: "

כיין שנבחר )עליו מוטלת האחריות להקמת מתקן ההתפלה, בפיקוח ובקרה של המדינה(.  זה  מול

WDA  מים, נציגי משרד האוצר )החשכ"ל ואגף תקציבים(,  ה  ועדה בה חברים נציגי רשות הינה

.  ות המכרזיםועדפעילות  רת ענבל שמרכזת את  וחב, נציגי משרד הגנת הסביבה  משרד האנרגיה

הפרויקט ידי    ניהול  המתקן  WDAעל  תכנון  תהליך  על  שוטפת  בקרה  והפעלתו    הקמתו   ,כולל 

המדינה מול  ההסכם  מפעיל    WDA  .לאורך תקופת  של  עמידה  מוודאת  רשות המים(  עם  )יחד 

 מתקן ההתפלה בתנאי ההסכמים הרלוונטיים.  

 "( החשכ"להאוצר )להלן: "אגף החשב הכללי במשרד  .ד

מבוצעים בשיתוף  חטיבת תשתיות ופרויקטים בחשכ"ל אחראית על ייזום וקידום של פרויקטים ה 

( הפרטי  אחראיהיתר  ובין (,PPP - Public Private Partnershipהמגזר  מכרזים    ת ,  ניהול  על 

- ים בין. קידום הפרויקטים נעשה באמצעות ועדות מכרזBOT-לפרויקטים המוקמים בשיטת ה

"ל, אגף התקציבים, הלשכה המשפטית  החשכ נציגים מטעם אגף    יתרשרדיות, הכוללות בין המ

במשרד האוצר, אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל ונציגי המשרד הממשלתי  

בפרויקט.   בדיקות  כוללת"ל  בחשכ  ופרויקטים  תשתיות  חטיבת  אחריות המעורב  היתר,  בין   ,

של בחינה  הכנת  החלוקת    התכנות,  יעיל,  באופן  לפרטי  הציבורי  המגזר  בין  בפרויקט  סיכונים 

מסמכי המכרז וניהול ההליכים, הובלת תהליך הסגירה הפיננסית מטעם המדינה, הוצאה לפועל  

ההסכמים   יישום  של  ובדיקה  ליווי  המכרזים,  המשרד  ושל  עם  אסטרטגית  בחשיבה  שותפות 

  .הרלוונטיהממשלתי  

 בתחום הפעילות   שינויים .6.9.5

תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים    –  3866החלטת ממשלה   .א

2018–2030 

בעקבות המשך התדרדרות מקורות המים הטבעיים בתקופת הבצורת הממושכת שפוקדת את  

ביום  שקדמו להחלטהמשק המים הישראלי בחמש השנים   ישראל  ביוני    10, החליטה ממשלת 

( לאשר תכנית דחופה להתמודדות עם המחסור הקשה במים במדינת  3866)החלטת ממשלה      2018

 ישראל.  

 ההחלטות העיקריות שהתקבלו במסגרת החלטת הממשלה האמורה, הינן:

 הגדלת היצע המים המותפלים .1

, ולהחלטת מועצת הרשות הממשלתית למים  2008ביוני    1, מיום 3533בהמשך להחלטת ממשלה  

הוחלט לעדכן את יעדי ההתפלה    2018בפברואר    27  מיום "(  המיםמועצת רשות  "  )להלן:ולביוב  



 43 -ו 

 

 

ולהיערך להגדלת כושר ייצור המים הקיים באמצעות מתקני ההתפלה, כך שההיקף הכולל של  

בשנת   מותפלים  ים  על    2030מי  בשנה.  מלמק"  1,100יעמוד  המים מועצת    בהחלטתש    רשות 

מור  מועד הגדלת היקף כושר הייצור לטובת מימוש יעד ההתפלה כאנקבע כי    2020מרץ    מחודש

 רשות  מועצת  ואישור  לדיון  יובא  התוספת  של  המימוש  אופן  כי  נקבע  כן  כמו.  2030  בשנת  יהיה

, לא יגיעו מפלסי המים בכל  2023במרץ    31ככל שביום  כן נקבע כי    .הקרובים  בחודשיים  המים

, יוגדל יעד ההתפלה  WDA- ה, כהגדרתם על ידי  מקורות המים הטבעיים אל הקווים הירוקים

של    2030לשנת   מותפלים מלמק  1,200להיקף  מים  לבחינה    -  לפחות  בשנה  "ש  בכפוף  וזאת 

 . 2023ביוני   30 לא יאוחר מיום רשות המיםשתתבצע על ידי מועצת 

   בשורק ובגליל המערבי –הקמת שני מתקני התפלה נוספים  .2

)עד לשנת   הייצור של מים מותפלים בטווח המידי  כושר  לפחות  2024הגדלת    300( בהיקף של 

מתקן התפלה שני באזור שורק    –מלמק"ש נוספים באמצעות הקמת שני מתקני התפלה נוספים  

 ומתקן נוסף בגליל המערבי.  ( "שורק ב'")להלן: 

בהיקף של  ,  שורק ב'החדש    מכרז להקמת מתקן ההתפלה כזוכה ב  IDEהוכרזה    2020בחודש מאי  

 ותהליך ההקמה של המפעל החל.   מלמק"ש 200

פורסמו מסמכי המיון המוקדם במכרז להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי    2020בחודש ינואר 

של   המוקדם.    100בהיקף  המיון  בהליך  השתתפה  לא  החברה    2020  דצמבר  בחודשמלמק"ש. 

   .המערבי  בגליל התפלה מתקן להקמת   המכרז פורסם

 באשדוד    ההתפלה מתקןמכירת  .3

"( הזמנה להשתתף בהליך  מקורותפרסמה מקורות פיתוח וייזום בע"מ )להלן: "  2019בחודש מרץ  

הזכיין של   מיון מוקדם למכרז לרכישת מלוא ההחזקות בחברת אשדוד התפלה בע"מ שהינה 

ל. מקורות הינה  תפעול בע"מ שהינה המפעי  –מתקן ההתפלה באשדוד, ובחברת אשדוד התפלה  

לגורם מהמגזר   החזקותיה  מלוא  את  למכור  ובכוונתה  ובמפעיל  בזכיין  היחידה  המניות  בעלת 

 הפרטי.  

. על  מלמק"ש  100מתקן ההתפלה באשדוד הוא מפעל להתפלת מי ים בעל כושר ייצור מתוכנן של  

ן  פי פרסומים בתקשורת, מקורות ומשרד האוצר מאפשרים הקמה של תחנת כוח בשטח המתק 

 ומתקן סולארי להפקת חשמל על גגו.  

 החלטות נוספות  .4

בחינת תכנית לחיבור אזורים מנותקים )מעלה כינרת, הגליל המערבי, עמקים מזרחיים ורמת  

הגולן( למערכת הארצית; תגבור אספקת המים לימת הכנרת מהמערכת הארצית לצורך שמירת  

הכנרת כמקור מים אסטרטגי במשק המים הישראלי; ייעול וזירוז הליכים בפיתוח משק המים;  

לפרטים נוספים אודות מתקן ההתפלה באשדוד ראו סעיף     .צפון הארץשיקום שבעה נחלים בו

   .לעיל .ד.6.9.18

 "(2/ב/34תמ"א  )להלן: " 2/ב/34הרחבת תכנית מתאר ארצית  .ב

בשנת    2/ב/34"א  תמ כ  2004אושרה  של  בהיקף  ים  מי  התפלת  מתקני  הקמת  לשם    750-והוכנה 



 44 -ו 

 

 

  46. ים מי להתפלת  מתקנים להקים יהיה   ניתן בהם אתרים והגדירה  2020מלמק"ש עד לשנת 

   ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות תקינהמגבלות, חקיקה,  .6.9.6

 להלן.  .6.9.26 סעיף ראו הפעילות בתחום הקבוצה על  החליםמגבלות ופיקוח  אודות לפרטים

 בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  שינויים .6.9.7

לא חלו שינויים מהותיים בהיקף הפעילות בתחום הפעילות    למיטב ידיעת החברהנכון למועד התשקיף,  

 וברווחיותו.  

 י הלקוחות שלו במאפיי  שינוייםהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או  .6.9.8

  במאפייני   שינויים  או  עילותהפ  תחום  של  בשווקים  מהותיות  התפתחויות  חלו  לאנכון למועד התשקיף,  

 לעיל.   .2.א. 6.9.5לפירוט בעניין מכרז שורק ב' ומכרז גליל מערבי ר' סעיף  .הלקוחות

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  .6.9.9

 ומומחיות בהפעלת מתקן התפלה ניסיון  ידע  .א

מומחיות  ניסיון והקמת מתקן להתפלת מים ותפעולו הסדיר הינם תהליכים מורכבים הדורשים  

התפלה.   מתקן  וניהול  המים  התפלת  בתחום  מומחים  מועסקים  אשקלון  ההתפלה  במתקן  רבה. 

להלן, כי על מנת לזכות במכרזים להקמה והפעלה של מתקן  .ב.  6.9.11יודגש, וכפי שיפורט בסעיף  

ה ובתפעול מוצלח  ניסיון ומומחיות בהקמלהציג    שראל, נדרש, בין היתר כתנאי סף,התפלת מי ים בי

יצוין כי  ההצעה במסגרת המכרז.  שקדמו למועד האחרון להגשת  במספר שנים    מתקני התפלהשל  

)לדוגמה: במציע   חברות  קונסורציום המורכב ממספר  במרבית המקרים  הינו  זה,  מכרזים מסוג 

יחד עם חברת תפעול    ההקמה הנדרש,התכנון ושמציגה את ניסיון  חברה הנדסית הפועלת בתחום  

יצוין כי בהליכים התחרותיים שפורסמו בישראל  שמציגה את הניסיון הנדרש בתפעול ובתחזוקה(.  

 ניתן היה להציג ניסיון בהקמת מתקני התפלה מכל רחבי העולם. התשקיף, עד למועד 

 איתנות פיננסית  .ב

והון עצמי   פיננסית  את העמדת ההון העצמי הנדרש ואת  , המאפשרים  משמעותינדרשת איתנות 

 השגת המימון הדרוש לפרויקטים רחבי היקף של הקמת מתקני התפלה ותפעולם השוטף.  

 ת תחנת כוח  הפחתת עלויות האנרגיה באמצעות הקמ  .ג

כוח   יתרון בהקמת תחנת  הרי שקיים  אנרגיה משמעותיות,  כמויות  צורך  מאחר שמתקן התפלה 

כחלק מפרויקט הקמת מתקן ההתפלה. על מנת להגיש הצעה אטרקטיבית בהליך תחרותי מקובל  

במתקן ההתפלה אשקלון הוקמה תחנת הכוח  זה יצוין, כי    בהקשרלתכנן מראש תחנת כוח כאמור.  

IPP    הנחוצה למתקן ההתפלה  .א.  6.9.23)כהגדרתה בסעיף כל האנרגיה  להלן( אשר מספקת את 

נוספים ראו    לפרטים  .כוח  תחנות  ורידיסעל ידי    ומתופעלתצד ג'    ידיעל  תחנת הכח הוקמה  אשקלון.  

 זה.   לתשקיף . ג.6.9.28 סעיף

 

 

 נוספים ראו באתר משרד האוצר בכתובת: לפרטים   46
 mof.gov.il/AG/Projects/ProjectsPrivateSector/Pages/WaterDesalination.aspx . לעיל.  4ראה ה"ש 

https://mof.gov.il/AG/Projects/ProjectsPrivateSector/Pages/WaterDesalination.aspx
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 במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  שינויים .6.9.10

ראו סעיף    אודות חומרי הגלם העיקריים המשמשים את הקבוצה בפעילותה בתחום הפעילות  לפרטים 

 להלן.  6.9.23

 בהם  החלים ושינויים  הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .6.9.11

 הינם: חסמי הכניסה המרכזיים בתחום הפעילות להערכת הקבוצה,  

 BOT-ה הסכמי בתנאי ועמידה במכרזים זכייה .א

פרסום הליכי  לעיל, הקמת מתקן התפלת מים בישראל הינה לרוב בעקבות  .ב.  6.9.3כאמור בסעיף  

ולאחר מכן בתנאי המכרז,    עמידה בתנאי הסף להשתתפות בהליך מיון מוקדםמיון מוקדם/מכרז,  

פרסום הליך מיון מוקדם  עם המדינה. לפיכך,    BOTזכיה במכרז והקמת המתקן בהתאם להסכם  

זכיה במכרז ויכולת עמידה  ו/או מכרז, עמידה בתנאי הסף של הליך המיון המוקדם ו/או המכרז,  

 הינם חסמי כניסה לתחום הפעילות.  BOT-בתנאי הסכמי ה

:  מוקדם  מיון  שלב, בין היתר: )א(  כוללים  TBO-ה  והסכמיהמכרזים    בתנאי  העיקריים  העקרונות

הכוללות  כלל  בדרך,  נדרשים  המציעים  כל  המוקדם  המיון  שלב  במסגרת בדרישות  לעמוד  לרוב  , 

התפלה    ןהקמה של מתקבתכנון ובתפעול והן ניסיון  ניסיון  הן  הוכחת איתנות פיננסית מתאימה וכן  

בצע תכנון מפורט  להזכיין    על:  מפורט  תכנון  יכולת)ב(    ;להלן(ג  )לפרטים ראו סעיף    בשנים האחרונות

של מתקן ההתפלה, בהתבסס על מסמכי המכרז, הצעתו, התוכנית הסטטוטורית והיתרי הבנייה.  

ידי המדינה בהתאם לפרוצדורה הקבועה בהסכם על  ומאושר  נבדק  :  היתרים  השגת)ג(    ;התכנון 

הפרויקט.  הזכיין   ביצוע  לצורך  דין  כל  לפי  הדרושים  והרישיונות  ההיתרים  כל  את  להשיג  נדרש 

להשיג את היתרי הבניה להקמת המתקן עצמו. המדינה אחראית על    המתקן  מפעילבנוסף, נדרש  

תקשר  לההזכיין  : על  נלווים  הסכמים  על   חתימה)ד(    ;קידום סטטוטורי, בשלבי המכרז וקודם לכן

שים לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות הסכמי מימון, הסכם תכנון, הסכם הקמה,  בכל ההסכמים הנדר

הסכם תפעול ותחזוקה והסכם ניהול. כל ההסכמים כפופים לאישור המדינה בהתאם לפרוצדורה  

: במסגרת הליך בחירת הגוף שיקים  המתקן  מפעיל  לבחירת  המידה  אמות )ה(    ;הקבועה בהסכם

אי נבחנת  ההתפלה,  מתקן  את  הטכניתויפעיל  ההצעה  הפיננסית  -כות  ההצעה  איכות  סביבתית, 

במכרז ומשולם    שזכה  הגוף והצעת מחיר המים. מחיר המים הבסיסי נקבע בהתאם להצעתו של  

החל מתום תקופת ההקמה. מחיר המים מחולק למחיר קבוע המשתלם אחת לחודשיים )לתקופה  

משתנה עבור כל מ"ק שמסופק    חודשית(, כפונקציה של זמינות המתקן לאספקת המים ומחיר-דו

: כל מתקן התפלה המוקם בישראל מחויב לעמוד בתנאים  הסביבה  איכות   על  שמירה)ו(    ;בפועל

ובתקנות מחמירים בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה וכן לדרישות של משרד הבריאות בנוגע  

פעילות הקבוצה    על  החלות  וההוראותלאיכות המים המותפלים. לפרטים אודות החוקים והתקנות  

נדרש לספק  הזכיין  :  גבוהה  באיכות  מים  התפלת )ז(    ;להלן  ..276.9בתחום התפלת המים ראו סעיף  

מים באיכות שפורטה במכרז, שהינה איכות מים טובה מאיכות מי השתייה שהייתה במדינת ישראל  

איכות    נופלתטרם עידן ההתפלה. המתקנים עומדים בתנאי סף מחמירים מבחינת איכות המים. אם  

לסרב לקבל את המים    המדינה  רשאית,  BOT-המים המסופקים מאיכות המים הנדרשת בהסכם ה 

ת.  ש, בגין אי עמידת המים באיכות הנדרההתפלה  מתקן   מפעילודים באיכותם. בנוסף, ייקנס  היר

בגין    VIDבין מדינת ישראל לבין    BOT-ה   בהסכם  שנקבע  המוסכם  הפיצוי  מנגנון  אודות  לפרטים

 להלן.  .ז.  6.9.15באספקת מים מותפלים באיכות הנדרשת מכוח ההסכם, ראו סעיף    VIDאי עמידת  
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 פיננסית איתנות  .א

פעילות בהיקף משמעותי בתחום התפלת המים דורשת השקעת הון בסכומים מהותיים. כמו כן,  

פיננסית   איתנות  נדרשת  המים  התפלת  בתחום  לפעילות  הנדרשים  בהיקפים  מימון  גיוס  לצורך 

 מוכחת.  

 וניסיון  מומחיות .ב

  מומחיותבהקמה וכן  ניסיון ומומחיות  לצורך הקמה של פרויקטים בתחום התפלת המים נדרשים  

וניסיון בתפעול של הפרויקטים האמורים, לרבות התקשרות בהסכמים, רכישת הציוד וכן עמידה  

נוספים מותנית בשיתוף  .  BOT-בתנאי הסכמי ה השתתפותה של החברה בהקמת מפעלי התפלה 

עומדת החברה לבדה בדרישות    –תפעול ותחזוקה של מתקני התפלה    לצורך  ספים.פעולה עם גופים נו

 הניסיון.  

"   2013-"דתשעה,  הריכוזיות  ולצמצום  התחרות  לקידום  החוק  בהוראות  עמידה .ג  חוק )להלן: 

 "(הריכוזיות

לחוק המים,    23הריכוזיות מסווג את תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון הפקה לפי סעיף    חוק

" להלן)  1959- התשי"ט המים:  מי חוק  התפלת  לעניין  כי    יצוין  47.חיונית   תשתית   כתחוםים,  -"(, 

היקף הפעילות המזערי או הגבלה אחרת לעניין קביעת בעל זכות  בהתאם לתוספת לחוק הריכוזיות,  

( לחוק הריכוזיות, או הגבלה אחרת לעניין ההגדרה "הקצאת זכות" לגורם ריכוזי  1)א()4סעיף  לפי  

לפחות מסך הכמויות    15%ים בשיעור מזערי המהווה  - לחוק הריכוזיות הינו התפלת מי  3שבסעיף  

   ים בין כלל בעלי הרישיונות למדינה.-המרביות השנתיות שקבועות בהסכמים להתפלת מי 

 : הקבוצה להערכת , הינם הפעילות בתחום מרכזייםה היציאה חסמי .6.9.12

   ;פיננסית איתנות בעל רוכש למצוא  היכולת .א

   .)בד"כ אישור המלווים ואישור המדינה( שליטה להעברת  שלישיים צדדים של אישורים קבלת .ב

 להלן.  .2.ב.6.9.28ראו סעיף    VID-לפרטים אודות מגבלות החלות על הקבוצה בהעברת אחזקותיה ב

 החלים בהם שינוייםחליפים למוצרי תחום הפעילות ות .6.9.13

   שתיה  מי .א

   .ייבוא מים מתוקיםים כנרת ומאגרים טבעיים אחרים,  בארות פעילות לרבות טיוב מי תהום, 

 חקלאית   השקיה .ב

)מי שופכין(, בארות פעילות לרבות טיוב מי תהום    מי קולחין מטוהרים ממפעלי טיפול בשפכים 

 . ומי שיטפונות ומאגרים של איגום מי גשמים

 בו  החלים ושינויים  בתחום התחרות מבנה .6.9.14

, הינה  3866לעיל, מדיניות הממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת ממשלה  .א.  6.9.5בסעיף    כאמור

 להרחיב את היקפי ההתפלה הקיימים היום באופן משמעותי.  

 

 כוזיות.  לתוספת לחוק הרי  4.1ראו סעיף   47
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 להלן.    6.9.18התחרות ומתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות ראו סעיף    מבנה   אודות  לפרטים 

 מוצרים ושירותים .6.9.15

-בהתפלת מים ואספקתם למדינת ישראל בהתאם להסכם ההקבוצה פועלת במסגרת תחום הפעילות  

BOT :כמפורט להלן , 

   לבין מדינת ישראל  VIDבין  BOT-הסכם ה .א

  2001בנובמבר    25המקורי להקמתו ותפעולו של מתקן ההתפלה באשקלון הינו מיום    BOT-הסכם ה

,  2003ותוקן בארבעה תיקונים שונים בשנים    2002באפריל    28  והוא הוסדר בהסכם משלים מיום

)היחידה הצפונית והיחידה    ההתפלהמתקן  ,  והתיקונים  . על פי ההסכם המשלים2009- ו  2008,  2005

והינ  הדרומית( מאוחדת  שנתית  תכנית  פי  על  כ  ופועל  על  העומד  מצרפי  ייצור  כושר    120-בעל 

 מלמק"ש.  

 הזיכיון  תקופת .ב

ברבעון האחרון של  ,  BOT-ה  הסכם  מכוח,  ולספק מים למדינה  לפעול  החל   אשקלון  ההתפלה  מתקן

. על מנת לוודא כי המתקן יימסר במצב  2027עבר למדינה, ללא תמורה, בשנת  אמור לו.  2005שנת  

למדינה,   עבודות  VIDסביר  לבצע  ההסכם,  לתקופת  האחרונות  השנים  ארבע  במהלך    מחויבת, 

לתכנית סדורה שתוצג זו. מתקן    תחזוקה במתקן בהתאם  לאישור המדינה טרם תחילת תקופה 

לידי   המתקן  מסירת  טרם  נוספות  מהותיות  עלויות  צפויות  ולא  שוטף  באופן  מתוחזק  ההתפלה 

להפעלת  חדש  תום תקופת הזיכיון תפרסם המדינה מכרז  לקראת  על פי הערכת החברה,    המדינה.

על פי הערכת החברה  ;  להשתתף במכרזמתקן ההתפלה באשקלון ובמקרה כאמור בכוונת החברה  

כאשר מדובר במכרז תפעול בלבד לאחר שהמתקן הושב למדינה, תידרש ממשתתף במכרז המבקש  

החברה מעריכה  באותה ישות.    50%לבסס את הניסיון הנדרש על ישות אחרת, החזקה של לפחות  

לאיכות משקל  ינתן  העתידי  ההפעלה  הש  .שבמכרז  של  והאיכות  הטיב  שמעניקה  לאור  ירותים 

יתרון  כי קיים  סבורה  בנוסף החברה  .  גבוההיא תזכה לניקוד איכות  החברה מעריכה כי  החברה,  

מתקן מורכב מסוג מתקן התפלה ומכיר  ובהצלחה  יחסי באופן טבעי לגורם שמפעיל לאורך שנים  

 את התהליך ואת כל המערכות והציוד שבו. 

צופה   מידע  בגין  עתיאזהרה  מתקן   –  דפני  להפעלת  מכרז  פרסום  בדבר  לעיל  החברה  הערכת 

ההתפלה וכוונת החברה להשתתף במכרז כאמור הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות  

על   כאמור מבוסס  זה,  ערך. המידע  למועד  בידה  הערכות אלה  המידע המצוי  כי  ודאות  כל  ואין 

ערכות אלה עשויות שלא להתממש או לא להתממש באופן מלא ואף להשתנות  ה.  תתממשנה בפועל

    .באופן מהותי בשל מכלול נסיבות שאינו תלוי בחברה

 (Buyoutההתפלה אשקלון )זכות לקבל לידיה את מתקן  WDAזכות  .ג

 WDA  ( למועד  12החל מיום השנה השנים עשר )  אשקלון  ההתפלה  מתקןלידיה את    לקבלרשאית

של  BOT  -ה   בהסכםכהגדרתו    הקובע מוקדמת  להודעה  בכפוף  פיצויים    6,  ולתשלום  חודשים, 

פי   על  בסכום    הגבוהשיחושבו  המתקן,  של  ההוגן  השווי  )א(  של  המבין:  השוק  שווי  על  מבוסס 

רשאית לממש    WDAלמועד התשקיף,    נכון.  VIDעל התחייבויות    המבוסס)ב( תחשיב    - המתקן; או

  האפשרות   להתממשות  הסיכוי,  הקבוצה  להערכת המוקנית לה כאמור, אם כי    Buyout  -האת זכות  

להעברת    BOT-ה  בהסכם  הקבוע  המועד  לפני,  אשקלון  ההתפלה  מתקן  את  לידיה  תיקחWDA -ה  כי
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  מסוג   אופציה  מימשה  טרם  המדינה  כי  העובדה  על  בהסתמך  זאת  .המתקן לידי המדינה, הינו נמוך

   .בעבר כמו גם לאור זאת שהמתקן מתופעל באופן תקין וללא תקלות מיוחדות זה

הערכות הקבוצה בדבר הסבירות הנמוכה  התיאור לעיל בדבר    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

מידע צופה פני עתיד כמשמעו    והינ  לפני תום תקופת הזיכיון  WDAשל    Buyout  -ות הלמימוש זכ

  WDA   -ה  ביחס למדיניות  הקבוצההאמור מבוסס על הערכות    המידעבחוק ניירות ערך. יודגש כי  

ודאות   כל  בפועל  כיואין  או לא  .  הערכות אלה תתממשנה  הערכות אלה עשויות שלא להתממש 

 .ואף להשתנות באופן מהותי בשל מכלול נסיבות שאינו תלוי בחברהלהתממש באופן מלא 

 מכוח ההסכם   WDAזכויות  .ד

ה פי הסכם  לBOT-על   , -WDA    את הנחיה להפחית  לתת  וכן  נדחות  מים  כמויות  לרכוש  הזכות 

לאור   כי  יצוין  אשקלון.  ההתפלה  ממתקן  המסופקות  המים  החריגה  כמויות  המשקעים  כמות 

את כמות    15%  -להפחית בכמתקן ההתפלה אשקלון התבקש, על ידי המדינה,  בשנתיים האחרונות,  

ולא    צפוי להימשך בשנים הקרובות לא  הדבר  להערכת הקבוצה  .  2021המים שתסופק למדינה בשנת  

 .  צפויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה

השימוש במלוא כושר הייצור של מתקן  התיאור לעיל בדבר    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

 .מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך והינההתפלה באשקלון במשך השנים הקרובות 

כי  אין כל ודאות  ו  WDA-האמור מבוסס על הערכות הקבוצה ביחס למדיניות ה  המידע יודגש כי  

 שימוש כאמור במלוא כושר הייצור ייעשה בפועל. 

  תכנית שנתית לייצור מים מותפלים  .ה

שנה,   ל  VIDבכל  דו  WDA- מגישה  יומית,  כמות  לייצור  מפורטת  שנתית  ייצור  חודשית  -תכנית 

מותפלים.  ושנתית מים  ה  של  הסכם  כמות    BOT- במסגרת  לרכישת  המדינה  של  התחייבות  אין 

מינימום של מים מותפלים. עם זאת, בהתאם לנוהל קביעת כמות המים המיועדת לרכישה ממתקני  

  לפחות   לרכושתעשה מאמץ  נקבע כי המדינה  רשות המים,    ל ידינקבע עאשר    ,ההתפלה בכל שנה

לייצר    VIDעל    ,BOT-ה  הסכםהתאם ל. בBOT-מכמויות המים השנתיות שנקבעו בהסכם ה  40%

המדינה קנתה את כל הכמות החוזית    במרבית השניםמלמק"ש.    15ייצור נוסף של    וכןמלמק"ש    100

מילא מ יובהר, כי גם אם המדינה בוחרת להפחית את כמות המים המיוצרת, הרי ש  .ממתקן ההתפלה

 היא נדרשת לשלם את מלוא המחיר הקבוע למתקן ההתפלה.

   המים המותפליםתעריף  .ו

מרכיב    תמורכבהמסופק בפועל( ה   מטר מעוקבלתשלום תמורה )לפי    VID  המדינה התחייבה כלפי

של הקמת  והחזר ההשקעה  . המרכיב הקבוע כולל, בין היתר את רכיב המימון  קבוע ומרכיב משתנה

המתקן וכן את ההוצאות הקבועות השוטפות בהתאם לנוסחאות שנקבעו מראש. המרכיב המשתנה  

  נועד לכסות הוצאות אשר משתנות עם הגדלת הייצור, כמו למשל עלויות אנרגיה ורכש כימיקלים. 

בהיקפי הייצור  לעמוד    VIDמותנה בהתחייבות של    ום המחיר האמור בעבור המים המותפליםתשל

המחיר הקבוע צמוד בעיקרו למדד  .  והמפורטים בהסכם, ובאיכות שלא תפחת מהאיכות הקבועה ב

, בחלקו לשער החליפין של  המחירים לצרכן בעוד שהמחיר המשתנה צמוד בחלקו למדד התעו"ז

למדד   ובחלקו  כלכליים  הדולר  המקרו  הסיכונים  את  מגדרות  אלה  הצמדות  לצרכן.  המחירים 

ב המשתנה ואת ההצמדה למדד  יומשקפות באופן כללי את ההצמדות של מחירי התשומות של המרכ

 של המימון ושל ההוצאות הקבועות בהתייחס למרכיב הקבוע.  
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 תקן ההתפלה קיזוז ו/או פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בכמות המים העתית המסופקת ממ .ז

לספק כמות יומית, דו חודשית ושנתית של מים מותפלים.   VIDהתחייבה    BOT-במסגרת הסכם ה 

על פי ההסכם בינה לבין    אדום   – החבות לעמידה בכמויות המוסכמות מוטלת על חברת התפעול  

VID  .מיוחדות בנסיבות  למעט  הקרובה  ,  לשנה  בהתייחס  שנה  סוף  מידי  נקבעת  המים  כמות 

בגין אי עמידה   ,VIDביחס לכל התחייבות עתית, מוטלים על  ומוגדרת כתכנית הייצור השנתית.  

בכמות המים המותפלים המוסכמת בתנאי ההסכם, קיזוזים ו/או פיצויים המוסכמים, בין היתר,  

מהכמות שנקבעה לייצור    92%-דת על פחות מ ככל שכמות המים המותפלים היומית עומכדלקמן:  

המרכיב  ממחצית מאפשר למדינה לקזז סכומים , ההסכם עבור אותו היום בתכנית היצור השנתית

מטיל פיצויים מוסכמים על  ההסכם    86%  -הקבוע ובנוסף ככל שהכמות היומית עומדת על פחות מ

VID    בפוע ביחס המסופקת  הכמות  בין  בהפרש  שכלול  מים  קוב  המים  ו  ללכל    המוסכמת כמות 

מהכמות שהוגדרה    98.5%- ככל שכמות המים המותפלים הדו חודשית עומדת על פחות מ  היומית.

סכומים מתוך  ההסכם מאפשר למדינה לקזז    ,עבור אותה תקופה דו חודשית בתכנית היצור השנתית

ביחס  מהמחיר הקבוע    40% בין  לכל קוב מים שכלול בהפרהמשולם בעבור המים המותפלים,  ש 

ו  בפועל,  המסופקת  המים  98.5%-הכמות  חודשית   מכמות  המים    הדו  שכמות  ככל  המוסכמת. 

מ פחות  על  עומדת  השנתית  היצור    100%- המותפלים  בתכנית  שהוגדרה  השנתית  היצור  מכמות 

לקזז  השנתית למדינה  מאפשר  ההסכם  מתוך  ,  יחסי  עבור    10%סכום  המשולם  הקבוע  מהמחיר 

מכמות    100%-ל קוב מים שכלול בהפרש בין הכמות המסופקת בפועל, ולכ המים המותפלים, ביחס  

 יצוין כי לאורך תקופת ההסכם, לא היו קיזוזים בסכומים מהותיים.   המוסכמת.   השנתית המים

 נמוכה   באיכות מותפלים מים אספקת בגין מוסכם  פיצוי .ח

VID  ה הסכם  במסגרת  באיכות    BOT-התחייבה  יהיו  ידיה  על  שיסופקו  המותפלים  המים  כי 

"(. יצוין כי החבות לעמידה באיכות המים  איכות המים המוסכמת להלן )להלן: "ט  המפורטת בסעיף  

. ככל שאיכות  VIDעל פי ההסכם בינה לבין    אדום  –המותפלים מוטלת גם היא על חברת התפעול  

להודיע    VID"(, מחויבת  מים באיכות ירודה)להלן: "המים תהיה ירודה מאיכות המים המוסכמת  

ה  WDA-ל בהסכם  הקבוע  בהליך  כך  מתקן  BOT-על  ידי  על  המסופקים  המים  שבו  במקרה   .

תהיה רשאית להשעות רכישה של מים    WDAההתפלה אינם עומדים ברף איכות המים המוסכמת,  

  WDA  - ה בו בחרה העד שאלו ישובו לאיכות המים המוסכמת. בהתקיים מקר  ממתקן ההתפלה

להשעות רכישה של מים כאמור, תיחשב כמות המים באיכות הירודה ככמות שלא סופקה ויחולו  

לאספקה עתית של כמויות מוסכמות של מים    VIDלגביה ההוראות המסדירות את התחייבויות  

  , ההתפלה  ממתקן  המסופקת   העתית   המים  בכמות מותפלים )לרבות הסדר הפיצויים בגין אי עמידה  

. יצוין כי עשויים להיות מקרים בהם איכות המים הירודה לא תקים עילה  (לעילז  כמפורט בסעיף  

,  BOT-, בהתאם לערכים מוסכמים הקבועים בהסכם הWDA- להשעיית רכישת מים כאמור מצד ה

 בזכות לדרוש פיצויים בגין אספקת מים שאיכותם ירודה.   WDA-אלא תזכה את ה

 זכות ביקורת תקופתית  .ט

לגבי השינויים בעלויות   ביקורת שנים, 7-, אחת ללבצע BOT-מכוח הסכם ה קיימת זכות WDA-ל

את  המים,    המרכיבות  במחיר  המשתנה  בחיסכון  הרכיב  להשתתף  היא  גם  תוכל  שהמדינה  כך 

  בהוצאות מתקן ההתפלה אשקלון, במיוחד ככל שיושמו במתקן שיפורים טכנולוגיים. 
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  WDAלבין    VIDבין  התקופתית.    הביקורתמנגנון    ל הפעלתע   VID-ל  WDAהודיעה    2012בשנת  

  BOT-( אופן פרשנות הוראות הסכם ה1נתגלעה מחלוקת, בין היתר, בנוגע לשתי הסוגיות שלהלן: )

העוסקות בתזמון עריכת הביקורות, בסיס ההשוואה לחישוב הפחתה ברכיב המשתנה במחיר המים  

זכות להפחית סכומים    WDA-המקנים ל  BOT-הוהגדרת המונח "שיפורים טכנולוגיים" בהסכם  

שונים מהמרכיב המשתנה במחיר המים )הן ביחס לתשלומים ששולמו בעבר והן ביחס לתשלומים  

  באופןכימתה    טרם   WDA,  התשקיף  למועדנכון  חישוב הפחתה כאמור.  ( מנגנון  2)  ;שישולמו בעתיד(

   אף אחת מדרישותיה. ברור

להסכם הזיכיון, רשאים הצדדים לברר את הסכסוך בבוררות בפני שופט בדימוס, מהנדס    בהתאם

הרכב   ראש  כיושב  לשמש  זילברטל  צבי  בדימוס  השופט  את  בהסכמה  מינו  הצדדים  וכלכלן. 

החליטו   טרם  אך  מינוי  הבוררים,  הרכב  על  ראש  ליושב  כיועצים  ישמשו  אשר  ומהנדס  כלכלן 

תביע  הגישה  VID  הבוררים. ביום  כתב  הגנה    1.2.2021ביום  .  24.9.2020ה  כתב  המדינה  הגישה 

בשלבי  סכסוךה מטעמה.   תהיה  .  מקדמיים  םנמצא  לא  ההליך  לתוצאות  החברה,  הערכת  פי  על 

 להלן.  .ט. 6.9.28לפרטים נוספים ראו סעיף  .החברההשפעה מהותית לרעה ברמת 

הערכת החברה בדבר השפעת תוצאות ההליך על החברה הינה    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

מידע צופה פנית עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכה כאמור מבוססת על הערכת החברה  

הערכות אלה עשויות שלא להתממש או לא להתממש    בדבר היקף החשיפה האפשרית מההליך.

 . ת באופן מהותי בשל מכלול נסיבות שאינו תלוי בחברהבאופן מלא ואף להשתנו

 קיזוז  זכות .י

WDA    לקזז תשלום  רשאית  שלה,  חבה    VID-שכל  סכום  לשלם    WDA-מכל    VID-למחויבת 

 .  BOT-ההסכם   במסגרת

  VID48-של בעלות המניות ב האם חברות התחייבויות .יא

 התפלת מים   ורידיסבנקאיות  וערבויות בעלת שליטה ערבויות .1

בספטמבר    19. ביום  VID-בשל חברות האם של בעלות המניות    ןלאורך השנים השתנתה זהות 

במסגרת רכישת   2020תוקן מסמך ערבויות המימון בפרויקט בהתאם ובחודש אוקטובר    2019

מסמך ערבויות המימון בפרויקט פעם נוספת. יצוין כי בנוסף    תוקן,  קיסטוןעל ידי    IDEמניות  

ער ידי  לשתי  על  שניתנו  כ  ורידיסבויות חברה  של  כולל  בסך  הגופים המממנים    23  -לטובת 

החברה  , העמידה  התפלת מים  בורידיס  ותהקודמ  השליטה  ות, אשר הוסבו מבעלח" שמיליון  

(, ובכלל זה: ערבויות בנקאיות  כאמורת  יוערבויות בנקאיות בעצמה )בין היתר כגיבוי לערבו

"ח וערבויות בנקאיות  ש  מיליון 25-כ על ,  התשקיף למועד,  תהעומדולטובת הגופים המממנים  

 "ח.  ש  מיליון 14-, על סך של כהתשקיףלטובת מדינת ישראל העומדות, למועד 

שנים לפני מועד סיום ההסכם,      4  ,בהתאם להסכם  –ערבויות החזרה למדינה בתום ההסכם  

 final maintenance)  ש"ח  47,500,000ערבות בנקאית בסך של    WDA  -להעמיד ל   VIDעל  

bond  ועד בתוקף ממועד מסירת הערבות  לידי    12( שתהיה  המתקן  חודשים לאחר החזרת 

   המדינה.

 

 . קיסטוןקרי, ורידיס התפלת מים ו  48
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 ו/או שינוי שליטה בה   VIDמגבלות על העברת ניירות ערך של  .2

וכן    WDA49לאישור  ת  כפופו  VID-ב   ( ישיר או עקיף)או שינוי שליטה  ו/העברת ניירות ערך  

של   מוגדר בהסכם  VID .50לאישור המלווים  "שליטה"  הפנייה    BOT-ה  המונח  של  דרך  על 

לחוק ניירות ערך הישראלי, המגדיר "שליטה" כיכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט  

  יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא 

יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד .  שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או 

זכות ההצבעה באספה הכללית והזכות למנות  "אמצעי שליטה" הינו, לפי חוק ניירות ערך,  

 . או מנכ"ל דירקטור

 BOT-זכויות הצדדים לביטול הסכם ה .3

שונות. עילות  בגין  ההסכם  לביטול  הצדדים  זכויות  עילות    WDAטובת  ל  הוסדרו  נכללו 

על   VID, העברת מניות VID-ב ספציפיות לביטול ההסכם, כגון שינוי שליטה )ישיר או עקיף(

בעל  VIDאו שינוי בהון המניות של    VID-ב  במישרין  ותהמחזיק   ותידי החבר מניות    ותאו 

   .WDAללא קבלת אישור   ,כאמור

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .6.9.16

בכל    מסך הכנסות החברה )במאוחד( הנובעות מקבוצת שירותים דומהלפרטים אודות פילוח הכנסות  

)צירופי עסקים( ביחס לרכישת   5א לדוחות הכספיים וכן באור 25ראו באור  2020-ו  2019אחת מהשנים  

 זכויות נוספות באדום.  

 לקוחות .6.9.17

,  התשקיףלעיל, למועד  .א.  6.9.15  לבין מדינת ישראל, כמפורט בסעיף  VIDבין    BOT-בהתאם להסכם ה

VID    .בלעדי כלקוח  ההתפלה  ממתקן  המותפלים  המים  את  למדינה  תלות  מעבירה  לחברה  בהתאם 

 בתחום הפעילות.  יחיד  כלקוח  במדינת ישראל 

 תחרות .6.9.18

רכזיים במיקומים  מתקני התפלת מי ים מ  ארבעהבמדינת ישראל  מלבד מתקן ההתפלה אשקלון, פועלים  

ובאזור    יחסית באילתנים  התפלה קט   נימתק  ים כמו כן, פועל(פלמחים, חדרה, שורק ואשדוד    :הבאים

הוקם  אשר  )  מלבד מתקן ההתפלה בפלמחים  . מותפלים מים מסוגים שונים(  הםבקיבוץ מעגן מיכאל  

. לפרטים אודות מתקני ההתפלה  BOT-, כל יתר מתקני ההתפלה הוקמו בשיטת ה(BOOופועל בשיטת 

   לעיל. .2.א.6.9.5 סעיף ראו, בעתיד שיוקמו ייתכן אשרשורק ב' וגליל מערבי 

עם המדינה )לרבות מתקן ההתפלה אשקלון(    BOTמאחר שרוב מתקני התפלה פועלים מכוח הסכמי  

במשק   התחרות  מוסכם,  למחיר  בתמורה  מותפלים  מים  כמויות  לאספקת  התחייבויות  קבועות  בהם 

התפלת המים בישראל אינה בכמויות או במחיר של המים המותפלים, אלא בזכייה במכרזים להקמת  

חדשים התפלה  זה,    .מתקני  מסוג  וה במכרזים  בהקמה  ניסיון  בשנים  בהם  התפלה  מתקני  של  פעלה 

 

 לידי הקבוצה התקבל.   VID-להעברת ה"שליטה" ב WDAיובהר כי אישור    49
 קונסורציום מלווים בהובלת בנק לאומי לישראל בע"מ.   50
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לפרטים נוספים אודות התנאים לזכייה    51.להשתתפות במכרזהאחרונות הינו, בדרך כלל, תנאי הכרחי  

 לעיל.   .2.א.6.9.5במכרזים להקמת מתקני התפלה בישראל ראו סעיף 

הם  בשל האמור לעיל, להלן סקירה תמציתית של המתקנים המרכזיים בישראל להתפלת מי ים ומפעילי

 )בהתאם למידע באתרי האינטרנט של משרד האוצר ורשות המים(: 

 מתקן ההתפלה שורק  .א

ובעלי המניות בזכיין הינם חברת    Sorek Desalination Ltdהזכיין במתקן ההתפלה שורק הינו  

ו בע"מ  קפיטל  מתקן  .Hutchinson Water Israel Holdings Pte. Ltd-דן  שורק    ההתפלה. 

בסמוך   שורק,  נחל  שפך  באזור  ולקיבוץ  לשפדממוקם  מים  פלמחים"ן  לספק  החל  המתקן   .

המותפלים   מסך המים  25%-מעל ל  המהווים"ש  מלמק   150-כ  ומספק 2013מותפלים החל משנת 

 בישראל בשנה.  

פרסמה ועדה בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה )להלן בסעיף זה:    2019יצוין כי בחודש אוגוסט  

וחצי    ממצאי"(  האנרגיהמשרד    ועדת" כשנה  לאורך תקופה של  כי  עולה  בדיקה שערכה מהם 

די מתקן ההתפלה שורק. לפרטים נוספים  יהתקיימה חריגה בריכוז הכלוריד במים שסופקו על  

 להלן.  .א. 6.9.26ראו סעיף 

 מתקן ההתפלה פלמחים  .ב

בזכיין    דרךהינו    פלמחיםהזכיין במתקן ההתפלה   ובעלת המניות היחידה  הים התפלה בע"מ 

  הינה דרך הים התפלה )אחזקות( בע"מ, המוחזקת על ידי שותפות המורכבת מגופים מוסדיים

- ה  בשיטת  הוקם  פלמחים  ההתפלה   מתקן.  מקבוצת מגדל וחברה בת של ג'נריישן קפיטל בע"מ

BOO (Build Own Operate)  ,ידי מפעיל המתקן לאחר  הבעלות במתקן ההתפלה נשארת ב  , קרי

תקופת הזיכיון. מתקן ההתפלה פלמחים ממוקם בפארק התעשייה הסמוך לקיבוץ פלמחים. 

"ש המהווים  מלמק  90- כ ומספק 2007המים המותפלים בשנת  אספקתהמתקן החל את פעילות 

בשנה.    מסך  15%-כ בישראל  המותפלים  גם  המים  כי  מצאה  האנרגיה  משרד  ועדת  כי  יצויין 

  במתקן ההתפלה בפלמחים נמצאו חריגות מהסכם הזיכיון ביחס לריכוז הכלוריד במים.

 מתקן ההתפלה חדרה  .ג

( ושיכון  50%)  IDEובעלי המניות בזכיין הינם    .H2ID Ltdהזכיין במתקן ההתפלה חדרה הינו  

.  בחדרה(. מתקן ההתפלה חדרה ממוקם במתחם תחנת הכוח "אורות רבין"  50%ובינוי בע"מ )

  20%-"ש המהווים כמלמק  127- כ  ומספק  2009ן החל לספק מים מותפלים החל משנת  המתק

 המותפלים בישראל בשנה.   המים מסך

 מתקן ההתפלה אשדוד   .ד

הזכיין במתקן ההתפלה אשדוד הינו אשדוד התפלה בע"מ ובעלת המניות היחידה בזכיין הינה  

התעשייה הצפוני של העיר  מקורות פיתוח וייזום בע"מ. מתקן ההתפלה אשדוד ממוקם באזור  

 

בשוק התפלת המים  עם זאת, יצוין כי המדינה רשאית לצמצם את תפוקת מתקני ההתפלה בהתאם לשיקוליה, כך שמבנה התחרות   51
עם כל    BOT-עשוי להשתנות, כך שתתקיים תחרות על מכירת כמויות מים מותפלים שהינם מעבר לכמות המינימלית לפי הסכם ה

 מתקן התפלה.  
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משנת   החל  מותפלים  מים  לספק  החל  המתקן  כ  2015אשדוד.  לספק  מלמק"ש    100  - ואמור 

  המים המותפלים בישראל בשנה. מסך 15%  -כ המהווים

)בהקמה   2שורק    – מכרז  הקמה או לפרטים אודות שני מתקני התפלה נוספים המצויים בהליכי   .ה

 להלן.  .2.א.6.9.5ראו סעיף )בהליכי מכרז( ליל מערבי גו ( IDEהזכיין  על ידי 

 עונתיות .6.9.19

ה את    BOT-הסכם  המחולקות    VIDמחייב  למדינה  מותפלים  מים  של  מוסכמות  כמויות  לספק 

בסעיף   כאמור  ושנתית  חודשית  דו  יומית,  המסופקת  .ז.  6.9.15להתחייבות  השנתית  הכמות  לעיל. 

(  1מורכבת משש תקופות דו חודשיות, המשתנות מאחת לשנייה בכמות המים המסופקת בהן, כדלקמן: )

יוני:    –( מאי  3)  ;מהכמות השנתית  14.6%אפריל:    –( מרץ  2)   ;מהכמות השנתית  14.1%פברואר:    –ינואר  

השנתית  16.7% יולי  4)   ;מהכמות  השנתית  19.2%אוגוסט:    –(  ספטמבר  5)  ;מהכמות  אוקטובר:    –( 

השיעור מתוך הכמות השנתית המסופק בכל  מהכמות השנתית.    16.5%דצמבר:    – ( נובמבר  6)  ;18.9%

החלוקה היחסית בין התקופות הדו  יצור השנתית. כמו כן,  תקופה עשוי להשתנות בהתאם לתכנית ה

 יכולה להשתנות ככל שהמדינה תפחית את כמות המים הנרכשת. חודשיות 

 כושר ייצור, זמינות ואמינות  .6.9.20

. כושר הייצור של  "שמלמק   120- עומד על כ  מתקן ההתפלה אשקלון, כושר הייצור של    התשקיףלמועד  

לפרטים נוספים ראו סעיף    .2019בשנת    במלואו ו   2020בשנת  המוחלט  ברובו  מתקן ההתפלה אשקלון נוצל  

 לעיל.  

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.9.21

   אינה מחזיקה ברכוש קבוע, מקרקעין ו/או מתקנים מהותיים לצורך פעילותה בתחום המים.  הקבוצה

 הון אנושי  .6.9.22

 VID  החל מיום  מהחברה  אדמיניסטרציה, כספים והנהלת חשבונות  מעסיקה מנכ"ל ורוכשת שירותי

- מעבר לכך, אין עובדים נוספים בלקיסטון(.    IDE)מועד השלמת עסקת מכירת המניות של    20.10.20

VID  אשקלון ההתפלה  במתקן  מוצבים  אשר  עובדים  כחמישים  מועסקים  אדום  התפעול  בחברת   .

 שירותים, ובהם מהנדסים, טכנאים, אנשי תפעול ותחזוקה. ומספקים לו 

 חומרי גלם וספקים .6.9.23

 ההתפלה  מתקן להפעלת חשמל  אספקת .א

לצורך הפעלת המתקן בתחנת כוח פרטית המוחזקת על ידי חברת  הנדרשת  האנרגיה  מקורה של  

"(, חברה בבעלות  IPP)להלן: "  )לשעבר אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ(   אשקלון בע"מ   יובליאי.פי.פי  

ניתנים על ידי ורידיס תחנות כוח בע"מ, על    IPP  -שירותי התפעול והתחזוקה ל  .רפק אנרגיה בע"מ

  .IPP( בין ורידיס תחנות כוח בע"מ לבין O&Mפי הסכם תפעול ותחזוקה ) 

IPP  מגה וואט, הוקמה גם היא מכוח הסכם ה  84-פועלת בהספק של כ-  BOT    אשר מכוחו הוקם(

ההת החשמל  מתקן  עודפי  את  המתקן.  להפעלת  הדרוש  החשמל  כל  את  ומספקת  אשקלון(  פלה 

ההתפלה   IPPמוכרת   למתקן  החשמל  אספקת  תקופת  החשמל.  לחברת  ו/או  פרטיים    ללקוחות 

הכוח   ל   IPPמתחנת  יוני    22.5  -נקבעה  בחודש  תסתיים  )התקופה  ל2027שנים   .)-IPP    רישיונות
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לייצור ואספקת חשמל.   ראו    VIDלבין    IPPאודות הסכם אספקת החשמל בין  לפרטים  קבועים 

   להלן.  .3.ג.6.9.27בסעיף 

 מי ים  .ב

חומר הגלם המרכזי לצורך התפלת מי ים הינו מי הים עצמם הנשאבים מהים התיכון, לצדו שוכן  

על פעילות   וההשפעה  מתקן ההתפלה אשקלון. לפרטים אודות הסיכון שבזיהום מי הים התיכון 

 להלן. .ד.6.9.29הקבוצה כתוצאה מהתממשות סיכון כאמור ראו סעיף  

 כימיקלים  .ג

 לצורך הליך ההתפלה נעשה שימוש בכימיקלים שונים, אותם רוכשת אדום ממספר ספקים.  

 ממברנות  .ד

כאמור לעיל, במתקן ההתפלה אשקלון מבוצעת התפלת מים בשיטה הממברנלית. לצורך פעילות  

 . מתקן ההתפלה, רוכשת אדום ממברנות ממספר ספקים

 ביטוח .6.9.24

VID  וחבויו רכוש  ביטוח  בחבילת  מבוטחות  המפורטות  ואדום  הביטוח  דרישות  על  שעונה  מקיפה  ת 

 . בהסכמי המימון ועל דרישות הביטוח המפורטות BOT-הבהסכם 

 מימון .6.9.25

כ  VID- , ל31.12.2020  ליוםנכון   ומגופים מוסדיים בסך של    316-יתרת הלוואות מתאגידים בנקאיים 

של   בטווח  שנתית  ריבית  בשיעור  ש"ח,  )שיעורי  7.95%- 7.75%מיליון  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד   ,

הריבית שהיו מקובלים בשנים שבהם נלקחה הלוואה(. פירעון ההלוואות הינו מדי רבעון, והינן בתוקף  

 . "(הסכם המימון)להלן בסעיף זה: " 2025עד לחודש אוקטובר 

המימון,   להסכם  שמפורטים    VIDבהתאם  כפי  נוספים  ודיווחים  כספיים  דוחות  להעביר  התחייבה 

מחייבים    VID-וכן שינוי שליטה ב  VID- בהסכם המימון. כמו כן, העברת החזקות של בעלי המניות ב

אירו של  רשימה  המימון  הסכם  קובע  עוד  המממן.  של  מראש  הפרת  אישור  כך  ובכלל  הפרה,  עי 

שלא בהתאם להוראות הסכם    VIDהתחייבויות בהסכם, אי עמידה ביחסי כיסוי, העברת זכויות בהון של  

 . ועוד פירעון חדלות  אירועי, השעבוד של תוקף אי, המממן של ובכתב מראש  אישור  ללא או BOT-ה

 לעיל.  . 1.יא.6.9.15 נדרשה להעמיד ערבויות למממנים, כמפורט בסעיף VIDבהתאם להסכם המימון, 

 . לדוחות הכספיים  (ב'2ה')22 -( ו4ג')22לפרטים נוספים, ראו באורים 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .6.9.26

לסיכון    במתקן מעבר  שונים.  מסוגים  כימיקלים  לרבות  מסוכנים,  בחומרים  שימוש  נעשה  ההתפלה 

סביבתי לקרקע )כבכל מפעל תעשייתי שבו נעשה שימוש בחומרים מסוגים אלו(, מתקן ההתפלה מזרים  

הים,    תמלחתמי   אל  עובד    קיימתולכן  בחזרה  המתקן  הים.  מי  זיהום  של  חשיפה  פיגם  תקנים    על 

הדין, לרבות היתר להזרמת    על פיבחומרים מסוכנים ומחזיק בכל ההיתרים הנדרשים    יפולטל מחמירים  

לציין    תהתמלחו כלפי המזמין  תאחראי  VID  כילים. חשוב  )מי השתייה(  התוצר  ;  )המדינה(  לאיכות 

כאמור,  .  VID  ואינן באחריותה של  המדינה  באחריות  הינן  המים  איכות  כנגד  צרכנים  טענות,  בהתאם
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ידי  רפק אנרגיה בע"מ    בבעלות  הינה   אשר)  IPP  כוח המופעלת גם תחנת    תפלהבמתקן ה  ומופעלת על 

 .מסוגה  כוח  תחנת  ככל  נוספים  סביבתיים  סיכונים  לה  אשר(,  החברה באמצעות ורידיס תחנות כוח בע"מ

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום הפעילות   .6.9.27

בטיחות   ,תקנים ונהלים שעיקרם שמירה על איכות המיםפעילות ההתפלה כפופה לרגולציה הכוללת  

הסביבה,  הפעילות בתחום    איכות  הקבוצה  פעילות  על  המפקחות  רגולטוריות  רשויות  החלטות  וכן 

   התפלת המים. 

הרגולציה   הוראות  עיקרי  הלהלן  הסכם  התפלת    BOT-והוראות  בתחום  הקבוצה  פעילות  על  החלות 

 המים.  

   כללים באשר לאיכות המים המותפלים .א

. הדרישות האיכותיות בהן  גבוהה מאדהמים המופקים ממתקני התפלת מי הים הינם מים באיכות  

(,  שתיה  מי  של  התברואית)איכותם    העם  בריאות  בתקנותנדרשים מתקני ההתפלה לעמוד מוסדרות  

"  1974-"דתשל בריאות  )להלן:  בתנאי    מדרישותאף  ו"(  העםתקנות  המצויות  יותר  מחמירות 

 .  ההסכמים הרלוונטיים עם המדינה

בעקבות חריגות שהתגלו באיכות המים במתקן ההתפלה שורק, מונתה ועדת  בעניין זה יצויין כי  

פרסמה הוועדה    2019בחודש אוגוסט    .בדיקה בראשותו של מנכ"ל משרד האנרגיה מר אודי אדירי

התקיימה חריגה    (2019)עד לגילוי במרץ    עולה כי לאורך תקופה של כשנה וחציאת ממצאיה מהם  

  4שיטתית בריכוז הכלוריד במים שסופקו על ידי מתקן ההתפלה בשורק, ברמות הגבוהות עד פי  

ם במתקן ההתפלה בפלמחים,  כמו כן, נמצא כי ג.  של המתקן  ויותר מהנדרש במסגרת הסכם הזיכיון 

נמצאו חריגות מהסכם הזיכיון ביחס לריכוז הכלוריד במים. בעקבות המלצות הועדה החל מחודש  

נדרשים כל מתקני ההתפלה, לרבות מתקן ההתפלה באשקלון, לבצע בדיקות איכות    2019דצמבר  

ה לפני ההנחיות.  למים המסופקים )כולל בורון במעבדה חיצונית( חלף בדיקה אחת ביום אשר נדרש

 יצוין כי המדינה מפצה את מתקן ההתפלה באשקלון בגין העלות העודפת של הבדיקות הנוספות. 

   פיקוח וקביעת מכסות ייצור והשימוש בהם על ידי הרשויות .ב

ידי ועדת תפעול ברשות המים תפוקת ההתפלה השנתית הנדרשת בהתאם למצב    מידי שנה נבחנת על

ניתנת הוראה למתפילים השונים לייצר את  ,  לכך  , ובהתאם הקרובהמשק המים והתחזיות לשנה  

 .היקפי ההתפלהאת  לצמצם הדבר,  באם נדרש ,הכמות הקבועה בהסכמים עמם או

 מכרזים בתחום הפעילות  כללי .ג

היות שמרבית ההתקשרויות בפרויקטים הינן פועל יוצא של זכייה במכרזים ממשלתיים או אחרים, 

 .לכללי המכרז הרלוונטיכפופה הפעילות 

; פיקוח על פליטות  העל הקבוצה כללים למניעת זיהום המים ושמירה על איכות הסביב   חלים  בנוסף .ד

תמלחות;   הזרמת  לרבות  וליבשה,  מים  למקורות  מכירה,  ל   בנוגע  יםכלללאוויר,  ייבוא,  ייצור, 

  ;ייצור, אחסון וסילוק פסולתל  בנוגע  כללים  ;אחסון, שינוע ושימוש בחומרים ומוצרים מסוימים

 נזיקין, לרבות בקשר עם נזקי רכוש וגוף, בריאות ובטיחות עובדים וצדדים שלישיים. הדיני  
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 הסכמים מהותיים  .6.9.28

   לבין מדינת ישראל  VIDבין  BOT-הסכם ה .א

 . לעיל  .א6.9.15 סעיףלפרטים ראו 

    VID- הסכם בעלי מניות ב .ב

 מינוי דירקטורים   .1

בעלי המניות  הסכם  בהתאם למעניקה זכות למינוי דירקטור.    VIDממניות    12.5%כל החזקה של  

מיום  המקוריים   להסכם  תיקון  יו"ר  28.4.2008ומכתב  את  למנות  זכות  קיימת  לחברה   ,

וכן    יו"ר הדירקטוריוןסגן  קיימת זכות למנות את    IDE-לו ואת סמנכ"ל הכספים  הדירקטוריון  

יובהר כי החל מהשלמת מכירת הון  הדירקטוריון.    אישורכפוף לב"ל  מנכאת הלמנות    את הזכות

של   ידי    VIDהמניות  על  הוחזק  ו  IDEלקיסטון,    IDEאשר  לחברה  קשורה  למועד  אינה  נכון 

דירקטוריון   מטעם    VIDהתשקיף,  דירקטורים  ושני  החברה  מטעם  דירקטורים  משני  מורכב 

 קיסטון.  

 מגבלות על העברת מניות  .2

כפופה לאישור רוב מיוחס ולמגבלות המפורטות להסכם, העברת מניות, למעט לנעברים מותרים,  

( בהתאם  Preemptive Rightלרבות: זכות הצעה ראשונה, זכות סירוב ראשונה, וזכות מצרנות )

לא יגדילו את אחזקותיהם אלא לאחר אישור   להסכם בעלי המניות   למנגנונים בהסכם. הצדדים 

המלווה  הגורם  האחרים,  המניות  מבעלי  בכתב  הסכם    52קודם  להוראות  .  BOT-הובהתאם 

ב  VID-ב   מניות  בעלת  כל.  WDA  -העברת מניות כפופה גם לאישור ה מניות    5,000  -מחזיקה 

  מניות רגילות. 50,000-ו  בכורה

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .3

להסכם,   שנה  VIDבהתאם  מדי  לחלוקה  דיבידנדים  תחלק  הראויים  בכפוף    מהרווחים  וזאת 

 חוק)להלן: "   1999-"טהתשנ ,  החברות  חוקלדיני החלוקה ול  , המימוןלהסכם  ,BOT-ה להסכם  

 . החברה ולצרכי"( החברות

 "(אדוםהסכם תפעול ותחזוקה עם חברת אדום )התפלה אשקלון( בע"מ )להלן: "  .ג

  ממניותיה מוחזקות   100%ותחזוקתו מבוצעת על ידי אדום, אשר    ההתפלה אשקלון  הפעלת מתקן

חברת ורידיס התפלת  על ידי  (,  20.10.20)ביום    IDEהמניות של  רכישת  לאחר השלמת עסקת    כיום,

בינואר    22( מיום  O&M – Operation & Maintenanceמים. ההסכם לשירותי תפעול ותחזוקה )

"( קובע, כעיקרון כללי, כי  והתחזוקה  התפעול  הסכם)להלן: "ותיקוניו  לבין אדום    VIDבין    2003

 למתקן ההתפלה שירותי תפעול ותחזוקה על בסיס הסכם הזיכיון.   תספקאדום 
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 VIDההתחייבויות העיקריות של   .1

VID    משתנה ורכיב  קבוע  מרכיב  המורכבים  ותחזוקה  תפעול  דמי  לאדום  לשלם  התחייבה 

לקיים    VIDהתחייבה  המחושבים על פי נוסחה המפורטת בהסכם התפעול והתחזוקה. בנוסף,  

 חבילת ביטוח בתוקף כנדרש על פי הסכמי הזיכיון והסכמי המימון.  

 ההתחייבויות העיקריות של אדום .2

להפעיל ולתחזק את מתקן ההתפלה ולספק מים  אדום התחייבה    –   התחייבויות כלליות .א

בטוחות להבטחת התחייבויותיה לפי הסכם התפעול והתחזוקה,    VID  -לספק ללמדינה,  

ל והתחזוקה,    VID  -לדווח  התפעול  בהסכם  כמפורט  דיווחים    בחלקה  לשאתולמדינה 

ועם כלל    VID, לשתף פעולה באופן מלא עם  ההתפלה  מתקן  עם  בקשר   הביטוח  בפרמיות 

 .  VIDו לבקשת  הגורמים הרלוונטיים ולפנות את מתקן ההתפלה בהתאם לתנאי ההסכם א 

אדום מספקת, מכוח ההסכם, את כל שירותי התפעול   – היקף שירותי התפעול והתחזוקה .ב

תחזוקה   למדינה,  ואספקתם  המים  התפלת  לרבות  אשקלון,  התפלה  למתקן  והתחזוקה 

 וחידוש הציוד, תכנון אספקת המים ותכנון צריכת האנרגיה. 

סגולית   .ג אנרגיה  לצריכת  בין    –התחייבות  ההסכם  פי  לעמוד    VIDעל  אדום  על  לאדום, 

מים   של  השנתית  הייצור  לכמות  בהתאם  שמשתנה  ממוצעת  סגולית  אנרגיה  בצריכת 

  5%- אם הסטייה של הצריכה הסגולית הממוצעת בפועל גבוהה במותפלים )קוו"ש למ"ק(.  

אדום   אזי  החוזית  הסגולית  האנרגיה  מצריכת  אם נושאת  ומעלה  ההפרשים.  בעלות 

ומעלה מצריכת האנרגיה החוזית, אזי אדום נהנית   5%  -מוכה בהצריכה הסגולית בפועל נ

 מהחיסכון.  

בין    הסכם .3 חשמל  "  IPP Delek Ashkelon Ltd  לבין  VIDאספקת  אספקת )להלן:  הסכם 

 "( החשמל

 IPP)ותיקוניו( מסדיר, בעיקרו, את התחייבויות    2003בינואר    22הסכם אספקת החשמל מיום  

, בכל הקשור לתחנת  BOT-מכוח הסכם ה   VID)"גב אל גב"( ביחס לחובות החלות על    VIDכלפי  

הכוח שתוקם בסמוך למתקן ההתפלה אשקלון ואספקת החשמל לצורך תפעולו השוטף )להלן:  

לבין מדינת    VIDבין    BOT-"(. תקופת ההסכם הינה מקבילה לתקופת הסכם התחנת הכוח"

כמות חשמל הנחוצה להפעלת מתקן ההתפלה    VID  -לספק ל  IPPישראל. בהתאם, התחייבה  

ה הסכם  מכוח  שהוקמה  הכוח  מתחנת  למתקן    BOT-אשקלון  חצר  הבסמוך  )בתוך  התפלה 

המתקן(, עם אספקת גיבוי מחח"י לכל אורך תקופת הסכם אספקת החשמל. יצוין כי  ורידיס  

כוח מספ לתחנת הכוח  תחנות  ,  VIDכלפי    IPP. להבטחת התחייבויות  IPPקת שירותי תפעול 

 . IPPוכן ערבות חברת אם של ערבות בנקאית  IPPהעמידה 

(  IPP  -בעלת מלוא המניות באז  )  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מחתמה    2020בחודש יולי  

רפק עם  הסכם  )   על  המניות  הון  מלוא  לרכישת  בע"מ  ב100%אנרגיה  דלק  של   )-  IPP הסכם  .

הרכישה נחתם על ידי רפק אנרגיה בשמה ובשם שותפות ייעודית שבה רפק אנרגיה תהיה השותף  

של    הכללי. על פי הסכם הרכישה, במועד ההשלמה תרכוש רפק אנרגיה את מלוא הון המניות

IPP . הושלמה העסקה.    22.2.2021, ביום 23.2.2021על פי דיווח מיידי מיום 
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 עיקרי המצגים והתחייבויות הצדדים מכוח הסכם אספקת החשמל הינם כדלקמן: 

 התחייבות לאספקת חשמל ונשיאה בעלויות ייצור החשמל .א

  במחיר מוסכם ,VID- תספק את כמות החשמל המוסכמת ל  IPPהצדדים להסכם הסכימו כי 

לאורך כל תקופת    שנחלק לרכיב קבוע ולרכיב משתנה על בסיס כמות החשמל הנצרכת בפועל 

-ש. הרכיב המשתנה יהיה צמוד לתעריף התעו"ז. ההסכם קובע עוד  הסכם אספקת החשמל

IPP   ותספק את החשמל במחיר    תישא במלוא עלויות ייצור החשמל והסיכונים הכרוכים בכך

חשמל ממקור חליפי כגון  תספק    IPP  -תחנה לא תעבוד והחוזי המוסכם גם במקרים בהם ה

 . חח"י

 הקמה ותחזוקה של תחנת הכוח  .ב

מימון,    IPPעל   לרבות  הכוח,  תחנת  של  ותחזוקה  בהקמה  והסיכון  האחריות  כל  מוטלת 

רישיונות והיתרים, תפעול תחנת הכוח, תחזוקת תחנת הכוח, רכישת הדלק הפוסילי הדרוש  

טבעי( )גז  החשמל  ייצור  גלם  לשם  חומרי  הציוד,  יתר  וכל  תיקון  שירותי  חילוף,  חלקי   ,

 והעלויות הכרוכות בהם.  

 כקבלן משנה )ספק חשמל(  BOT-לעמידה בתנאי הסכם ה  IPPהתחייבות   .ג

IPP    הסכימה במסגרת הסכם אספקת החשמל לקחת על עצמה את כל החובות המוטלות על

וכן התחייבה    BOT-סכם הקבלן המשנה המספק חשמל למתקן ההתפלה אשקלון במסגרת ה

 הרלוונטיים.  BOT-לאי עמידה בתנאי הסכם ה   WDAמפני כל טענה של  VIDעל   להגן

 WDA-להשגת כל האישורים הנדרשים מ IPPהתחייבות   .ד

IPP  התחייבה להשיג ולעמוד בכל האישורים הנדרשים על פי דין והמוטלים מכוח הסכם ה -

BOT  על מנת לשמש קבלן משנה המספק חשמל למתקן ההתפלה. כמו כן התחייבה לציית ,

 בהיותה קבלן משנה כאמור.   WDAולשתף פעולה עם 

 וציוד   הקישוריות מתקני   .ה

ייעודי מסוגים שונים שמטרת בתחנת הכוח ממוקמים מתקני קישוריות ובהם ציו הינה    וד 

העב  במהלך  חח"י  של  ההולכה  מרשת  הכוח  תחנת  את  הכוחולבודד  תחנת  של  הרגיל    דה 

ולאפשר לה לספק חשמל ישירות למתקן ההתפלה, לאפשר למתקן ההתפלה לצרוך חשמל  

. ישירות מהרשת כאשר תחנת הכח לא פועלת ולאפשר לתחנת הכח לספק עודפי חשמל לרשת

, על פי  נחלקותהעלויות הכרוכות בהקמה ותפעול מתקני הקישוריות והציוד הנדרש עבורם  

  בשיעורים שונים.  VID-ל IPPהסכם אספקת החשמל, בין  

 דיון בגורמי סיכון בתחום התפלת המים  .6.9.29

 מאקרו  סיכוני

 להקטנת כמות המים הנרכשת  WDAוזכות  שינויים בביקוש למים מותפלים .א

תחום התפלת המים נועד לספק אלטרנטיבה למקורות מים מתוקים המצויים בטבע ועל כן  כאמור,  

מגורמים כגון    ,בין היתר  ,. אלו מושפעיםםוההיצע של מיהיקפו נגזר במידה רבה מרמות הביקוש  

והתיעוש גידול האוכלוסייה; עליה ברמת החיים  רגולציה    ;מידת המחסור במים מתוקים; קצב 

בנושא פסולת תעשייתית וסילוק שפכים; תופעות טבע הגורמות אי סדירות באספקת מים; עלויות  
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והיכולת להשקיע במתקנ  ל.ד.  6.9.15כאמור בסעיף    .י התפלהההתפלה; תנאים כלכליים  - לעיל, 

WDA    הזכות להורות על הפחתת כמות המים המותפלים במתקן ההתפלה אשקלון ולכן, מצב בו

ההתפלה   מתקני  בכלל  המותפלת  הכמות  על  להשליך  עשויים  במשק  כלליים  מים  עודפי  יתהוו 

על הפחתת ייצור    WDAרה  בישראל וגם במתקן התפלה אשקלון. עם זאת, יובהר, כי גם במצב בו תו

מים מותפלים במתקן ההתפלה אשקלון, היא עדיין תהיה מחויבת לשלם את מלוא המרכיב הקבוע  

נוספים ראו סעיף  BOT-המפורט בהסכם ה ניסיון העבר    לעיל..א.  6.9.15. לפרטים  על  בהתבסס 

הפחתה  15)לאורך   בוצעה  שבהן  בלבד  שנתיים  היו  המתקן  תפעול  הח  שנות  אחת    ברהובשנה 

התבקשה להגדיל את הכמויות( ולאור העובדה שעד כה לא הושגה יכולת התפלה של כלל מתקני  

תכנית ההתפלה הרב שנתית של המדינה, החברה מעריכה אין כל  לפי  ההתפלה הפועלים בישראל  

 כוונה לבצע הפחתה מהותית מתמשכת.  

הסבירות להפחתות נוספות בכמות הערכת החברה לעיל בדבר    –  דפני עתיאזהרה בגין מידע צופה  

הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על  המים המותפלים  

הערכות ניסונה המקצועי של החברה בתפעול המתקן וכן על מדיניות ההתפלה של מדינת ישראל.  

מהותי בשל מכלול    אלה עשויות שלא להתממש או לא להתממש באופן מלא ואף להשתנות באופן

 . נסיבות שאינו תלוי בחברה

 במיוחד גדולה משקעים כמות .ב

מקרה בו תרד כמות גדולה  בבהמשך לאמור לעיל בדבר הסיכון בשינויים בביקוש למים מותפלים,  

בהיקפים   ים  מי  בהתפלת  הצורך  עשוי להקטין את  זמן מסוימת,  במיוחד של משקעים לתקופת 

בהכנסועלולה  משמעותיים   כמות  לפגוע  בו  במקרה  אף  כי  יובהר  הפעילות.  מתחום  הקבוצה  ות 

במיוחד גדולה  הינה  השנתית  המים    המשקעים  כמויות  את  המדינה  הפחיתה  מכך  וכתוצאה 

ההתפלה ממתקן  מחויבות  המבוקשות   ,WDA    תעמוד המים  במחיר  הקבוע  המרכיב  את  לשלם 

 בעינה.  

 בטחוני   –מצב מדיני  .ג

בקרבה לרצועת עזה. לכן, מתקן ההתפלה אשקלון חשוף לסיכוני  מתקן ההתפלה אשקלון ממוקם  

 טרור, לרבות ירי טילים. 

 זיהום מי הים התיכון  .ד

הים   מי  זיהום  התיכון,  הים  מי  זרמי  כיוון  במכוון,  בשוגג  שנעשה  בשל  נפט    לרבותאו  ממכליות 

מיו שאיבת  שכן  אשקלון,  ההתפלה  מתקן  של  התקינה  בפעילותו  לפגוע  עשוי  עזה  הים    מרצועת 

למתקן ההתפלה פוסקת שעה שאיכות מי הים יורדת מתחת לרמה מסוימת. יצוין בהקשר זה כי  

הוזרמו שפכי ביוב למי הים התיכון ברצועת עזה אשר נסחפו, בין היתר, לסביבת מתקן   2016בשנת 

החזיקה   המדינה  מכך,  כתוצאה  ימים.  כמה  למשך  פעילותו  להפסקת  והביאו  אשקלון  ההתפלה 

יב הקבוע במחיר המים ושקלה להפעיל את זכותה לפיצויים מוסכמים בגין אי אספקת  בחלק מהרכ

המדינה הגיעה להסדר רוחבי עם כלל מתקני ההתפלה    כמות המים המבוקשת ממתקן ההתפלה.

לסוף  קובע ההסדר )שהינו בתוקף עד    VID  -ביחס ל   בכפוף לשינויים והתאמות ביחס לכל מתקן.

במקרה בו מוזרמים שפכים כאמור למי הים אשר גורמים להפסקת עבודתו של  לפיו    (2022שנת  

( והכמות היומית  WDA-מתקן ההתפלה אשקלון בהוראת משרד הבריאות )במסגרת צו הרשאה מ

תחוב   לא  המוסכמת,  מזו  נמוכה  תהא  למדינה  שסופקה  מותפלים  מים  בפיצויים    VIDשל 
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וכמות המים שלא  המוסכמים בגין כמות המים היומית שלא סופקה   בגין אירוע זיהום מי הים, 

למעט השתתפות עצמית  )  סופקה תובא בחשבון לצורך קביעת כמות המים היומית שסופקה בפועל

. הוראות הסדר זה חלו גם על אירועי  (מהסכום אותו המדינה היתה רשאית לקזז  25%  -שתהווה כ

התרחש אירוע זיהום ים,    2020ך שנת  בנוסף, במהל  שתוארו לעיל בסעיף זה.   2016זיהום הים משנת  

שפורקות   למיכליות  שמתחבר  הימיים  הצינורות  אחד  של  מחיבור  דליפה  התרחשה  במסגרתו 

כאשר   הייצור    VIDדלקים,  שתוכנית  כך  הפעילות,  את  לעצור  הבריאות  ממשרד  הנחיה  קיבלה 

פתרה בתוך  התקלה נ הוקטנה בהמשך, אך לא נדרשה לשלם קנסות ולא קוזז המחיר בהתאם לכך.

יובהר כי לאירוע זיהום מי התיכון שאירע בחודש פברואר    ים והמתקן חזר לעבוד באופן מלא.י יומ

 הייתה השפעה זניחה על פעילות מתקן ההתפלה.   2021

 ענפיים  סיכונים

 תלות בספקים ומחסור בחומרי גלם הכרחיים להליך ההתפלה  .ה

תהליך ההתפלה מחייב שימוש בחומרי גלם מסוימים אשר היעדרם יפגע בפעילותו השוטפת של  

מתקן ההתפלה. לפירוט חומרי הגלם העיקריים בהם נעשה שימוש בתהליך התפלה במתקן ראו  

   .לעיל 6.9.23סעיף 

 חברה סיכונים ייחודיים ל 

 VIDתחייבה אי עמידה באספקת כמויות המים ובאיכות המים המותפלים אליהם ה .ו

לבין מדינת ישראל מטיל    VIDבין    BOT- לעיל, הסכם ה   .ח.6.9.15  -ו .ז.  6.9.15כאמור בסעיפים  

חובת תשלום פיצויים מוסכמים במקרים בהם לא מסופקת כמות המים המותפלים המוסכמת ו/או  

שאינה עומדת בדרישות האיכות המוגדרות בהסכם  כאשר המים המותפלים שסופקו הינם באיכות  

לאי תשלהזיכיון ו/או באיכות הנדרשת מביאה  אינם בכמות  בו המים המותפלים  ום מצד  . מצב 

 המדינה בעד כמות המים שלא סופקה ו/או שאינה באיכות מספקת, בנוסף לתשלום פיצוי מוסכם.  

 תקלות טכניות במתקן ההתפלה  .ז

להביא להפסקה זמנית בפעילות מתקן  עלולות  תקלות טכניות הנגרמות למכשור ולמתקני ההתפלה  

 . BOT-כוח הסכם ה ההתפלה ואף לאי עמידה באספקת כמויות המים המותפלים הנדרשות מ

 אי אספקת חשמל  .ח

דרך    החשמל מסופק  התפלה  לחלופין    IPPלמתקן  או  בתחנה  המיוצר  חשמל  של  בדרך  אם  דלק 

גם תחנת    מצבבאמצעות חברת חשמל.   וגם חברת החשמל לא תספק חשמל    הכחשבו  לא תפעל 

להפסקה באספקת החשמל מתחנת    ההסתברותחייב עצירה של המתקן.  ילמתקן, מכל סיבה שהיא,  

 .  בו זמנית נמוכההכוח ומחברת החשמל 

- אופן פרשנות הוראות הסכם הבנוגע ל מחלוקת  בעניין    VID-ל   WDAהליך בוררות בין  השלכות   .ט

OTB 

להיות  עלולה  ,  WDA, כאמור בסעיף לעיל, יוכרע לטובת  VID-ל  WDAבין    הבוררות  שהליךככל  

לכך השפעה לרעה על הכנסות הקבוצה מתחום הפעילות התפלת מים, הן בגין טענות המדינה להחזר  

 רטרואקטיבי והן בגין הפחתה עתידית ברכיב המשתנה במחיר המים.  

ם הוגשו מלוא כתבי הטענות וכן טענות הצדדים טרם הוצגו  טרו  מקדמיים  םנמצא בשלבי סכסוך ה

 במלואן.  
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כתב  וכתב הגנה על ידי המדינה. טרם הוגש    VIDעל ידי    הוגש כתב תביעה  ,נכון למועד התשקיף

טענותיה,  תשובה   כתבי  מלוא  את  הגישה  טרם  המדינה  שואף  הצדדים  כך  הוצגו  טענות  טרם 

,  המשפטיים  יועציה  של  דעת  חוות  על  בהסתמךד התשקיף  נכון למועמעריכה,    VID, לפיכך  שלמותןב

למועד   שקדמה  בתקופה  המים  מחיר  הפחתת  בגין  בתשלום  לשאת  שתידרש  לכך  הסיכויים  כי 

)כהגדרתה בהסכם הזיכיון( נמוכים מ בנוסף, ותחת ההסתייגות כי המדינה טרם  .  50%-ההודעה 

  בהסתמך מעריכה,    VIDטענותיה,   הגישה את מלוא כתבי טענותיה וממילא טרם פירטה כדבעי את

המים  מחיר  גין הפחתת  בלשאת בתשלום  תחויב  לא    VID, כי  המשפטיים  יועציה  של   דעת   חוות   על

 גם לאחר מועד ההודעה.  

  לסיכויי  באשר  ו/או הקבוצה  VID  הערכותהתיאור לעיל בדבר    –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

הינ הבוררות  כי    והליך  יודגש  ערך.  ניירות  בחוק  עתיד כמשמעו  פני  צופה  האמור    המידעמידע 

ויועציה המשפטיים וכי אין כל ודאות כי הערכות אלה    VID  -ב  המקצוע  גורמימבוסס על הערכות  

 כנכונות בפועל. תתממשנה או תתבררנה 

 סיכונים סביבתיים  .י

מסוגים שונים. מעבר לסיכון  במתקן ההתפלה נעשה שימוש בחומרים מסוכנים, לרבות כימיקלים  

סביבתי לקרקע )כבכל מפעל תעשייתי שבו נעשה שימוש בחומרים מסוגים אלו(, מתקן ההתפלה  

מזרים מי תמלחת בחזרה אל הים, ולכן קיימת גם חשיפה של זיהום מי הים. המתקן עובד על פי  

פי הדין, לרבות  תקנים מחמירים לטיפול בחומרים מסוכנים ומחזיק בכל ההיתרים הנדרשים על  

 היתר להזרמת התמלחות לים. 

 טבלת גורמי סיכון .יא

שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים    בטבלה

וסיכונים ייחודיים לפעילות הקבוצה( אשר דורגו בהתאם להערכות הקבוצה, על פי השפעתם על  

 פעילות הקבוצה, כהשפעה גדולה, בינונית או קטנה: 

 

 

 

הינה על סמך  בתחום התפלת המים  הקבוצה  פעילות  -מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

  .ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה

השפעה   
 גדולה 

השפעה  
 בינונית 

השפעה  
 קטנה

 סיכוני 
 מאקרו 

להקטנת כמות המים   WDA  וזכות שינויים בביקוש למים מותפלים
 X   הנרכשת 

 כמות משקעים גדולה במיוחד 
 

  X 

  X  ביטחוני  –מצב מדיני 

  X  זיהום מי הים התיכון 

 סיכונים 
 ענפיים 

  X  להליך ההתפלה  תלות בספקים ומחסור בחומרי גלם הכרחיים 

ייחודיים  סיכונים 
 הקבוצה   לפעילות

  X  אי עמידה באספקת כמויות המים ובאיכות המים המותפלים 

   X תקלות טכניות במתקן ההתפלה 

 X   אי אספקת חשמל

בעניין מחלוקת בנוגע לאופן   VID-ל  WDAליך בוררות בין שלכות הה
 BOT-הוראות הסכם ה  פרשנות

 

 X  

 X   סיכונים סביבתיים 
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 האנרגיה  תחום .6.10

   כללימידע  .6.10.1

וחברות    ,פעילות הקבוצה בתחום האנרגיה מבוצעת באמצעות החברה הפרטית ורידיס תחנות כוח

המוחזקות על ידה )בשיעורי החזקה שונים, כפי שיפורט להלן(. ורידיס תחנות כוח פועלת בעיקר  

ואספקתו חשמל  ייצור  ההתייעלות  בתחום  בתחום  פעילות  כוח  תחנות  לורידיס  כן,  כמו   .

 האנרגטית והביו גז מטמנות. 

 ואספקתו  חשמל  ייצור .א

בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח וכן ייצור חשמל ורידיס תחנות כוח פועלת  

" )להלן:  לישראל  החשמל  ולחברת  פרטיים  ללקוחות  באמצעות  חח"יואספקתו  זאת   ,)"

 או.פי.סי    המחזיקה בתחנת הכוח רותם.פי.סי.  או חברתמהון המניות של   20%החזקה של  

רותם "להלן(  במישור  רותםתחנת  :  "הכוח  או  רותם    53."(רותם"   את   החלהתחנת הכוח 

  תחנה  והינה ,  2013  ביולי   6  יום ב(  פרטיים   ללקוחות   חשמל  מכירת,  קרי)  המסחרית   פעילותה 

מחזו(וסולר  טבעי  גז)  דלקית-דו בטכנולוגיית    מגה   466- כ  של  מותקן   בהספק  משולב,  ר, 

"י(,  חח   שאינם)קרי,    פרטיים  לקוחות  36-, רותם מספקת חשמל להתשקיףלמועד    נכון.  וואט

  טווח  ארוכי(  Power Purchase Agreement-)הסכמים לרכישת חשמל    PPAעל פי הסכמי  

 . להלן.  6.10.15. למידע נוסף ראו סעיף (6.5)יתרת התקופה הממוצעת של ההסכמים היא 

"(,  "AGSמהון מניותיה של איי.ג'י.אס רותם בע"מ )להלן:    20%-בנוסף, הקבוצה מחזיקה ב 

 חברה פרטית הפועלת בייזום בתחום ייצור החשמל. 

מהון המניות של החברות הנ"ל. יתר הון המניות בחברות   20%-כאמור הקבוצה מחזיקה ב

ואו.פי.סי   או.פי.סי    AGS- רותם  הציבורית  החברה  ידי  על  )להלן:  מוחזק  בע"מ  אנרגיה 

שיובא להלן בפרק זה המתייחס לחברות הנ"ל, מבוסס אך ורק    המידע"(,  או.פי.סי אנרגיה"

   .פי.סי אנרגיה שפורסמו לציבור.אועל המידע שפורסם בדיווחיה של 

 אנרגטית  התייעלות  .ב

  חשמליות   מערכות  להפעלת  הנדרשת  האנרגיה  צריכת  הפחתת  משמעה  אנרגטית  התייעלות

האחת חסכון בהוצאות ובעלויות    –. יש לכך שתי משמעויות  וקירור(  )בעיקר לצרכי חימום

לרבות    הקטנת זיהום סביבתי הנובע מצריכת אנרגיה   –הכרוכות בצריכת אנרגיה והשניה  

 .  צמצום פליטת גזי חממה

אלקטרו אינטגרציות  בניהול  מתמחה  אנרגיה,  ורידיס  הבת  חברת  באמצעות  - החברה, 

להשגת התייעלות אופטימלית וחסכון אנרגטי. ורידיס   HVAC,54מכניות בדגש על מערכות 

אנרגיה מתמחה באספקת פתרונות מיזוג אויר, חימום, חשמל והולכה. החברה מיישמת 

אלקטרו למערכות  מש-אפליקציות  ועד  מכאניות,  והביצוע  ההקמה  שלב  דרך  התכנון,  לב 

 

ל  סי אנרגיה בע"מ אשר למיטב ידיעת החברה, נשלטת עפי..ידי החברה הציבורית או  ( מוחזקת על 80%יתרת מניות או.פי.סי רותם )  53
יו יורק  יירות ערך בסחרות בבורסה ליותיה רשומות ברישום כפול וגפור, אשר מ ון הולדינגס לימיטד, חברה המאוגדת בסיק  ידי

(NYSEובבורסה לניירות ערך בתל אביב, והמחזיקה ב )-וזכויות ההצבעה בה. פק של או.פי.סי אנרגיה יות המומהון המ 69.75% 
54 Conditioning-Heating, Ventilation & Air 
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שיפור   של  שירותים  מספקת  אנרגיה  ורידיס  זמן.  לאורך  השוטפים  והאחזקה  התפעול 

ביצועים של מערכות אנרגיה במסגרת ניהול ותחזוקה של מבנים קיימים וכן שיפור היעילות  

החברה  של מערכות חימום, מערכות קירור, מערכות אספקת מים חמים ושימוש בקיטור.  

שירותי   כספק  קבלני    ( ESCO)אנרגיה  רשומה  סיווג  ובעלת  התשתיות  משרד  של  מאושר 

 מכאניות.  -בתחומי המערכות האלקטרו 

 מטמנות  גז ביו .ג

  החברה  של  בת)חברה    אנרגיה  ורידיסכחלק מתהליך הטיפול בפסולת המוטמנת, הקימה  

גוף  האנרגיה  פעילות  בתחום  הפועלת גז.  מביו  חשמל  לייצור  מתקן  אפעה  במטמנת   ,)

ריאקטור אשר בתוכו החומר האורגני עובר פירוק בתנאים מוגבלים  -המטמנה פועל כביו

מתאן. הגז נאסף באמצעות בארות המפוזרות בשטח ו  CO2גז המכיל גזי    לביו בחמצן והופך  

גז לייצור חשמל ירוק.    המטמנה ונאסף על ידי מערכת מפוחי יניקה שמעבירות אותו למנועי

גז המתאן באמצעות  לגזי חממה    לפליטותמהווה פתרון סביבתי   אוויר, וחלופה לשריפת 

נכון    –לפיד   נקי אשר נמכר לחברת החשמל.  גז המייצרים חשמל  ביו  הגז נאסף למתקני 

המתוכ  התשקיףלמועד   בתפוקה  חשמל  ומייצר  פועל  )נ המתקן  ואט(  4-כנת    עתידו   מגה 

נדרשים ואט  מגה  10  -כ   של  להיקף  מורחב  להיות רגולטוריים  אישורים  לקבלת  כפוף   ,

   55. מהגופים הרלבנטיים

להלן תרשים מבנה החזקות העיקריות של הקבוצה, הרלוונטי לפעילותה בתחום האנרגיה   .ד

  :(.201931.12)נכון ליום  

 

 

 

 

 

 לעיל.  .א6.10.1 סעיף ראורותם .פי.סי  ואו  AGSאודות לפרטים  (1)

 לעיל. .ג6.10.1 -ו.ב 6.10.1 לפרטים אודות ורידיס אנרגיה ראו סעיפים (2)

  6.6  סעיף   2020-ו  2019ים  בתחום פעילות האנרגיה לשנ  החברהלפרטים אודות תמצית הנתונים הכספיים של  

 .  לעיל

 

 

 

 

מידע צופה פני עתיד כמשמעו    והינהצפי להרחבת היקף תפוקת המתקן  לעיל בדבר    המידע  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד    55
בהתבסס על ניסיונה המקצועי ועשוי להשתנות, לרבות  האמור מבוסס על הערכות הקבוצה    המידעבחוק ניירות ערך. יודגש כי  

 . בגין דחייה או אי קבלה של האישורים הרגולטוריים הנדרשים

ורידיס תחנות כוח  

 בע"מ

 איי.ג'י.אס רותם  בע"מ   או.פי.סי רותם בע"מ  

20% 20% 

  –ורידיס איכות הסביבה 

 אנרגיה ושירותים בע"מ 

 

100% 
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 מידע כללי על תחום הפעילות  .6.10.2

 משק החשמל בישראל  .א

ייצור החשמל בישראל    פעילותמהלכים להעברת  ממשלת ישראל    השלימה,  התשקיף  למועד  נכון

הקרובות צפוי גידול משמעותי    בשנים  ליצרנים פרטיים באמצעות גז ובאנרגיות מתחדשות.  "יחחמ

חברת החשמל והקמת      תחנות יישום מכירת  המשך  לאור  הפרטי במקטע הייצור,    השוקבנתח  נוסף  

(  60%)מעל    הייצור   מרבית  ייוצר  2025  בשנת     החשמל  רשותהספק פרטי חדש. בהתאם לתחזית  

  הממשלה  קיבלה   , 2020  אוקטובר  בחודש  56. מתחדשות  ובאנרגיות  בגז   פרטיים   יצרנים  ידי  על

  :להלן)  ממשלה"  החלטות  ותיקון  החשמל  במשק  מתחדשת  אנרגיה  "קידום  בנושא  החלטה

  אנרגיה  לקידום  הממשלה  תהחלט  במסגרת  .57"( מתחדשת   אנרגיה   לקידום   הממשלה   תהחלט"

  יעד   )עם   2030 עד  30% על שיעמוד  מתחדשת,  באנרגיה   הייצור   יעד   את הממשלה  אישרה  מתחדשת

  ליום עד כי היתר,  בין נקבע, קונבנציונלי  לייצור  ביחס בנוסף, (.2025 שנת   סוף עד 20% של ביניים

  וואט  מגה  4,000  של  סולר  ובגיבוי  טבעי  בגז  חשמל  ייצור  הספק  תוספת  נדרשת  2023  ביולי  31

  לעצמה   רשמה  ההחלטה  במסגרת   . 2030  לשנת  עד   החשמל  משק   לצרכי  כמענה   מאושרות  בתוכניות 

  לצורך  משרדית  בין  מכרזים  ועדת  מינוי  אודות   האוצר  במשרד  הכללי  החשב  הודעת  את  הממשלה

  אגירת  גם  לכלול  עשוי  אשר  טבעי,  גז  באמצעות  חשמל  לייצור  קונבנציונאלי  הספק  הקמת  קידום

  . וואט  מגה  1,400  ועד  החשמל  משק  לצרכי  בהתאם  החשמל  רשות  דיי   על  שייקבע  בהיקף  אנרגיה,

  דיון  , 2020  בנובמבר   20  יוםב  התקיים  מתחדשת,   אנרגיה   לקידום  הממשלה   להחלטת   בהמשך

לאור הגדלת הייצור    2030-"צרכי תכנון לייצור אנרגיה ל  בנושא  ובנייה  לתכנון  הארצית  במועצה

הארצית  המועצה  בהחלטת  מתחדשות".  לתוספת    באנרגיות  בתכנית  הדן  תכנון  מוסד  כי  צוין, 

יחידות ייצור, יבחן את התכנית, בין היתר, בכפוף לעקרונות הבאים: קרבה לאזורי הצריכה, תוך  

צמצום רשת ההולכה; העדפה לתכנון תוספת יחידות ייצור שתעשה באמצעות שדרוג או הרחבה  

ברש מתחדשת  אנרגיה  לקליטת  עדיפות  מתן  קיימים;  אתרים  ליחידות  של  העדפה  ההולכה;  ת 

בנובמבר    30"(. ביום  החלטת המועצה הארצית" :  להלןייצור שניתן להקים בטכנולוגיה מיטבית )

קיימה  2020 התכניותהות ,  קידום  המשך  על  הארצית  המועצה  החלטת  יישום  באופן  דיון    "ל, 

ליזמי התכניות, וכן    אפשרל  בכדילתחנות כוח המונעות בגז טבעי המצויות בהליכי תכנון בוועדה  

המקומיות   לוועדות  וכן  התכניות  נמצאות  שבשטחן  המקומיות  ולוועדות  המחוזיות  לוועדות 

,  2020בדצמבר    23  ביום"ל,  הות   להחלטת  בהתאםהגובלות, להשמיע עמדתם בטרם תכריע בנושא.  

  והתאמת,  הארצית  המועצה  החלטת   יישום  לאופן  (94"ל  לתת  ביחס)  ההתייחסות   את  AGS  ההגיש

  בדיון.  נוספים  תכנוניים  ולעקרונות  הארצית  המועצה  בהחלטת  שנקבעו   לעקרונות  התכניות

  המועצה  מדיניות  יישום  באופן  עקרוני  דיון   כי,  הוחלט,  2021  בינואר   11  ביום"ל  בות  שהתקיים

  לשלב   יגיעו  התכניות  שכל  לאחר  יתקיים"ל,  בות  המקודמות  התכניות  ארבעת  על  הארצית

להלן.  .ג.  6.10.3  , ראו סעיף94. לפרטים אודות תת"ל  והשגות  בהערות  הדיון   סיום  של  הסטטוטורי 

  ימשיך  הפרטי   הייצור רשות החשמל, נתח השוק של    פרסומי   על בהתבסס  ו  רותםאו.פי.סי    להערכת 

יצרנים    ידי  על  כוח  תחנותוהקמת    י" חחלגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של  

 

:  2030קורא להתייחסות הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת   קול  56
https://pua.gov.il/publications/documents/kolkore2030.pdf . 

57  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020 . 

https://pua.gov.il/publications/documents/kolkore2030.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
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"י  מחח תחנות כוח והעברתן    5"י, אשר כוללת מכירתן של  בחחוכן כתוצאה מהרפורמה    ,פרטיים

לפרטים בדבר הרפורמה    58"י בהקמת תחנות כוח חדשות. חחליצרנים פרטיים ומטילה מגבלות על  

 . להלן.ב. 6.10.4 סעיף "י ראובחח

 ייצור חשמל בישראל  .ב

  הספקת משק החשמל מחולק לארבעה מקטעים המבטאים שלבים שונים בשרשרת  באופן כללי,  

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

)העברת חשמל ממתקני הייצור לתחנות המיתוג ותחנות המשנה באמצעות רשת הולכת החשמל(,  

מקטע החלוקה )העברת חשמל מתחנות משנה אל הצרכנים באמצעות רשת החלוקה הכוללת קווי  

 . )מכירת החשמל לצרכנים( ספקהה הטע מתח גבוה וקווי מתח נמוך( ומק

,  2013עד יולי החשמל. בנוגע למקטע הייצור,  פועלת בכל מקטעי משק , חח"י תשקיףהנכון למועד 

פתיחת משק  תפקדה כיצרן הכמעט בלעדי בישראל של חשמל בהיקפים גדולים. עם זאת,  חח"י  

של חשמל בהיקפים גדולים ויצרני    הבלעדי  היצרןחח"י אינה    לכך כי כיום  ה, הביא החשמל לתחרות

)ובכללם   פי סי רותםחשמל פרטיים  ייצור משמעותיאו  פועלים בשוק עם כושר  ובטכנולוגיות    ( 

.ב.  6.10.4סעיף    ראו  בחח"יכן, לעניין הרפורמה    כמו   .לעיל  .ג6.10.2  בסעיף  זה  לעניין  ראו .  מגוונת

 לעיל. 

עמד על  (  המותקן בישראל )חח"י ויצרנים פרטיים  החשמלכושר ייצור    2019בדצמבר    31ליום    נכון 

. 60מתחדשות   אנרגיות   של מגה וואט    2,326-כעל  ו  59מתחדשות   אנרגיות   ללאמגה וואט    17,040-כ

הצפוי בביקוש    לפי הגידול השנתי  שיעור  .  2.8%הוא ברמה של  לחשמל  פרסומי רשות החשמל, 

 61טרה וואט שעה.   97.26  על  לעמוד תחזית הייצור השנתית צפוי    2030משמעות נתון זה היא שבשנת  

בין היתר    רותםאו.פי.סי  מובהר כי האמור ביחס למשק החשמל בישראל כולל הערכות ונתונים של  

בהתבסס על מדיניות ממשלתית, פרסומים ודוחות פומביים של רשות החשמל ושחקנים רלבנטיים  

שונה  . לפיכך המצב בפועל עשוי להיות  רותםאו.פי.סי  לשוק החשמל בישראל, אשר אינם בשליטת  

 .  רותםאו.פי.סי מהערכות  

 בישראל  החשמל במשק  העיקריים השחקנים .ג

המערכת  "יחח:  עיקריים   " שחקנים"  מספר   כולל   בישראל   החשמל  משק ניהול  משרד  ,  וחברת 

   ., כמפורט להלןוכמובן צרכני החשמל פרטיים  חשמלומספקי  יצרני ,החשמל רשותוהאנרגיה 

 המערכת(וחברת ניהול  )  י"חח (א

לרישיונות  ,  התשקיףעד  ולמ בהתאם  בישראל  החשמל  מרבית  את  ומספקת  מייצרת  חח"י 

את כל החשמל בישראל.    כמעטשהוענקו לה מכוח חוק משק החשמל, וכן מוליכה ומחלקת  

 

הערכת או.פי.סי רותם האמורה לעיל באשר לנתח השוק של הייצור הפרטי בשנים הקרובות מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו    58
ל ידי רשות החשמל ואשר  ועל נתונים שפורסמו ע  התשקיףבחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות או.פי.סי רותם בלבד למועד  

מותנה ותלוי בגורמים שונים. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה  
 מסיבות שונות, ובין היתר, שינויים ברגולציה וביצוע בפועל של הרפורמה במשק החשמל. 

ראה    .2018יוני    –, טיוטה להתייחסות הציבור, רשות החשמל  2030-0182מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים    59
 לעיל. 4ה"ש 

 לעיל. 4ראה ה"ש , רשות החשמל. 2019דוח מצב משק החשמל לשנת   60

 לעיל.  4ראה ה"ש  .2020 אוגוסט, החשמל רשות של בחינה מסמך", 2030 לשנת  מתחדשות  באנרגיות  החשמל  ייצור יעדי "הגדלת   61
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יוני   בחודש  2020בחודש  תוקן  לניהול המערכת, אשר  רישיון  המערכת  ניהול  לחברת  ניתן   ,

איש  2020נובמבר   לו  של  ובהתאם  פעילות מדורגת  ורשות החשמל תחילת  רו שר האנרגיה 

בשני שלבים: האחד, החל    2020בדצמבר    1חברת ניהול המערכת אשר החלה בפעילות ביום  

, מעבר יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיה )תפ"ט( והיחידה לסטטיסטיקה  2020בדצמבר    1מיום  

אחרי מחחושווקים,   קבלת  והשני,  המערכת;  ניהול  לחברת  מערכת  "י  ניהול  יחידת  על  ות 

. תפ"ט  2021באוגוסט    31אפשרית עד ליום    לדחיה, בכפוף  2021ביוני    3"מ( ביום  ינהחשמל )

למקטעי   פיתוח  תכנית  הכנת  היתר  ובין  ההולכה  מערכת  תכנון  על  שאחראית  יחידה  היא 

י  ההולכה והייצור, קביעת קריטריונים לפיתוח מערכת החשמל, ביצוע תחזיות, תכנון הנדס

"מ אחראית על  ינוסטטוטורי של מערכת המסירה, ביצוע סקרי חיבור למתקני ייצור ועוד.  

המסירה   מערכת  של  השוטף  היתר  התפקידוהתפעול  ההיצע  בין  רמות  איזון  על  לשמור   ,

משנה   תחנות  אל  כוח  מתחנות  אנרגיה  העברת  של  ניהול  על  החשמל,  משק  של  והביקוש 

)באמצעו הנדרשים  ובאיכות  של  באמינות  וביצוע  תזמון  על  החשמל(,  רשתות  דרך  מעבר  ת 

בתנאים   בחשמל  הסחר  ניהול  ועל  ההולכה,  ובמערכת  הייצור  ביחידות  תחזוקה  עבודות 

תחרותיים, שוויוניים ומיטיבים, לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני  

 . 62חשמל פרטיים 

ניהול המבהתאם לחוק משק החשמל חח"י   "ספק שירות חיוני",  -ערכת מוגדרות כוחברת 

רשות  ומשכך   שקובעת  ולתעריפים  המידה  לאמות  הוכרזה  כפופות  חח"י  כן,  כמו  החשמל 

חשמל   אספקת  בתחומי  החשמל,  בסקטור  התחרות  רשות  ידי  על  חשמל    -כמונופול  ייצור 

   63ומכירתו, הולכת חשמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו. 

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

כי  בחח"י  הרפורמה  לעקרונות נקבע  בסעיף    האחוד  הרשיונ,  )כמשמעו  החשמל  חברת  של 

( לחוק האמור( יעמוד בתוקפו עד למועד מתן רישיון לחברה לניהול המערכת בע"מ,  1א)ב()60

מיום   יאוחר  לא  בו    2019בר  בדצמ  3שיהיה  למועד  עד  רישיונות    ויינתנאו  לחברת החשמל 

בהתאם   השרים  שיקבעו  יותר  מאוחר  למועד  עד  או  ולהספקה  לחלוקה  להולכה,  חדשים 

יחידות הייצור שלגביהן נקבע במסגרת הרפורמה כי  להו ראות החוק. רישיונות הייצור של 

ורישי  הוארכוימכרו,   הרפורמה  בהסכמי  הקבועים  למועדים  יתר  בהתאם  של  הייצור  ונות 

 .  הרשות ידי על  שיקבע כפי, היחידות של  ההנדסי החיים משך תום עד הוארכוהיחידות  

 להלן. .א. 6.10.4 סעיף ראו , "יחח של  פחמיות  ייצור  יחידות סגירת על להחלטה  בנוגע למידע

 ורשות החשמל  משרד האנרגיה (ב

מדינת ישראל: חשמל, דלק, גז  אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של  משרד האנרגיה  

נפט  ביוב, חיפושי  גז טבעי, שימור אנרגיה, מים,  , מחצבים, מחקר מדעי האדמה  וגז  בישול, 

והים ועוד. המשרד מפקח על הגופים הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו, ופועל  

תוך הסדרת השו של המשק,  והתשתית המשתנים  לצרכי האנרגיה  הולם  מענה  ק,  להבטחת 

 

62  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/59203/he/Files_Hachlatot_59203.pdf .. 

הממונה לבדוק את בקשתה של חח"י כי ההכרזה על  לאחר הליך משפטי שנוהל בין חח"י לבין הממונה, החל    2016בחודש דצמבר    63
חח"י כמונופולין תבוטל, או לחלופין תשונה ותצומצם כך שיובהר שהיא אינה חלה על מכירה של חשמל לצרכני חשמל גדולים. למיטב  

 טרם ניתנה החלטה בעניין.   תשקיףידיעת החברה, נכון למועד ה

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/59203/he/Files_Hachlatot_59203.pdf
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הסביבה.   על  ושמירה  הצרכן  על    משק  לחוק  בהתאם  סמכויות  האנרגיה  לשר,  כן  כמוהגנה 

 . בחוק הקבועים  בעניינים מדיניות וקביעת רישיונות לעניין זה  ובכלל, החשמל

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

בשגרה ובחירום, פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי וקביעת  ספקה  הוהבטחת אמינות ה

ו  טווח  ארוכת  החשמל.המדיניות  במשק  מתאימה  המשרד  סדרה  בתחום    העיקריים  יעדי 

גיבוש מדיניות הפיתוח למשק    ,ספקת חשמל אמינה למשק הישראליהבטחת  ההחשמל הם  

לשילו מדיניות  קידום  והחלוקה,  ההולכה  הייצור,  במקטעי  מתחדשות  החשמל  אנרגיות  ב 

בייצור חשמל בהתאם להחלטות ממשלה, גיבוש מדיניות השינוי המבני במשק החשמל, ביצוע  

בקרה ופיקוח על יישום תוכנית הפיתוח של חח"י ושל יצרנים פרטיים, ביצוע פיקוח, בקרה  

, וטיפול בחקיקה בתחומי  1954-ואכיפה ליישום תקנות הבטיחות על פי חוק החשמל, התשי"ד

  שבתוכנית   המרכזיים   המשרד   יעדישק החשמל, כללי ביצוע עבודות חשמל ובטיחות בחשמל.  מ

  בחח"י   הרפורמה  ליישום  נוגעיםיעיל ותחרותי    חשמל  משקהשגת    בתחום  2019  לשנת  העבודה

מחברת החשמל    המערכת   ניהול  פעילות  והעברת למכירת תחנות כוח    באמצעות פרסום מכרזים

 64.לחברת ניהול המערכת החדשה

,  החשמל  במשק.  203065פרסם משרד האנרגיה את יעדי משק האנרגיה לשנת    2019בחודש מרץ  

חם ומעבר לייצור  בפ  השימוש  הפסקת. אחד, הינו  מרכזיים  יעדים  שני  הציב  האנרגיה  משרד

טבעי ובאנרגיות מתחדשות, והאחר הינו חדירה של אנרגיות מתחדשות בהיקף של  חשמל בגז  

החשמל    17% של    2030  בשנת מייצור  ביניים  יעד  שנת    10%עם  לקביעת    בהמשך .  2020עד 

, קבע השר עקרונות מדיניות בעניין הפסקה של השימוש בפחם 2019בנובמבר    20היעדים, ביום  

ע בשגרה  החשמל  במשק  הייצור  לשנת  במקטע  להסבה    2026ד  מדיניות  עקרונות  הכוללים 

"אורות    הכח בתחנת    5-6של יחידות הייצור    2026ולא יאוחר משנת    2025הדרגתית עד לשנת  

עם    66"רוטנברג" לשם הפסקת השימוש בפחם בשגרה.  הכח בתחנת    4-1רבין" ויחידות הייצור  

ביום   לבחינת 2021בפברואר    8זאת,  מדיניות  עקרונות  השר  קבע  של    ,  השימור  ואופן  היקף 

"י את יחידות הייצור  חחיחידות ייצור חשמל בתחנת הכוח "אורות רבין" שבהתאם להן תשמר  

ליום    הכח בתחנת    1-4 עד  שנקבע  רבין" בהתאם למתווה שימור  כי  2025"אורות  נקבע,  כן   .

ייבחן הצורך בדבר קביעת עקרונות מדיניות חדשים בעניין.   67בסמוך לתום תקופת השימור 

ביום   מתחדשות,  באנרגיות  הייצור  הגברת  יעדי  עקרונות  2020ביולי    29בעניין  השר  קבע   ,

החשמל   ייצור  שיעד  באופן  מתחדשות  באנרגיות  חשמל  ייצור  יעדי  עדכון  לעניין  מדיניות 

באוקטובר    25ביום    68. 2030מסך כל צריכת החשמל בשנת    30%מאנרגיות מתחדשות יעמוד על  

הממשלה2020 אישרה  האנרגיות    465בהחלטה    ,  ליעדי  בנוגע  האנרגיה  משרד  הצעת  את 

 המתחדשות.  

בינואר    1רשות החשמל, הכפופה למשרד האנרגיה והפועלת בהתאם למדיניותו, הוקמה ביום  

והחליפה את הרשות לשירותים ציבוריים שפעלה עד אותו מועד מכוח חוק משק החשמל.    2016

 

 http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx: 2019 לקוח מתוך תכנית העבודה של משרד האנרגיה,  64
 לעיל. 4ראה ה"ש "(. 2019)"תכנית העבודה של משרד האנרגיה לשנת   

   .2018הציבור, משרד האנרגיה, אוקטובר , טיוטה להתייחסות 2030יעדי משק האנרגיה לשנת   65
66  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.pdf . 
67  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/elecricity_080221/he/ls_19_2021.pdf . 
68  gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_ekronot_mediniyot.pdfhttps://www. . 

http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx
ps://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/elecricity_080221/he/ls_19_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_ekronot_mediniyot.pdf
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רי סמכות למתן  בעלת  הינה  עבור  רשות החשמל  )רישיונות  החשמל  חוק משק  פי  על  שיונות 

אישור שר האנרגיה(, לפיקוח    מגה וואט טעונים גם את  100-מתקנים בעלי כושר ייצור הגבוה מ

ספקה, בעלי רישיון הולכה וחלוקה, יצרן חשמל ויצרן חשמל  ה  בעלי רישיון )  על בעלי הרישיונות

לקביעת תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל  פרטי(,  

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

   .פרטיים

ות החשמל ולדרוש דיון חוזר בהחלטות ספציפיות,  שר האנרגיה יכול להשיג על החלטות של רש

למעט בנוגע לתעריפי החשמל, אשר קביעתם נתונה לסמכותה המלאה של רשות החשמל. כמו  

כן, לשר האנרגיה סמכות להציע את מינויים של חלק מחברי מליאת רשות החשמל, וכן סמכות  

 שמל. להחליט על מדיניות משק החשמל בנושאים המוגדרים בחוק משק הח

)לרבות רכיב    לפי חוק משק החשמל, רשות החשמל מוסמכת לקבוע את תעריפי החשמל במשק

עלויות של חח"י שרשות החשמל מחליטה להכיר בהן ושיעור  הבהתבסס, בין היתר, על    הייצור(

החשמל קובעת תעריפים שונים למגזרי חשמל שונים. לפי חוק    ההון. רשות  על  נאות  תשואה

חח"י   החשמל,  רשות  משק  ידי  על  שיקבעו  לתעריפים  בהתאם  תשלומים  מצרכנים  תגבה 

החשמל ותשלם לבעל רישיון אחר או לצרכן, בהתאם לתעריפים הרלוונטיים. בנוסף, רשות  

שירותים   בגין  לחח"י  פרטיים  חשמל  יצרני  שישלמו  התעריפים  את  קובעת    שוניםהחשמל 

 . תשתיות  ושירותי,  מערכתיים  שירותים,  ומניה  מדידה   שירותי ,  וביניהם"י,  חח   ידי  על   שניתנים

שנת  החלטות    פרסמה   2020  במהלך  והממשלה,  השר  למדיניות  בהמשך  החשמל  רשות 

המיועדות לקידום הקמת מתקנים סולאריים ומתקני אגירה, לקידום הקמת והסדרת פעילות  

התחרות   קידום  ולהמשך  לתחרות  ההספקה  מקטע  פתיחת  לקידום  המערכת,  ניהול  חברת 

 .  החשמל חברת  של ייצורה אתרי מכירת קידוםבאמצעות  בין היתר, במקטע הייצור 

 פרטיים חשמלומספקי  יצרני .ד

  בין ,  החשמלחלה כניסה של יצרני חשמל פרטיים בהיקף משמעותי לשוק ייצור  ,  2013החל משנת  

  מתקני  של והפעלתם הקמתם את ולעודד   החשמל   ייצור  בתחום תחרות לפתח   המגמה  לאור היתר

בנתח    משמעותיתירידה  ל  הביאה  זו  כניסה  (.להלן  6.10.17  ראו סעיףנוסף    למידע)  פרטיים  ייצור

,  2016כך שבשנת  (,צרכני מתח עליון וגבוה)גדולים  "י במכירת חשמל לצרכני חשמל חחהשוק של 

של   ירד"י,  חח   של  פומבי  דיווח  פי  על השוק  ל  הנתח  מתחת  לצרכנים    50%-אל  חשמל  במכירת 

  69גדולים. 

פרטיים,   חשמל  יצרני  של    החשמל   ומכירת  פרטיות  כוח  תחנות  של  הקמתןזה    ובכללפעילותם 

במסגרת   מוסדרת  בהן,  והיח   תקנותהמיוצר  בהחלטותהקוגנרציה  תקנות"פ  בכללים,  וכן   , ,  

ו בעניינים מסוימים    רותם  לעכי    יצוין,.  החשמל  רשות  שקובעת  המידהבאמות  בהסדרות  חלה 

 להלן.  8.ב. 6.10.29 בסעיף פורטכמהסדרה ייחודית מכוח המכרז, 

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

רישיו  הרישיונות  תקנותרישיון.   למתן  בנוגע  ותנאים  הוראות  להפעלתנותכוללות  כללים    ם , 

 

 .2018בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של חח"י לשנת  30.3.3סעיף   69
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  בקשה  להגיש  נדרש  זםי,  או הספקה  ייצור  רישיון  לקבל  מנת  עלוהחובות החלות על בעל רישיון.  

  לתאגיד  כי  להוכיח   מבקש רישיון ייצור  על  היתר  בין.  סף  בתנאי  ולעמוד,  הרלוונטיות  התקנות  פי  על

  רשות   החלטת  פי  על,  התשקיף  למועד.  למתקן  הרלוונטיים  קרקעיןלמ  זיקה  קיימת  הרישיון  מבקש

  מגה 100-מ גדול  בהיקף  לרישיונות  ביחס  האנרגיה שר)ובאישור  בתנאים לעמידה  בכפוף , החשמל

ועם סיום הקמת המתקן ועמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה, רישיון    מותנה  רישיון  ליזם  ניתן(  וואט

על בעל הרישיון המותנה לעמוד באבני דרך להקמת המתקן כמפורט ברישיון המותנה,    70ייצור. 

ובהן גם הוכחת סגירה פיננסית. רק לאחר עמידה באבני הדרך ועמידה בהצלחה במבחני הקבלה  

ייצ רישיון  ליזם  ניתן  מנהל המערכת,  "של  זה:  )בסעיף    החשמל  רשות  ידי  על"(  קבוע  רישיוןור 

  תוקף   מקבל האמור  הרישיון,  וואט  מגה 100-מ  גדול  בהיקף  לרישיונות)ביחס    בו  הקבועה  לתקופה

  כפוף)ב  קבוע  רישיון  ולאחריו  מותנה  רישיון  קבלת  על  המבוסס  זה  מודל (.  האנרגיה  שר  באישור

, למעט  טכנולוגיה  בכל  חשמל  ייצור   לגבי(, תקף  והסטטוטוריותלעמידה באבני הדרך הרגולטוריות  

, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק משק  שלהפעלתםוואט,    מגה  16עולה על    שאינובמתקנים בהספק  

על מבקש רישיון הספקה להוכיח עמידה בדרישת ההון העצמי כפי  . כלל רישיון נדרש לאהחשמל, 

 71הרשות כתנאי לקבלת רישיון הספקה למספקים ללא אמצעי ייצור.  שקבעה

( )לרבות  רותם)ובכללם    פרטיים  חשמל  יצרני,  2019  לשנת  נכון,  2019  לשנת  החשמל  משק  דוח  פי  על

-המהווים כ  72, וואט  מגה  6,614-כאנרגיות מתחדשות(, פועלים בשוק עם כושר ייצור מצרפי של  

"י  בחחתקופת הרפורמה    בתום  ,. להערכת רשות החשמלבמשק  המותקן  הייצור  כושר  מסך  34%

  33%-מסך ההספק הקונבנציונלי המותקן במשק, כ  45%-כ  על   לעמוד  צפוי"י  חח   של   השוק   נתח

ייצור נתח השוק    במונחי.  מההספק המותקן בגז  32% -)כולל מתחדשות( וכמסך ההספק המותקן  

  73.במשק הייצור מסך  40%-ל מתחת אל  לרדת צפוי"י חחשל 

"י במשק החשמל בשנים  חחהכוללת נתונים אודות חלקם של יצרני חשמל פרטיים ושל    הטבל  להלן

על ידי רשות החשמל 2019-ו  2018 ידיעת או.פי.סי    כי  יצוין.  74, כפי שפורסמו  נכון    רותםלמיטב 

 .  2020טרם פורסמו נתונים בגין שנת התשקיף למועד  

 

 

 2019בדצמבר  31   2018בדצמבר  31 

יכולת מותקנת   
 )מגה וואט( 

% מסך היכולת  
המותקנת  

 במשק 

יכולת מותקנת  
 )מגה וואט( 

% מסך היכולת  
 המותקנת במשק 

 66% 12,752 73% )*(  13,355 חח"י
יצרני חשמל פרטיים )ללא  

 22% 4,288 19% 3,439 אנרגיות מתחדשות( 
 אנרגיות מתחדשות
 12% 2,326 8% 1,424 )יצרנים פרטיים(

 

  משק כללי. תנאיהם  את  ולקבוע  החשמל במשק לפעילות רישיונות להעניק  סמכות  החשמל לרשות  מקנה  החשמל משק  לחוק 4 סעיף  70
  ייצור  רישיון   כי   קבעו,  הקוגנרציה  ותקנות "פ  היח  תקנות   גם  ובעקבותיהם,  2000-"סהתש(,  חיוני  שירות   ספק   עם)עסקאות    החשמל
  דרך   באבני  עמידה)וביניהם    בו  הקבועים  התנאים  התקיימות  עם ,  ולפיו  ייצור  מתקן  הקמת  לצורך  הניתן  זמני  רישיון  הוא  מותנה

 .ייצור רישיון  ליזם יינתן (, ובתקנות המותנה ברישיון  כמפורט 
71  https://www.gov.il/BlobFolder/policy/60105/he/Files_Hachlatot_nisp_d_60105.pdf . 
 לעיל.  4ראה ה"ש  .החשמל רשות  ידי   על שפורסמו כפי, להערכה הנתונים ובסיס 2019על דוח מצב משק החשמל לשנת  מבוסס  72
 . 2018במאי  17המלצת מדיניות" מיום  –החשמל מכתבו של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת   73
 : , כפי שפורסם על ידי רשות החשמל2019בהתבסס על דוח מצב משק החשמל לשנת   74

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_doch_meshek_hashmal_doch_meshek_2019.pd
f  " :לעיל.  4ראה ה"ש  "(.2019דוח מצב משק החשמל לשנת )להלן 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/60105/he/Files_Hachlatot_nisp_d_60105.pdf
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 100% 19,366 100% 18,198 במשק סה"כ 
אנרגיה  

מיוצרת )אלפי  
מגה וואט  

 שעה( 

% מסך  
האנרגיה  
המיוצרת  

 במשק 

אנרגיה מיוצרת  
)אלפי מגה  
 וואט שעה( 

% מסך האנרגיה  
 המיוצרת במשק 

 66% 47,784 69% 47,900 חח"י
יצרני חשמל פרטיים )ללא  

 29% 21,359 28% 232,19 אנרגיות מתחדשות( 

אנרגיות מתחדשות  
 5% 3,334 3% 2,038 )יצרנים פרטיים(

 100% 72,476 100% 69,170 סה"כ במשק 
 

טכנולוגיות    75פרטיים  חשמל  יצרני  על  החלים  הרגולטוריים  ההסדרים בין  הבחנה  תוך  נקבעו 

 הייצור השונות המשמשות אותם ובין רמות המתח השונות אליהן יחוברו )על פי הספק המתקן(.  

 :  בישראל פרטיים יצרנים ידי לע  להלן יפורטו הטכנולוגיות העיקריות לייצור חשמל

ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח אלקטרו מכניות המופעלות    –   קונבנציונלית  טכנולוגיה (א

-כ  על   עומד  זו  בטכנולוגיה  המותקן  ההספק  היקף(.  סולרעל ידי דלק פוסילי )גז טבעי או  

שהסתיימה ויועדה  241מתקנים שהוקמו מתוקף הסדרת הרשות  לרבות וואט מגה 2,540

 מגה   582-כ  של   בהיקף  נוספים  מתקנים ,  התשקיף  למועד  76. זולהקמת מתקנים בטכנולוגיה  

( המאפשרת הקמה  914סדרה  ההחשמל )  רשות  הסדרת  מכוח  וזאת ,  בהקמה  נמצאים   וואט

במסגרת המכסה    כי  יצוין. (להלן. 2.א.6.10.3בסעיף    בנוסף  ראו)מגה וואט    1,100-כ  עדשל  

בטכנולוגיה של מחזור   מתקנים   הינםמגה וואט  582מגה וואט קונבנציונאלי, עד   1,100-ל

( במרבית    בשונה (.  "פיקר"פתוח  לעבוד  מתוכננים  אשר  משולב  במחזור  ייצור  ממתקני 

( מתוכננות לפעול בדרך כלל  "פיקריות  תחנות "השעות בשנה, תחנות כוח במחזור פתוח )

, כאשר יש חוסר התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל, בין אם מספר שעות ביום

או    בשיאי אחרים,  ייצור  במתקני  תקלות  של  למקרה  כגיבוי    להספק  כהשלמהביקוש, 

. החשכה  רדת   לאחר  הערב   בשעות  או  המוקדמות  הבוקר  בשעות  אם  בין  חסר  סולארי

 . להלן .6.10.5 סעיף ראונוספות תחת טכנולוגיה קונבנציונאלית   להסדרות

בו    אנרגיהממקור    המפיקיםייצור חשמל באמצעות מתקנים    –  קוגנרציה  טכנולוגיית (ב אחד, 

  זו  בטכנולוגיה  יצרנים  של  המכסהזמנית, אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית )קיטור(.  

של    מגה  990  -)כ  מוצתה כוללת  מכסה  מתוך  שהוקצתה    1,000וואט  וואט    במסגרת מגה 

 רישיונות שיוענקו מעבר לכך יהיו כפופים להסדרה שונה.   78, 77.הקיימת 394' מס  ההסדרה

בין    –  מתחדשת   אנרגיה (ג הוא,  או  ,  היתרייצור חשמל שמקור האנרגיה שלו  מים  רוח,  שמש, 

-, עדכנה ממשלת ישראל את יעדי הייצור באנרגיה מתחדשת ל2020נובמבר    בחודשפסולת.  

לעיל. נכון לסוף שנת    .א.6.10.2. לפרטים נוספים, ראו סעיף  2030מתוך הצריכה עד שנת    30%

והצפי    מגה וואט  1,915-, עומד על כ וולטאיים - פוטוייצור    מתקני המותקן של    ההספק,  2019

 

 להלן.   10.ב.6.10.29כאמור לרותם הסדרה ייחודית מכוח מכרז, כמפורט בסעיף   75
 לעיל.  4ראה ה"ש  .2019דוח מצב משק החשמל לשנת   76
 לעיל.  4ראה ה"ש  .2019דוח מצב משק החשמל לשנת   77
 תעריפי קוגנרציה.  – 21.01.2013מתאריך   394מישיבת הרשות מספר  1החלטה מספר   78
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וואט  5,016הינו    2025לשנת   בסך    79, מגה  מכסות  לייצור    4,839מתוך  שהוקצו  וואט  מגה 

  80.החשמל רשות ידי  על  שפורסמו  שונות  הסדרותתחת   2025עד שנת  מתחדשות באנרגיות

החשמל    –  שאובה  אנרגיה (ד לרשת  המחוברת  חשמלית  במשאבה  שימוש  ידי  על  חשמל  ייצור 

העליון   מהמאגר  המים  והזרמת  עליון,  מים  למאגר  תחתון  מים  ממאגר  מים  שאיבת  לצורך 

  נכון למאגר התחתון, תוך ניצול הפרשי הגובה ביניהם, על מנת להפעיל טורבינה לייצור חשמל.  

 81,וואט  מגה   644-כ  של   בהיקף בטכנולוגיה זו    מתקניםנמצאים בהקמה שני    תשקיףהלמועד  

 82. 279  הסדרהתחת   לייצור שהוקצתה וואט מגה 800 של  כוללת מכסה מתוך וזאת 

מגוון טכנולוגיות אשר כוללות, בין היתר,  אגירת אנרגיה אפשרית באמצעות    –  אנרגיה  אגירת (ה

לאור  סוללות(.    ,אוויר דחוס( ואגירה כימית )לדוגמא  ,אגירה שאובה, אגירה מכאנית )לדוגמא

החלטת הממשלה הקובעת יעד של ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות )בעיקר אנרגיה סולארית(  

, להערכת רשות החשמל, משק החשמל בישראל  2030מתוך הצריכה עד שנת    30%בשיעור של  

, השימוש בטכנולוגיה  שקיףהתערך להקמת מתקנים לאגירה אנרגיה. נכון למועד  ייצטרך לה

זו זניח, אך הוא צפי לגדול בהיקף משמעותי בשנים הבאות עקב הצורך במתקני אגירה כתוצאה  

רשות   בפרסומי  כאמור  החשמל  רשות  עבודת  פי  על  מתחדשות.  באנרגיות  הצפוי  מהגידול 

  תצריך הקמת מתקני אגירה בהיקף  2030עמידה ביעד האנרגיות המתחדשות לשנת    83החשמל, 

 מגה וואט, כנגזרת של בשלות הטכנולוגיה והכדאיות הכלכלית ביישומה.   2,700-5,300-של כ

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

ובאמות המידה   ובתנאים המוסדרים בחוק משק החשמל, בתקנות מכוחו  הפרטיים בתעריפים 

  כמו להלן(.  .  2.ב.6.10.21  בסעיף  כאמור "י  חח  עםרותם    של  PPA-)וביחס לרותם מכוח המכרז וה 

ספק ליצרני  וההולכה ול   החלוקה  לרשת  הפרטיים   החשמלייצור    מתקני"י לחבר את  חח, מחויבת  כן

החשמל הפרטיים שירותי תשתית )שיאפשרו ליצרנים הפרטיים לספק חשמל ללקוחות( ושירותי  

 ניהול מערכת.  

 צרכני חשמל  .ה

היקף    צרכני את  צריכתם  באמצעות  ומכתיבים  החשמל  משק  פעילות  של  המנוע  הם  החשמל 

יותר   האחרונות  בשנים  הנדרש.    באנרגיות   הממשלה  יעדי  הגדרת  בעקבות,  מבעברהפיתוח 

 . אקטיביים כגורמים החשמל צרכני  של מעמדם  מתחזק, מבוזר לייצור  השר ויעדי  מתחדשות

 שינויים החלים בו המבנה תחום הפעילות ו .6.10.3

פוסיליים   דלקים  מייצור חשמל באמצעות  של מעבר  עולמית  קיימת מגמה  בשנים האחרונות 

בין השאר בשל המודעות הגוברת    יצור באמצעות טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, זאתיל

למשבר האקלים, כמו גם בשל הירידה בעלויות ההקמה של מתקני אנרגיה מתחדשת ובפרט של  

 84מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית.

 

 לעיל.  4ראה ה"ש  .2019דוח מצב משק החשמל לשנת   79
 לעיל.  4ראה ה"ש  .2017דוח מצב משק החשמל לשנת   80
 . 12.2019-סטטוס רישיונות קבועים ומותנים, נכון ל  81
 . 8.11.2009מתאריך   279מישיבת הרשות מספר  2החלטה מספר   82
83  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final . 
84  partments/publications/reports/2030_finalhttps://www.gov.il/he/de . 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/2030_final
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השימוש   ולהפסקת  מתחדשות  באנרגיות  לייצור  והשר  הממשלה  יעדי  בדבר  נוספים  לפרטים 

  .א. 6.10.2סעיף    ורא   ,(2030לשנת    70%-לכאורה על כבפחם )כך שחלקו של הייצור בגז יעמוד  

 לעיל. 

 קונבנציונלית  בטכנולוגיה חשמל  ייצור .א

   כללי .1

  דלק   שריפתעל תחנות כוח אלקטרו מכניות המופעלות על ידי    מבוססייצור חשמל קונבנציונלי  

 85או פחם.  (, גז טבעי ומזוט)סולר   נפטזיקוק של  תוצרי כגון, פוסילי

 וסך הספק מותקן   קונבנציונלי  חשמל לייצור בנוגע הסדרות .2

בהתאם    ההסדרה  ומשתנה  החשמל  רשות  ידי  על  נקבעת  קונבנציונלי  חשמל  לייצור  הנוגעת 

רשות החשמל אשר הסדירה את המכסות ואת    של  ההחלט  התקבלה  2008להחלטותיה. בשנת  

החשמל   מכירת  הקונבנציונלילחחתעריפי  היצרנים  ידי  על  אשר  המס  בשני ים"י    הותוולולים 

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

  התעריפי ההסדר 86"(.241  הסדרה"להלן: ( ) להלן. 3.א.6.10.3  זמינות משתנה )ראו פירוט בסעיף

נועד לתת רשת בטחון ליצרנים הפרטיים בנוגע לכיסוי עלויות ההקמה    241בהסדרה    נקבע  אשר

פרטיים למשק.   יצרני חשמל  כניסת  לקידום  ינוקא  ונקבע כהגנת  והתפעול של מתקני הייצור, 

אשר היו בעלי אישור    םנקבע כי ההסדר יעמוד בתוקפו לגבי יצרנים קונבנציונליי  241בהסדרה  

.  2016  שנת  תום   עד   חל   שלהם   המסחרית   ההפעלה   מועד  ואשר  241  דרה הס  במועד   קבוע   תעריפי

 .  241אשר פועלת במסגרת המכרז בו זכתה אינה חלק מהסדרה   רותם כי יצוין 

 בחודש דצמבר, רשות החשמל פרסמה  241עם התפתחות משק החשמל ומיצוי מכסות הסדרה  

הסדרת המשך ליצרנים קונבנציונליים אשר יישמה שילוב של יצרנים פרטיים לפי עיקרון    2014

על פי הסדרה זו יחידות הייצור תועמסנה בהתאם לעיקרון העמסה כלכלית    87ההעמסה הכלכלית. 

 "(.  914 הסדרה"להלן: )

הסדרה    פרסמה,  2017במאי    15ביום   את  המתקנת  החלטה  החשמל  ה  במטר  914,88רשות 

להתאימה לצרכי משק החשמל המשתנים ולתת מענה לחסמים שהקשו על יצרני חשמל להגיע  

לסגירה פיננסית. בהתאם להחלטה, הותאם תעריף גבוה יותר למתקני ייצור העומדים בדרישות  

לפי    הגמישות תעריף  יקבלו  המתקנים  כי  נקבע  וכן  להם(,  האופיינית  הגבוהה  העלות  )נוכח 

נורמטיביים ההחלטהמאפיינים  בנוסף,  חלופות    ליצרנים  תמאפשר  .  מספר  פתוח  במחזור 

הגז,  הל שלוספקת  גז  מהסכמי  גז  עודפי  קבלת  זה  אחרים.  בכלל  הכוללת    יצרנים  המכסה 

  450מגה וואט בחלוקה לסוגי תחנות )לפחות  1,100-למתקנים חדשים תחת הסדרה זו הוגבלה ל

היותר   ולכל  וואט  לפחות    700מגה  במחזור משולב,  וואט למתקנים  ולכל    400מגה  וואט  מגה 

(. במסגרת ההחלטה, רשות החשמל  "פיקר"להלן:  מגה וואט למתקנים מחזור פתוח )  650היותר  

 

ראה ה"ש    .https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdfעל פי נתוני אתר רשות החשמל, בכתובת:     85
 לעיל. 4

 בנושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קונבנציונלי".  2008בדצמבר  2של רשות החשמל מיום  241מישיבה   2החלטה   86
בנושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים   2014בדצמבר  10של רשות החשמל מיום  445( מישיבה 914)1החלטה   87

 מגה וואט ולמספקים פרטיים".   16פרטיים מעל 
מספר    88 מישיבה  1155)6החלטה  מיום    517(  החשמל  רשות  מס'    2017במאי    15של  החלטה  'תיקון  מיום    914מישיבה    1בנושא 

 " ותיקון אמות מידה נלוות'. MW 16: "הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל 10.12.2014

https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf


 73 -ו 

 

 

מתקנים  או מחייבת  ומנגד  פתוח,  במחזור  למתקנים  בילטראליות  בעסקאות  התקשרות  סרת 

מכושר הייצור לצרכנים פרטיים. כמו כן, במסגרת ההחלטה   15%במחזור משולב למכור לפחות 

כך    914הוארך תוקף הסדרה    ,על מנת לאפשר ליזמים משך זמן מספק להגיע לסגירה פיננסית

,  2019במאי    13ביום    .2020בינואר    1אישור תעריף לא יאוחר מיום    אשר יקבלו  יצרנים  על  שתחול

  הרשות   פרסמה,  החשמל  בחברת  מבני  ושינוי"י  בחח   רפורמה  בנושא  הממשלה  להחלטת  בהמשך

הקובעת כללי עסקאות ואמות מידה אשר    89"( 558  החלטה " להלן:  )  558'  מס  מישיבה  החלטה 

יסדירו את פעילותם של יצרנים המחוברים לרשת ההולכה או משולבים בחיבור של צרכן לרשת  

יום   יקבלו אישור תעריף אחרי  פוטו  2018למרץ    1ההולכה אשר  - למעט מתקנים בטכנולוגיה 

להלן: סגרת הרפורמה( )ולטאית וטורבינות רוח )לרבות יחידות ייצור שימכרו על ידי חח"י במ ו

  שהועמדה   זמינות   עבור   לתשלומים   זכאים  יהיו  היצרנים:  הסחר  לכללי  בהתאם"(.  הסחר  כללי "

  מחיר הצעת להציע מחויבים יהיו היצרנים(, חצר לצרכן או למספק שויכה)ולא  המערכת  למנהל

  האנרגיה   כל ,  המיתקן  של  הפנויה  הזמינה  היכולת  מתוך  המערכת  למנהל  אנרגיה  למכירת

  למספק   פיסית  בעסקה  האנרגיה  את  למכור  ניתן)לא    המערכת  למנהל  תמכר  לרשת  המוזרמת

)למעט    SMP90-ה  למחיר  בהתאם  אנרגיה  תעריף  ליצרנים  ישולם,  שהועמסה  אנרגיה   בגין(,  פרטי

ביחס ליצרנים להם נקבע תעריף לפי עלות מוכרת(, בגין סטיית זמינות יחויב היצרן בתשלום. 

נקב ונקבעה  בנוסף  שיוצרת הפסד  והעמסה  אי העמסה  בגין  לפיצוי  מפורטים  מנגנוני מחיר  עו 

 חובת היצרן להימנע ממניפולציה ולנהוג באופן שאינו פוגע בתחרות.   

קורא    לפרטים קול  ומ  שילוב  –בדבר  יצרנים  במודל    ספקים של  פיזיות  בילטרליות  בעסקאות 

 . להלן .ו10.ב. 6.10.29השוק, ראו סעיף  

חיסכון   כגון  החשמל  למשק  הפוטנציאליות  התועלות  עקב  ממשלתי  עידוד  של  מגמה  מתוך 

ותרומה לשרידות המערכת,   , פרסמה רשות  2018בנובמבר    29  ביוםבהשקעות ברשת ההולכה 

מ של  פעילותם  "הסדרת  בעניין  החלטה  לרשת החשמל  המחוברים  טבעי  בגז  ייצור  תקני 

  בחצר   כוח  תחנת  להקיםמגה וואט    16-ל  מתחת  ליצרנים  לאפשר  נועדה  ההסדרה   91החלוקה". 

יהיה   ההסדרה במסגרת ויפעל  שיקום צרן"(. יחצר יצרן"להלן: ללא צורך ברישיון ייצור ) צרכןה

(  הצרכן  של  הצריכה  מלוא  את  לספק  מחויב)אינו    בלבד  חצר  צרכן  עם  בעסקאות  להתקשר  רשאי

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.   המערכת ומנהל

המחוברים  החלטה בנושא "אסדרה ליצרנים    החשמל  רשות  פרסמה,  2019  במרץ  6, ביום  בנוסף

תחול על מתקני    אשר  להסדרהעקרונות    הקובעת  92מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי", לרשת  

  כולל)לא    ההולכה   לרשת  המחובר  צרכן  בחיבור  משולבים  או  ההולכה  לרשת  המחובריםייצור  

למכסה מקסימלית מצטברת   בכפוף  2023בדצמבר    31ליום    עדמתחדשות( שיקבלו אישור תעריף  

מגה וואט יוקצו למתקני ייצור אשר יוקמו בחצרי    250)מתוכם לכל הפחות    וואט  מגה  500  של

רת הקמת מתקני ייצור המקודמים  מתקני התפלה מכוח מכרז החשב הכללי(. אסדרה זו מאפש

 

בנושא 'פרסום כללית עסקאות ואמות מידה ליצרנים    2019במאי    13של רשות החשמל מיום    558( מישיבה  1358)5החלטה מספר    89
חדשים ברשת ההולכה'. אמות המידה וכללי משק החשמל )עסקאות יצרן ברשת הולכת החשמל עם ספק שירות חיוני( יחולו מיום  

 . 2020בינואר  29מיום   8337פרסומם ברשומות. למיטב ידיעת החברה אמות המידה פורסמו במסגרת ק"ת 
"תכנית ההעמסה הכללית ופרסום מחיר שולי    93המחיר השולי החצי שעתי המחושב על ידי מנהל המערכת, כמפורט באמת מידה    90

 חצי שעתי".  
  המחוברים  טבעי   בגז  יצור  מתקני  של  פעילותם "הסדרת    15.11.2018  מיום  החשמל  רשות   של  550  מישיבה(  1306)  13  מספר   החלטה  91

 ".החשמל חלוקת לרשת
 ". תחרותי הליך ללא הקמים  עליון מתח לרשת  המחוברים ליצרנים"אסדרה  בנושא  2019 למרץ 6 מיום, 555מישיבה   10 החלטה  92
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כיום במשק האנרגיה כגון מתקני ייצור בחצר מתקני התפלה, מתקני קוגנרציה ומתקנים לייצור  

החצר   לצרכן  ישירות  במתקן  המיוצר  החשמל  את  לספק  רשאים  יהיו  כאמור  מתקנים  עצמי. 

 . 558ולהעביר עודפים לרשת החשמל, הכל בהתאם לכללי הסחר שבהחלטה 

  החיסכון   על  המבוססים  ליצרן  תשלומים  המסדירה  מידה   אמת  נקבעה   זו  סדרהא  במסגרת

 . הרשות  שקבעה לערכים בהתאם, ביותר היעילה  לאלטרנטיבה ביחס בדלקים

"עקרונות    בנושא   קורא   קול   הציבור  להתייחסות  החשמל   רשות   פרסמה,  2019  ביוני   17  ביום

ערכותה לפרסום הליך תחרותי להקמת  י, זאת במסגרת ה 93" חדש הספק להקמת תחרותי  להליך 

שוקלת   הרשות  הקורא,  הקול  במסגרת  שהובאו  לעקרונות  בהתאם  נוסף.  קונבנציונלי  הספק 

  שבהחלטה  הסחר  לכללי בהתאםלקבוע כי ההספק שיוקם במסגרת ההליך יפעל בשוק האנרגיה 

ע כי המתקנים  ויהיה זכאי לתשלומי זמינות שיקבעו באופן תחרותי. עוד שוקלת הרשות לקבו  558

)ללא מכירה חשמל או    בלבד  המרכזית  ההעמסהשיוקמו במסגרת ההליך יוכלו לפעול בשיטת  

חצר(.   צרכני  לרבות  לצרכנים,  טרמית    להתחשב  הרשות   תשקול  הקורא  הקולפי    עלאנרגיה 

.  ועוד  סטטוטורית   התקדמות ,  עצמי  הון   כגון  קריטריונים   של   בשורה  התחרותי  ההליך  במסגרת

לפרטים אודות הודעת    טרם התפרסם הליך תחרותי להקמת הספק נוסף.  תשקיף הלמועד פרסום  

באמצעות גז    מלהחשב הכללי במשרד האוצר על קידום הקמת הספק קונבנציונאלי לייצור חש

 . לעיל.א. 6.10.2מגה וואט, ראו סעיף  1,400טבעי עד  

 מכירת החשמל המיוצר בתחנות הכוח  אפשרויות .3

   6.10.17 בסעיף)המפורטים  הפרטי החשמל ייצור   בתחום .פי.סי רותםאו של העיקריים מתחריה 

בזמינות    הםלבחור אם להקצות את כושר היצור של   ים, יכול 241להסדרה    כפופים  אשר(,  הלןל

אשר הותוו על ידי רשות החשמל במסגרת    התעריפיםקבועה או בזמינות משתנה )שני המסלולים  

 94(. 241הסדרה 

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

תשלו הפרטי  הייצור    הקצאתעבור    זמינות  מיהחשמל  ) לחחכושר    זמינות  תשלומי"להלן:  "י 

  מקבל ,  המערכת  מנהל  בהוראת  חשמל  בפועל   מייצר  הפרטי  החשמל  יצרן   בו  במקרה  וכן"(,  קבועה

 . החשמל  ייצור בגין נוספים תשלומים הפרטי החשמל יצרן

משתנה,   בהתאם  ש  היתר  בין  משמעהזמינות  ונמכר  פרטיים  ללקוחות  מוקצה  הייצור  כושר 

. תחת תנאי זמינות משתנה, יצרן חשמל  פרטיים  לקוחות להסכם בין יצרן החשמל הפרטי לבין  

להלן: )   פרטיים  ללקוחות  נמכרו   שלא  האנרגיה  עודפי   עבור   זמינות  תשלומי  לקבל   זכאי   היה פרטי י

חשמל המוקצה לה בזמינות משתנה על    "(. כמו כן, חח"י יכולה לרכושמשתנה זמינות תשלומי"

-ל  70%, יצרן חשמל פרטי יכול לבחור להקצות בין  זו  רגולטורית במסגרת    בסיס הצעת מחיר.

  95מינות קבועה, ואת היתר בזמינות משתנה. מכושר הייצור שלו בז 0% או 0%9

 

93    https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/kolkore_malle_170619.pdf.  
ותם הסדרה נפרדת, כמפורט בסעיף   מאחר שתחנת הכוח רותם הוקמה בהתאם למכרז )להבדיל ממתחרותיה העיקריות( חלה על ר  94

 להלן.
 להלן.  10.ב.7להסדרה הנפרדת של רותם ראו סעיף   95

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/kolkore_malle_170619.pdf
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מתחנת הכוח רותם    20%  כוח  תחנות  דיסיור , החברה מחזיקה באמצעות  התשקיףנכון למועד  

 .תקונבנציונלישהינה תחנת כוח  

 . לעיל  .2.א.6.10.3 למכירת חשמל, ראו סעיף נוספות בדבר אסדרות   לפרטים

 רותם הכוח  תחנת .ב

 2  ביום"(,  רזהמכ"להלן:  במישור רותם )   כוח תחנת של  להקמתה  במכרז  רותם של   זכייתה בעקבות

 להקים רותם התחייבה "י, שבמסגרתוחח עם חשמל רכישת הסכם על רותם  חתמה  2009 בנובמבר

החשמל,   הסכם לתנאי בהתאם  הכוח תחנת  את התחייבהוחחרכישת   הספק מרותם לרכוש "י 

 ממועד ההפעלה שנה  20  של תקופה פני על החשמל, זאת רכישת הסכם בהתאם לתנאי וחשמל

 "(.  "יחח עםרותם  של PPA-ה"להלן: הכוח רותם ) תחנת של המסחרית

  באמצעות)  דייהו  חברת  -  ההקמה  קבלן  באמצעות  רותםרותם, אשר הוקמה על ידי    הכוח  תחנת

ההשקעה בתחנת הכוח    סך.  2013  יולי  בחודש  המסחרית  פעילותה   את  החלה(,  Posco E&Cחברת  

  כפי, כושר הייצור המותקן  לעיל  .א.6.10.17בסעיף    כאמורש"ח.    מיליארד  2-כ  של  בסך  הייתהרותם  

כ   רותם התשקיף  ולמועד    מגה וואט  466-שמופיע ברישיון הקבוע של תחנת הכוח רותם עומד על 

חשמל   הסכמי    עלפרטיים    לקוחות  36-למספקת  של    PPAפי  הממוצעת  התקופה  יתרת  כאשר 

  קבוצת "ן,  בז  קבוצת   ביניהם,  (להלן  6.10.15  סעיף)לפרטים נוספים ראו    שנים   6.5ההסכמים היא  

או.פי.סי רותם מנהלת את מכירות החשמל  .  איי די בע"מ )התפלה חדרה( ואינטל  2אייץ'  ,  עזריאלי

  מעת ללקוחותיה )למשל בדרך של השהייה  גמישות במכירת החשמל  באופן שנועד לאפשר  רותם  מ

 תחנת הכוח רותם(.מ החשמל מכירת של לעת

מחויבת    תחנת רותם  )כאשר  כגיבוי  סולר  עם  עיקרי,  כדלק  טבעי  גז  ידי  על  מופעלת  רותם  הכוח 

שעות(. במידה שתחנת הכוח תופעל על סולר, יכולת הייצור שלה תהיה    200להחזיק מלאי סולר של 

מת כושר ייצור התחנה כאשר היא מופעלת על ידי גז טבעי. הפעלת תחנת הכוח  לעו  85%-מוגבלת לכ

רותם באמצעות סולר נעשית לפי דרישות מנהל המערכת, במסגרת מחסור בגז טבעי ובדיקות במעבר  

  או   בסולר  להפעלה  בגז  מהפעלה  מעבר  של  הפעלה   בדיקות  של  במקרהמהפעלה בגז להפעלה בסולר.  

זכאית  ל  טבעי   גז   של  בהולכה   או   ספקההב  שיבושים  של   במקרה רותם  בגז,  של מחסור  או  רותם 

זכאית רותם לרכוש מחח"י את האנרגיה    ובמקביל  סולרלהחזר בגין האנרגיה שיוצרה באמצעות  

 .  בגזעבור לקוחותיה בהתאם לעלות הייצור של רותם 

  . 2.ב.6.10.21בו ראו סעיף    הקבועות  וההוראות"י  חח  עםרותם    של  PPA-ה  הסכם  אודות  לפרטים 

(, צפויה  עילל  .ב. 6.10.4  "י )ראו סעיףבחחבמסגרת הרפורמה    המערכת  מנהל  מהקמת  כחלקלהלן.  

ומנהל    "יחח   פנו,  התשקיף  למועדשל רותם לחברת ניהול המערכת.    PPA- חח"י להמחות את הסכם ה

הוסדרו    . נכון למועד התשקיף,להסכם  הצדדיםלרותם לצורך הסדרת סוגיות פתוחות בין    המערכת

הייחודית של רותם ראו סעיף   לפרטיםהסוגיות הפתוחות כאמור.     10.ב.6.10.29  אודות ההסדרה 

 .  להלן.ו. 6.10.30 ראו סעיף ,רותם סי.פי.אוהשפעת ייצור בסולר על  . לפרטים אודותהלןל

 ייזום  פעילות .ג

ביום    2017  באפריל  2  מיום  ממשלה  החלטתבמסגרת   שתוקנה  הוסמכה    ,2020בנובמבר    6כפי 

  . טבעי  גזכוח מונעות    תחנותת להקמת  ובוועדה לתשתיות לאומיות תכני   קדםאנרגיה ל  סי.פי.או

  94"ל  תת.  , להרחבת תחנת הכוח רותם94את תכנית תת"ל    AGSמקדמת    מכוח ההסמכה כאמור,
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,  רותם  הכוח   לתחנת  הסמוכה   הקרקע   על,  טבעי  בגז  חשמל   לייצור  כוח  תחנת  להקמת   תכניתהיא  

בסוללות(  AGS  באמצעות אנרגיה  אגירת  גם  מאפשרת  רשות    לפרטים .  )התכנית  חתימת  אודות 

 . להלן.ב. 6.10.20  מקרקעי ישראל על הסכם חכירת הקרקע, ראו סעיף

לחוק התכנון    77הודעה על הכנת תכנית בהתאם לסעיף    לפרסם"ל  הות  אישר  2018במרץ    5  ביום

סעיף   לפי  תנאים  לפרסם  וכן  של    78והבניה,  הכחול  הקו  בתחום  לפיהם  והבניה  התכנון  לחוק 

לחוק התכנון    261הפרסום לא יינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף  

מתכננת   באישור  אלא  תכנונית    2019  אפריל  בחודש  "ל.הותוהבניה,  בדיקה  דו"ח  לות"ל  הוגש 

()א( לחוק התכנון והבניה )השלמת בדיקת תנאי סף( וניתנו הנחיות  3)ג()76מוקדמת בהתאם לסעיף 

  הסביבה   על  השפעה  תסקיר "ל  לות הוגש  2019  ספטמבר   בחודש   להכנת תסקיר השפעה על הסביבה.

  הוועדות   להערות  התוכנית   את  עביר לה   ואישרה  בתוכנית "ל  הות  דנה ,  2020  ביולי  13  ביום  . לתחנה

, תיקנה הממשלה את ההסמכות  2020בנובמבר    6. כאמור לעיל, ביום  הציבור  ולהשגות  המחוזיות

שניתנו להרחבת תחנת הכח רותם באופן שלא ייקבע הספק מקסימלי בהסמכות, על מנת לאפשר  

ה גבוהה יותר ומפחיתה  שימוש בטורבינות בטכנולוגיות חדישות בעת ההקמה, שבהן נצילות האנרגי 

  הארצית  הוועדה  של  והשגות   להערות  המשנה  ועדת  קיימה   ,2021  בינואר  4  ביוםפליטת מזהמים.  

-ו  נדחו  לתוכנית  ההתנגדויות   , 94  לתת"ל   והשגות   בהערות  דיון   לאומיות  תשתיות  של  ולבניה  לתכנון

GSA  2021  מרץ  חודש  תחילתב  בוצעו  אשר  התוכנית,  להוראות  טכניים  תיקונים  לבצע  ההתבקש .  

  אנרגיות  קידום  בנושא  החלטתה  במסגרת  ,2020  אוקטובר  בחודש,  עילל   .א.6.10.2כאמור בסעיף  

  טבעי  בגז חשמל ייצור   הספק תוספת  נדרשת 2023 ביולי 31 ליום עד  כי  הממשלה  קבעה מתחדשות,

  .2030  לשנת  עד  החשמל  משק  לצרכי  כמענה  מאושרות  בתכניות  וואט  מגה  4,000  של  סולר  ובגיבוי

  מינוי  אודות  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  ודעתה   את  הממשלה  לעצמה  רשמה  ההחלטה  במסגרת

  גז   באמצעות  חשמל  לייצור  קונבנציונאלי   הספק  הקמת  קידום  לצורך  משרדית  בין  מכרזים  ועדת

  לצרכי   בהתאם  החשמל  רשות   ידי   על   שייקבע  בהיקף  אנרגיה,  אגירת  גם  לכלול  עשוי   אשר  טבעי,

 וואט.  מגה  1,400 ועד  החשמל משק

  לתכנון   הארצית  במועצה  דיון   ,2020  בנובמבר  20  ביום   התקיים   כאמור, הממשלה  להחלטת   בהמשך

ל   בנושא  ובנייה אנרגיה  לייצור  תכנון  מתחדשות".    2030-"צרכי  באנרגיות  הייצור  הגדלת  לאור 

את   יבחן  ייצור,  יחידות  לתוספת  בתכנית  הדן  תכנון  מוסד  כי  צוין,  הארצית  המועצה  בהחלטת 

לעקרונות הבאים: קרבה לאזורי הצריכה, תוך צמצום רשת ההולכה;    התכנית, בין היתר, בכפוף 

העדפה לתכנון תוספת יחידות ייצור שתעשה באמצעות שדרוג או הרחבה של אתרים קיימים; מתן  

עדיפות לקליטת אנרגיה מתחדשת ברשת ההולכה; העדפה ליחידות ייצור שניתן להקים בטכנולוגיה  

, קיימה הות"ל, דיון באופן  2020בנובמבר    30"(. ביום  ציתהחלטת המועצה האר"להלן:  מיטבית ) 

טבעי   בגז  המונעות  כוח  לתחנות  התכניות  קידום  המשך  על  הארצית  המועצה  החלטת  יישום 

ולוועדות   המחוזיות  לוועדות  וכן  התכניות,  ליזמי  לאפשר  בכדי  בוועדה  תכנון  בהליכי  המצויות 

המקומיות הגובלות, להשמיע עמדתם בטרם  המקומיות שבשטחן נמצאות התכניות וכן לוועדות  

ביום   הות"ל,  להחלטת  בהתאם  בנושא.  הגיש2020בדצמבר    23תכריע  התייחסות   AGS  ה,    האת 

הארצית המועצה  החלטת  יישום  לתת"ל    לאופן  התכניות94ביחס  והתאמת  שנקבעו    ,  לעקרונות 

בינואר    11בהחלטת המועצה הארצית ולעקרונות תכנוניים נוספים. בדיון שהתקיים בות"ל ביום  

המקודמות  2021 התכניות  על  הארצית  המועצה  מדיניות  יישום  באופן  עקרוני  דיון  כי  הוחלט,   ,
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תת"ל   ביניהן  סיו94בות"ל,  של  הסטטוטורי  לשלב  יגיעו  התכניות  שכל  לאחר  יתקיים  הדיון  ,  ם 

 בהערות והשגות. 

הסופי בות"ל בהתאם להחלטות המועצה    הלאישור  ף( כפותאושר)ככל ש  94של תת"ל    האישור

 . י ממשלת ישראליד ל הארצית והות"ל לעיל, וכן לאישור למתן תוקף ע

בייזום האמורים  לקידום  בפעולות  ממשיכה  AGS  תשקיףה  למועדנכון     את   ובוחנת  הפרויקטים 

תקצוב    לה  העומדות  האפשרויות תהליכי  היתר  בין  ביניהם  ותנאים,  גורמים  במספר  בהתחשב 

וביצוע, קביעת הסדרים רגולטוריים משלימים, תכנית הפיתוח של מערכת ההולכה וגורמים נוספים  

זמן, לרבות הבטחת היכולת לחבר את הפרויקטים   להימשך  ועשויים  אשר אינם תלויים בחברה 

 בפרקי הזמן הנדרשים.   וקהחל/ לרשת ההולכה

המידע לעיל בדבר האפשרות להקמת תחנת כוח נוספת כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

כפי   על החלטות ממשלה,  ערך, הנסמך  הסטטוטורי  שהינן  ניירות  ומצב ההליך  זה  למועד  נכון 

י שנצפה נוכח  המקודם בות"ל. מידע זה עלול לא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפ 

יכולת הוצאת החשמל מהאתר, גיוס מימון שינוי ייעוד הקרקע,    היתכנות  גורמים שונים, ובכלל זה

 .  וקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות החלטות האורגנים המוסמכים של החברה לפרויקטים,

 הפעילות  בתחום שינויים .6.10.4

  של  המסחריתבמגמת צמיחה בשנים האחרונות. מאז מועד ההפעלה    נמצאהפרטי    החשמל  ייצור  שוק

  ייצור  כושר בעלי פרטיים  יצרנים  זה ובכלל נוספים פרטיים חשמל  יצרני לשוק  נכנסו, רותם הכוח תחנת

  אנרגיות  דליה  של  קונבציונלית   כוח  תחנת"מ,  בע  דוראד  חברת  של  קונבציונלית  כוח  תחנת   כגון ,  משמעותי

.  2019-2020בשנים לגורמים פרטיים  וברמת חובב שנמכרו באלון תבור  "יחחשל  ת כוח וותחנ "מבע כוח

, כגון קוגנרציה, אגירה שאובה  טכנולוגיות  במגוון  נוספות  כוח  תחנות  מספרעוד הושלמה הקמתן של  

ן  בי  להמשיך ולגדול, היקף הפעילות של יצרני חשמל פרטיים צפוי    החברה   להערכת  ואנרגיות מתחדשות. 

 . בחח"יהיתר גם כפועל יוצא של הרפורמה 

"י במכירת חשמל לצרכני  חח בנתח השוק של    משמעותיתירידה  ל   הובילהכניסת יצרני החשמל הפרטיים  

   חשמל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה(.

 "י חח  של פחמיות ייצור יחידות  סגירת על החלטה  .א

מופעלות על ידי פחם, גז טבעי, מזוט או סולר כדלק משני או כדלק עיקרי,    יחידות הייצור של חח"י 

לפי העניין. תחנות הכוח המופעלות על ידי יצרני החשמל הפרטיים מופעלות על ידי גז טבעי כדלק  

שימוש בגז טבעי לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטת גזי החממה    96עיקרי וסולר כגיבוי. 

 החשמל לעומת שימוש בפחם.  בתהליך ייצור 

  שתי  להקמת  האנרגיה  משרד  תכנית  את  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  אישרה,  2020  ינואר  בחודש

  הקיימות  הייצור  יחידות  ארבע  במקום  טבעי  בגז  שיופעלו  רבין   אורות   באתר   חדשות  ייצור   יחידות

  שתי ,  לתכנית  בהתאם.  הדיור  קבינט  לאישור  אותה  והעבירה ,  פחם  באמצעות  המופעלות  כיום

 97. וואט מגה 1,200-כ של בהיקף  חשמל יספקו  החדשות  היחידות

 

 
 . https://www.gov.il/he/departments/news/ng_070120: 7.1.2020הודעת משרד האנרגיה מיום   97

https://www.gov.il/he/departments/news/ng_070120
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 . לעיל .ג. ב(6.10.2אודות יעדי משרד האנרגיה להפסקת הייצור בפחם, ראו סעיף  לפרטים

 ( 2018- "חהתשע (, שעה והוראת 16'  מסמשק החשמל )תיקון   קתיקון לחוק משק החשמל )חו .ב

ים שנ  8  בן   מתווה  גובש  98"( בחח"י  הרפורמה)"  לחוק משק החשמלהתיקון האמור    עם  בקשר

ימים מיום החלטת הממשלה את אתרי    60, בתוך  מכורל"י  חח  דרשיתובמסגרתו, בין היתר,  

)חלק    , רידינג, חגית(2020)אשר מכירתו הושלמה בחודש דצמבר    אלון תבור, רמת חובבהייצור  

פעילות  ותופרד    30%  -כל  יירדואשכול, כך שנתח השוק שלה במקטע הייצור התחרותי  מהאתר(  

עוד נקבע במסגרת הרפורמה  פעל במסגרת חברה ממשלתית נפרדת.  ת "י וחח ניהול המערכת מ

ייצור חדשות בגז  בת  חברת"י תקים ותפעיל )באמצעות  חחבמשק החשמל, כי   ( שתי תחנות 

רות רבין", אך מלבדן לא יאושר לה להקים תחנות חדשות  בתחנת הכוח "או  1-4במקום יחידות  

קיימות  לשחלףאו   של  תחנות  פעילותה  לשימור  עקרונות  במסגרת הרפורמה  נקבעו  בנוסף,   .

מקטע   לפתיחת  ועקרונות  חיוני  שירות  ספק  רישיון  כבעל  והחלוקה  ההולכה  במקטעי  חח"י 

לא תהיה    ח"יון, עליון וגבוה חכך שבמקטע צרכני מתח על עליהאספקה לתחרות באופן הדרגתי  

תהיה רשאית להתחרות רק אם נתח    חח"ירשאית לפעול כגורם תחרותי, ובמקטע מתח נמוך  

במקטע זה, בכפוף למדיניות השר ובהתאם לאסדרה שתקבע. כן נקבעו    60%- השוק שלה ירד מ

איתנות לחיזוק  ויעדים  והארעיים  הקבועים  חח"י  עובדי  מצבת  להפחתת  בנוגע  ה  הסכמות 

 ח"י. הפיננסית של ח 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .6.10.5

וריד של  מכוחו,  יפעילותה  שהותקנו  ולתקנות  החשמל  משק  לחוק  היתר,  בין  כפופה,  כוח  תחנות  ס 

המסדירים את הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות. חוק משק החשמל  

היתר, הוראות בנושא רישוי השחקנים השונים במשק החשמל, הוראות המתייחסות לבעל  כולל, בין  

סמכויותיה   הרכבה,  החשמל,  לרשות  המתייחסות  הוראות  וכן  ולחובותיו  חיוני  שירות  ספק  רישיון 

פי.סי רותם משתמשת בגז טבעי לצורך ייצור חשמל, ולפיכך להסדרה הרגולטורית    ותפקידיה. בנוסף, או.

 ת של משרד האנרגיה ושל רשות הגז קיימת השפעה עקיפה על פעילותה של או.פי.סי רותם.  ולהחלטו

פי רישיון    עלעל פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעילות מהפעילויות הקבועות בחוק משק החשמל אלא  

  כוללותהרישיונות    תקנותלפי חוק משק החשמל, ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי רישיונו.  

על בעל הרישיון. לפרטים   והחובות החלות  הוראות בדבר התנאים למתן הרישיון, הכללים להפעלתו 

 להלן.  6.10.21 סעיף  ראו מכוחםהחלות  ולמגבלות  רותם.סי פי .אושל  לרישיונות  בנוגע

 .להלן  6.10.29ראו סעיף  הפעילות תחוםנוספים אודות הרגולציה החלה על   לפרטים

 וברווחיותו  בתחום הפעילות בהיקף שינויים .6.10.6

.  רותם.סי  פי  .או  רווחיות  על  משפיעים,  החשמל  רשותידי    על  המפורסם,  הייצור  ברכיב  שינויים

מלקוחותיה את התעו"ז    רותם.סי  פי. אוגובה    רותם.סי  פי  .אובהתקשרות עם הלקוחות הפרטיים של  

בניכוי הנחה מרכיב הייצור. רכיב הייצור משמש גם להצמדת מחיר הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת  

התקשרה   בהם  על    כמו .  רותם.סי  פי.אוהגז  להשפיע  גם  עשויים  אחרים  חשמל  בתעריפי  שינויים  כן, 
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.פי.סי    או  על  והשפעתם,  הייצור  כיבר  בתעריף  שחלו  השינויים  על   לפרטים.  רותם.סי  פי.אוהכנסותיה של  

 . הלןל.  1.א.6.10.30 -ו .9.ב.6.10.29 פיםסעי, ראו רותם

 שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .6.10.7

, בשנים האחרונות חל גידול בהיקף ההתקשרויות של יצרני חשמל פרטיים עם  רותםלהערכת או.פי.סי  

חצר   צרכני  עם  החשמל מאפשרות התקשרות  רשות  כן, התפתחויות בהסדרות  כמו  פרטיים.  לקוחות 

חצר   לצרכן  אנרגיה  של  ומכירה  להספקה  וכן  הצרכן  בחצר  אנרגיה  לייצור  מתקנים  והפעלת  להקמת 

 לעיל.  .ב.6.10.4ראו סעיף  "יבחחהרפורמה  לעניין כאמור.

  הפעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  .6.10.8

)א( זמינות גבוהה  , הם כדלקמן:  הפעילות, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום  רותםאו.פי.סי  הערכת  ל

ותפעול יעיל של תחנת הכוח; )ב( ניסיון ומומחיות בהקמה ובתפעול של תחנות כוח; )ג( עלויות ייצור  

)ד( התקשרות בהסכמים    -חשמל נמוכות, ובכלל זה העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי ובאספקתו; ו

 ארוכי טווח עם לקוחות בעלי פרופיל צריכה מיטבי לאו.פי.סי רותם.

   הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך ינוייםש .6.10.9

גז טבעי.    או.פי.סי רותםהגלם העיקרי המשמש את    חומר   גז  של  העיקרי   הספק  הינו   תמר   מאגרהינו 

של משרד    2018סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי לשנת    על פי.  האחרונות  בשנים  לישראל  טבעי

  טבעי בישראל.ספקת הגז ההמסך  93%-כ 2019, מאגר תמר סיפק במהלך שנת  האנרגיה

בנושא "המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי    476התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,  2015אוגוסט  חודש  ב

  17המופקת ממאגר תמר ולפיתוח מהיר של מאגרי לוויתן, כריש ותנין ושדות גז נוספים", בתוקף מיום  

,  2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה האמורה מחודש אוגוסט    2016בחודש מאי  .  2015בדצמבר  

לפרק י' למתווה "סביבה רגולטורית יציבה" לשם הבטחת סביבה רגולטורית  תוך קביעת הסדר חלופי  

(  99"(. במסגרת מתווה הגז הגז  מתווה"להלן:  המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו 

חלופות    3מתוך  לבחור לרכוש גז    חדשים יוכלו  קונבנציונליים  יצרני חשמל פרטייםנקבע, בין היתר, כי  

( החשמל  (  1מחיר:  יצרני  שלושת  ידי  על  המשולם  הממוצע  המחיר  את  המשקף  בסיס  במחיר 

( מחיר גז שייקבע בהתאם למחיר חבית ברנט בהתאם  2; )הקונבנציונליים הגדולים )דוראד, דליה ורותם(

( ן לפי סל  ( מחיר אשר נקבע מידי רבעו3לנוסחה המיטבית הקיימת במועד החלטה זו בהסכמי תמר; 

  טבעי  גז   לצרכנילהצעת חלופות המחיר    החובה .  ההכנסות המשקיות מגז חלקי סך הגז המשקי שנצרך

מוקדם יותר מהמצוין    מועד; או )ב(  2021בדצמבר    16  יוםלמוקדם מבין: )א(    עדבתוקף    תהיה כאמור  

  מדיטריניאן 'י  גאנרבתמר ונובל    החזקותיהאת מלוא    מכרה  מוגבלת  שותפות  קידוחים  דלקבס"ק )א( בו  

אישר הממונה על ענייני  ,  2016ביוני  בחודש    .25%  על  יעלו  שלא  כך  בתמר  החזקותיה  את  דיללה  לימיטד

, ועל פי פרסומים פומביים, הזרמת גז טבעי  כנית הפיתוח של מאגר לוויתןומשרד האנרגיה את ת הנפט ב 

 . 2019שנת החלה בסוף ממאגר לוויתן 

  בהתאם'יאן  אנרגידי חברת    על תנין  -על המאגרים כריש  הבעלות  נרכשה  2016  דצמברחודש  בלכך,    בנוסף

עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת  רותם,    ה, התקשר2017בחודש דצמבר  ללוחות הזמנים של מתווה הגז.  

נוספים, לרבות  לפרטים    (. 2018בשנת    הושלמו , אשר  בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים)גז טבעי  
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של   הגז  הסכמי  תיקון  רותם  לעניין  נובמבר  או.פי.סי  בחודש  אנרג'יאן  ועם    סעיף  ראו  , 2019עם תמר 

 . להלן.ג.  6.10.22

  . הטבעי  הגז  במשק  בביקושים  עלייה  האחרונות  בשניםבישראל    קיימת,  ים אמורהלשינויים    במקביל

- גדלה הצריכה כאמור בכ  2019ובשנת    2017  לשנת  ביחס  7.5%-גדלה הצריכה כאמור בכ  2018בשנת  

מכלל צריכת הגז    %78-צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל היוותה כ  2019בשנת    100. 2018ביחס לשנת    3%1.

לשנת    ביחס  2019  בשנת   2.9%-בשיעור של כ  קטנההטבעי במשק. בנוסף, צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל  

לשנת  חשמל    מצריכתשנבע    , מה2018 בהשוואה  נוח  אוויר  כתוצאה ממזג  יצרני חשמל  .  2018נמוכה 

   מסך צריכת הגז הטבעי בשנה זו.  32%-המהווים כ BCM 3.61- כ 2019פרטיים צרכו בשנת  

  יכולת, כאשר  לחוף  מהים  צנרת  באמצעות  לישראל  מסופק   תמר  ממאגר  הטבעי  הגז,  תשקיףהלמועד  נכון  

  מערכת  דרך  לוויתן  ממאגר  הגז  הזרמת  החלה  2019  דצמברחודש  ב,  בנוסף.  בעהמט  מוגבלתהזרמת הגז  

  ראו  רותם  סי.פי.או  עלמחסור במשק הגז הטבעי    להשפעתבנוגע    לפרטים    .לחוף  מהשדה  נוספת  חיבור

העמסה    תוכניתלמימוש    בדלקים  השימוש)הסדרת    125אודות אמת מידה    ולפרטים  עילל.ב.  6.10.3  ףסעי

 .  לעיל. 2.ג. 6.10.29 ףכלכלית במשק החשמל( ראו סעי

LNG (Liquified Natural Gas  ) מאניותנוזלי  לקליטת גז טבעי    פועל מצוף ימי  ,2013החל מחודש ינואר  

, לצורך גיבוי למאגר תמר. המצוף הימי מתופעל על ידי נתג"ז, ומאפשר הזרמת גז בספיקה של  מגזזות

"י  חחהצרכנית הישירה היחידה של גז טבעי נוזלי היא    ,תשקיףהלמועד    נכוןמ"ק לשעה.    590,000  עד

  LNG-כ  סופקה  הטבעי  הגז   מצריכת   7.1%-כ  2019  בשנת והיא האחראית להזמנת מטעני גז טבעי נוזלי.  

, BCM 0.005יתרת הגז,  .2018בשנת  BCM 0.67לעומת  BCM 0.8-באמצעות המצוף הימי, בהיקף של כ

  2019101בדצמבר  31סופקה ממאגר לוויתן, אשר חובר למערכת ההולכה ביום 

 ושינויים החלים בהם   הפעילותחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  .6.10.10

 ם: ניה  הפעילותבתחום  יםהכניסה המרכזי  מי, חס רותםאו.פי.סי להערכת 

ופיתוח    –  עצמי  הון .א ייזום  זה  ובכלל  ייצור החשמל,  בהיקף משמעותי בתחום  לצורך פעילות 

  ייצור  בתחום  חדשים  פרויקטים  פיתוח.  מהותיים  בסכומים  הון  השקעת  נדרשת,  פרויקטים

ו כן נדרשת איתנות  החשמל מחייב, לרוב, עבודה במשך מספר שנים עד לגיוס מימון חיצוני, 

 .הנדרשים בהיקפים כאמור  מימון גיוס  לאפשר פיננסית על מנת 

החשמל    –  ההולכה  ברשת  קיבולת .ב העברת  אפשרות  )קרי,  ההולכה  ברשת    המיוצרקיבולת 

  בעניין"י  חח   אישור  ללא,  הקיימת  הרגולציה  פי  עללרשת( הינו חסם כניסה מרכזי לתחום, שכן  

. היעדר תשתית הולכה  בישראל כוח תחנת  להקים ניתן לא  ההולכה ברשת פנויה קיבולת קיום

  להרחיב   קיימים  חשמל  מיצרני  תמנעמספקת באזורים המיועדים להקמת תחנות כוח בישראל  

  שר  אישר  2019  בפברואר  27  ביום.  לתחום  להיכנס   חדשים  מיצרנים  תמנע   וכן   פעילותם  את

לשנים    פיתוח  תכנית  האנרגיה ההולכה  רשימת  2018-2022למערכת  את  כוללת  התכנית   .

 

 4ראה ה"ש    .www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdfhttps//:2019סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי    100
 לעיל.

 לעיל. 100ראו הערת שוליים   101
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התכני בשנות  יוקמו  אשר  לקום תהפרויקטים  עתידים  אשר  לתכנון  פרויקטים  רשימת  וכן   ,

  102. 2023-2027בשנים 

התקשרות    מומחיות  –  וניסיון  מומחיות .ג זה  ובכלל  כוח,  תחנות  ובתפעול  בהקמה  וניסיון 

ו  עם  בקשר  בהסכמים מימון    באבני  ועמידה,  רלוונטי  ציוד  רכישת,  הכוח  תחנת  תהקמקבלן 

   המותנה. ברישיון הקבועות הדרך

ייצור    הוראות  .ד ברישונות  מרבי  החזקות  להיקף  חוק    ענפיים   ריכוזיות   ללי)כבנוגע  מכוח 

.(  6.10.21  -ו.ט  6.10.30  פיםהמפורטים בסעיכללים אלו )  –  הריכוזיות ו/או חוק משק החשמל(

בה    טכנולוגיהחשמל קיים )בין מאותה    יצרן   ידי   על  דשותח  כוח   תחנות  הקמת  להגביל   עשויים 

 יצרן החשמל הקיים ובין בטכנולוגיה חדשה(.    פועל

חסם    –  תחרותייםהליכים   .ה להוות  עשויים  תחרותיים  בהליכים  לזכייה  הכפופים  פרויקטים 

כניסה בהתחשב בחוסר הוודאות המובנה בהליך תחרותי, בהשקעות הנדרשות לצורך קידום  

   הפרויקט להליך התחרותי תחת חוסר וודאות זה.

בתחום  םחס המרכזי  להעברת    היציאה  שלישיים  צדדים  של  אישורים  בקבלת  הצורך  הינו 

ייצור, מכוח מערכת ההסכמים של או.פי.סי    החזקות בשיעור מסוים/ טהשלי בתאגיד בעל רישיון 

רותם )לרבות הסכמי המימון( ומכוח הוראות הדין והרישיונות. כמו כן, מציאת קונה בעל איתנות  

 פיננסית עשויה להוות חסם יציאה נוסף.  

 תחום ושינויים החלים בהםב או.פי.סי רותםתחליפים למוצרי   .6.10.11

,  סי רותם קיימים מקורות אנרגיה חלופיים, וביניהם אנרגיה סולארית. פי.לחשמל המיוצר על ידי או

וולטאית  - פוטו  בטכנולוגיה  חשמל  לייצור  פרויקטים  .ודלקים שונים המשמשים לחימום  אנרגית רוח

  אלה  תאים וולטאים. - פוטו תאים  של  לוחות  ידי   על השמש  מאור קרינה   קולטים )אנרגיה סולארית( 

  היא ,  אלה  חומרים  ידי   על  נקלטת   השמש  אור   אנרגיית  כאשר .  למחצה  מוליכים   מחומרים   עשויים 

  מופק   וכך,  למחצה  המוליך  דרך  לזרום  להם  ומאפשרת  שלהם  מהאטומים  אלקטרונים  משחררת

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

  האנרגיה   מקור  בזמינות  תלוי וולטאית  -פוטו  טכנולוגיהחשמל ב  יצרני   ידי   על   החשמלייצור    עיתוי

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

  לייצור  פרויקטים, למעט  החשמל  רשות, בתמורה לתעריף אשר נקבע על ידי  בלבד"י(  חח)  המערכת

הצרכן.    עצמי גג  או  פוטובטכנולוג   ייצור  מתקניבחצרות    למערכת   להתחבר  עשוייםוולטאית  - יה 

על  להם  המשולם  החשמל   תעריף  משתנה  אף )ובהתאם    החלוקה  למערכת  או  ההולכה למידע   .)

 . ללעי .ד6.10.2 סעיףראו  מתחדשותההספק המותקן של יצרנים באנרגיות 

למועד   זאת,  עם  תחליף  תשקיףה יחד  קיים  לא  וביניהם    מכשיריםהפעלת    לצורך  לחשמל  מעשי, 

 ומיזוג אוויר.   תעשייתיות מכונות

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .6.10.12

 

 . https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219ראה בכתובת:   102

https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219
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  6.10.17  סעיף  ראו  סי רותם.פי.לפרטים נוספים אודות מבנה התחרות ומתחריה העיקריים של או

 . להלן

 םושירותי מוצרים ורווחיות הכנסות פילוח .6.10.13

- , ביו גז ותפעול תחנת כוח הינן כHVACהכנסות החברה מפעילות ההתייעלות האנרגטית, מערכות  

באור  , בהתאמה. לפרטים ראו  2020-ו  2019בכל אחת מהשנים  מליון ש"ח    60.8-מליון ש"ח וכ   80.1

 .  א לדוחות הכספיים25

  32.3-כמו כן, חלק הקבוצה ברווחי או.פי.סי רותם )כולל התאמות בגין הפחתת עודפי עלות( הינו כ

וכ  ש"ח  ב  22.7-מליון  ש"ח,  מהשנים  מליון  אחת  באור  2020- ו  2019כל  ראו  לפרטים  בהתאמה.   ,

 . לדוחות הכספיים.    2.ב.10

 מוצרים ושירותים  .6.10.14

 .פי.סי רותם או .א

 או.פי.סי רותם פועלת במסגרת תחום הפעילות, בייצור ואספקת חשמל ללקוחות פרטיים.  

 אנרגיה  ורידיס  .ב

מספקת   אנרגיה  שורידיס  השירותים  האנרגטית  במסגרת  ההתייעלות  עורכת  בפעילות  היא 

תחילה סקר אנרגיה מקיף המבוסס על ניתוח מאזני צריכה ומדידות רמות הספק של המערכות  

הקיימות במטרה לזהות צריכת אנרגיה ואת פוטנציאל החיסכון האנרגטי. לאחר שלב המדידה  

ומתאימ מתכננת  החברה  הלקוח,  של  האנרגיה  צריכת  פרופיל  של  הלקוח,  והאפיון  לצרכי  ה 

ומערכות   ציוד  הלקוח  אצל  מתקינה  וכן  הלקוח,  ולמטרות  הצריכה  לפרופיל  למבנה,  בהתאם 

מתקדמות להתייעלות האנרגטית. החברה משיגה שיפור ביצועים לטווח ארוך באמצעות פיתוח  

המערכת.   של  שוטפת  לאחזקה  במקביל  התשומות,  וניטור  הדרכה  ייעוץ  אוטומטית,  בקרה 

פועלת ביצועים    החברה  ניתוח  תחזוקה,  באמצעות  באנרגיה  החסכון  של  מתמיד  למיקסום 

 ותפעול והכנסת שיפורים למערכת.

נמכר   גז אשר  נקי ממתקן הביו  ליצור חשמל  ורידיס אנרגיה  פועלת  גז  הביו  במסגרת פעילות 

 לחברת החשמל.  

 לקוחות  .6.10.15

 .פי.סי רותם או .א

כיום הפועלות  חשמל  לייצור  כוח  לתחנות  ללקוחות  ביחס  פרטיים  חשמל  יצרני  של  מכירות   ,

במסגרת הסכמים למכירת    מתבצעות(  המערכת  מנהל  או  "יחחפרטיים )קרי, לקוחות שאינם  

מתבצעות מכירות אלה במחירים המבוססים על    סי רותם,.פי.ידיעת או(. למיטב  PPAחשמל )

  .103אשר מפורסם על ידי רשות החשמל, בהנחה מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור התעו"ז 

התעו"ז הינו תעריף עומס וזמן שימוש, שקובעת רשות החשמל, המבוסס על מחירי חשמל שונים  

החשמל   מחיר  בישראל,  היממה.  במהלך  שונים  זמן  לפרקי  ובהתאם  השנה  לעונות  בהתאם 

 

 רשות החשמל כולל מספר רכיבים, ובין היתר, תשתית הולכה, תשתית חלוקה, רכיב מערכתיות תעריף החשמל אשר מפורסם על ידי    103
ורכיב ייצור. למיטב ידיעת החברה, למעט רכיב הייצור )אשר נגבה בדרך כלל בהנחה מסוימת ונותר אצל יצרני החשמל הפרטיים(, 

 מפורסם על ידי רשות החשמל ומועברים ישירות לחח"י.   כל יתר הרכיבים נגבים על ידי יצרני החשמל הפרטיים באותו שיעור אשר
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 104מעבר( ולמקבץ הביקוש )פסגה, גבע, שפל(, קרי שעות חיוב.  משתנה בהתאם לעונה )קיץ, חורף,

, יצרן החשמל הפרטי הופך להיות  PPAכאשר יצרן חשמל פרטי ולקוח פרטי מתקשרים בהסכם  

הספק הבלעדי עבור אותו הלקוח )עם זאת יצוין כי לא קיים חיבור פיסי בין היצרן ללקוח אלא  

של חח"י ואילו זו מספקת ללקוח הפרטי חשמל  שהחשמל המיוצר על ידי היצרן מוזרם לרשת  

מהרשת(. במקרה בו יצרן לא מייצר חשמל עבור לקוחותיו, הוא רוכש חשמל מיצרן פרטי אחר  

)למועד התשקיף, רותם אינה רוכשת חשמל מיצרנים    או מחח"י לצורך מכירתו ללקוח הפרטי 

 . פרטיים אחרים(

. או.פי.סי רותם מנהלת את  עם לקוחות  PPAבהסכמי    רותם התקשרה  , או.פי.סיהתשקיףלמועד  

מכירות החשמל מתחנת הכוח רותם באופן שנועד לאפשר גמישות במכירת החשמל ללקוחותיה  

  לגרוע  כדי  באמור  אין)למשל בדרך של השהייה מעת לעת של מכירת החשמל מתחנת הכוח(.  

רותם    מאפשרות נכון    .דעתה  לשיקול  בהתאם  לעת  עתמ   שונים  בהסכמים  להתקשראו.פי.סי 

לקוחות או.פי.סי  עם    PPA-ה   הסכמי  חיי   משך  יתרת   של  המשוקלל   הממוצע התשקיף    למועד 

, בתנאים מסוימים, יש  רותם  של  המימון   להסכמי   בהתאםכמו כן,  שנים.    6.5  -כעומד על    רותם

 לאישור הגורמים המממנים.  , לרבות תיקונים שלהם,עם לקוחות    PPA-להביא חלק מהסכמי ה 

 פרטיים  לקוחות עם   PPA הסכמי .1

רותם,  התשקיףלמועד    נכון ל  או.פי.סי  חשמל    שאינם)קרי,    פרטיים  לקוחות  36- מספקת 

  היא  ההסכמים  של  הממוצעת  התקופה  יתרת  אשר)  (PPA)"י(, על פי הסכמי רכישת חשמל  חח

קבוצת עזריאלי בע"מ, אייץ'  "ן,  בז  קבוצת לקוחותיה של רותם ניתן למנות את  בין.  (שנים  6.5

חולים    וקופת  העברית  האוניברסיטה,  פריגו,  ישקר,  אינטל,  )התפלה חדרה(  איי די בע"מ  2

  עם   הייצור  מתקני  להקמת  הסכמים  על  חתמו  רותם  של  מלקוחותיה  חלק  כי  ,יצוין  כללית.

  של   לתקופה   רותם   עם   שלהם  PPA-ה  מי סכה ה  כו הואר  החתימה,  ובמסגרת  ,אנרגיה  או.פי.סי

התקשרו   . ייצורה  מתקן  של   המסחרית  ההפעלה   ממועד   שנים  20  עד   15 עם  יו במסגרת  ת 

רו   אנרגיה  או.פי.סי התקשרה  הייצור,  מתקני  בהסכמי  להקמת  לקוחות    PPAתם  עם  גם 

  של  המסחרית  ההפעלה  מועדשנים מ  20עד    15-חדשים, עמם תקופת ההתקשרות נקבעה ל

 . הייצור מתקן

  הכנסות   סך  מתוך  פרטיים  ללקוחות  חשמל  מכירותסך ההכנסות של או.פי.סי רותם  שיעור  

  105. אשתקד 99%-לעומת כ , %98- כעמד על  תשקיףהבתקופת  מחשמל או.פי.סי רותם

 תלות בלקוחות מהותיים  .2

לרותם מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצור.  

של   לקוחות מהותיים,    רותםהכנסותיה  של  לצריכה  גבוהה  במידה  רגישות  מייצור חשמל 

מל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי תשלום מצד  ומכאן שמצב בו לא תהיה דרישה לחש

משמעותי  לקוחאותו   באופן  לפגוע  עשוי  לשנת  ,  נכון  של  2020בהכנסותיה.  חלקם    שני, 

 

 . https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspxלתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל, ראו:   104
 הינו בגין מכירות למנהל המערכת )חח"י(. 100%ההפרש בין שיעור המכירות לעיל לבין שיעור של   105

https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspx
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של    לקוחותיה מיתר  יהמהכנסות  50%-כעל    עומד  רותםהמהותיים  אחד  כל  של  חלקו   .

   .מהכנסותיה 10%אינו עולה על   רותםלקוחותיה של 

    :2020-ו  2019 יםשנ ללקוחות המהותיים )באלפי ש"ח( ל רותםלהלן פרטים אודות מכירות  

 2020שנת  2019שנת  לקוח 

 חשמל  ממכירת   הכנסות סך

 298,637 288,214 )אינטל(  1לקוח 

 256,702 273,215 )קבוצת בז"ן(  2לקוח 

 - 201,001 3לקוח 

 - 173,666 4לקוח 

 אנרגיה  ורידיס  .ב

אנרגיה   של  לקוחותיה  על מסחר  ,  מלון  בתי  בעיקר  נמנים  ורידיס   .משרדים  ומתחמימרכזי 

מלונות ומבני משרדים להם היא נותנת שירותים בתחום ההתייעלות    20אנרגיה מעל    לורידיס

   .HVACאתרי לקוחות שונים להם היא מספקת שירותים   400-האנרגטית וכ 

 צבר הזמנות   .6.10.16

למועד  על פי ביקושים בפועל.    ללקוחות פרטייםמטבעה מתבססת על מכירות חשמל  רותם,    פעילות

בהתאם    של  הכנסותיה,  תשקיףה משתנות  רותם    הלקוחות   של  בפועל   החשמל  לצריכתאו.פי.סי 

למועד    בהתאם לאמור לעיל.  )אשר אינם בשליטתה של או.פי.סי רותם(  ובהתאם לשינויים בתעריף

   .כמותי קבוע וידוע מראש  אין צבר הזמנות או.פי.סי רותםהתשקיף 

  תחרות .6.10.17

עידוד   התחרות במשק החשמל תוך הגדלת כושר  מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל, הינה 

, ורשות  האנרגיה  משרד  ייצור החשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים. בהתאם לכך ממשלת ישראל,

החשמל נוקטים בצעדים שונים, וביניהם שינויי חקיקה, התקנת תקנות וקבלת החלטות, שמטרתם 

ות במקטע הייצור, כך  לעודד כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק החשמל ובכך להגביר את התחר

מתעדכן על ידי רשות  ו  למשל, ספר אמות המידה המסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י ללקוחותיה

החשמל מעת לעת, מסדיר בין היתר כדלקמן: )א( אפשרות היצרנים הפרטיים למכור אנרגיה למנהל  

של חח"י,   המערכת או למספקים על מנת לספק חשמל ללקוחות הפרטיים באמצעות רשת ההולכה

 . בישראל  החשמל במשק פרטיים חשמל יצרני של  פעילותם  אופן; )ב( תשתיותבמסגרת שירותי 

  106,פרטיים  ליצרנים  מימון  תומכי  תעריפים   הסדרי  בנושא   2009  מיולי   להחלטה   בהתאם ,  בנוסף

  רשות  עדכנה  2013 יוניחודש מ החשמל רשות בהחלטת . פרטיים חשמל  ליצרני ינוקא הגנות  הוענקו

  יוחלו  עליהן   שונות   ייצור  טכנולוגיות   עבור  מכסות  וקבעה  האמורים  ההסדרים   את  החשמל

  107. בהם הקבועים  לתנאים בהתאם ההסדרים

 

 בנושא "הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים".  2009ביולי   19מיום  268מישיבה   1החלטת רשות החשמל מס'   106
מכי מימון ליצרני  בנושא "עדכון החלטות בנוגע להסדרים תעריפיים תו   2013ביוני    3מיום    403מישיבה    9החלטת רשות החשמל מספר    107

 חשמל פרטיים".
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"י  חח  מול   הפרטיים  היצרנים   של  התחרות  עידוד  על   רק   לא  דגש  מושם  האחרונות  בשנים  כי   יצוין 

  להיכנס  נוספים  גורמים   לעודד  מגמה  לרבות,  הפרטיים  היצרנים   בין   התחרות   קידום  על   גם   אלא

 . החשמל למשק

 . לעיל .ב. 6.10.4 סעיף ראו בחח"יאודות הרפורמה  לפרטים

   וקוגנרציה  קונבנציונליחשמל   ייצור .א

  המתחרים העיקריים של או.פי.סי רותם הינם חח"י,  התשקיףלמועד  ,  רותם למיטב ידיעת או.פי.סי  

רותם.   הכוח  תחנת  של  המסחרית  ההפעלה  מועד  לאחר  לשוק  שנכנסו  פרטיים  חשמל  יצרני  וכן 

רותם,    בין המתחרים של או.פי.סי,  התשקיףנכון למועד  .  פרטיים  ללקוחות  חשמל  למכור  ורשאים

רותם   או.פי.סי  מתחרה  בהם  כח  תחנות  ומקימים  מפעילים  אשר  המרכזיים  הפרטיים  היצרנים 

  108הם:

טכנולוגיית תחנת   שם
 הכוח

)מגה   קיבולת
 (וואט

 הפעלה מועד
 מסחרית 

 2014 מאי 860-כ קונבנציונלי  דוראד 

 2014  אפריל 120-כ קונבנציונלי  *משאב

 2015 יולי 450-כ קונבנציונלי  1109יחידה   – דליה

 2015 ספטמבר 450-כ קונבנציונלי  2110יחידה   – דליה

 2015  אוקטובר 60-כ קוגנרציה  * אנרגיה אשדוד

 2016 ינואר  120-כ קוגנרציה  * אנרגיה נגב רמת

 2019נובמבר  75-כ קוגנרציה  * סוגת

  אלוןאי.פי.פי 
 2019ספטמבר  74-כ קוגרנציה  * תבור

  רמתאי.פי.פי 
 2019נובמבר  74-כ קוגנרציה  * גבריאל

 2013 יולי 100-כ קוגנרציה  * אשדוד פז

 2017אוגוסט  140-כ קונבציונלי  * שורק פי.פי.אי

 2018אוגוסט  230-כ קוגנרציה  * המלח ים מפעלי 

אי.פי.אמ באר  
 2021פברואר  450 -כ קונבנציונלי  טוביה 

  יובלי י פ .פי.אי
 2009 פברואר   87-כ   קוגנרציה * אשקלון

, חלק מהקיבולת המיוצרת על ידי יצרנים אלו מיועד לצרכן  רותם)*( למיטב ידיעת או.פי.סי  

 חצר או צריכה עצמית.  

, כושר הייצור המותקן של תחנת הכוח רותם כפי שמופיע ברישיון הייצור של  התשקיףנכון למועד  

  עמדה האנרגיה שיוצרה בפועל על ידי תחנת הכוח רותם    2019(. בשנת  111מגה וואט   466- רותם הינו כ

  15.4%-וכ  בישראל  שיוצרה  האנרגיה  מסך  7.9%- כ  המהוויםשעה,    וואט  מגה  אלף  3,798  על

 112. )כולל אנרגיות מתחדשות( שנה באותה בישראל פרטיים חשמל יצרני ידי על שיוצרה מהאנרגיה

 

. יצוין כי לא כל יצרני החשמל  https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdfראו אתר רשות החשמל בכתובת    108
 רשאים למכור חשמל ללקוחות פרטיים. 

 ( מוקצה לחח"י, והיתר מוקצה ללקוחות פרטיים.  2ויחידה  1למיטב ידיעת החברה, חלק מהקיבולת של דליה )יחידה   109
 לעיל.   109ראו הערת שוליים   110
 מגה וואט, אשר אינה פעילה.  7ללא הטורבינה הנוספת בגינה ניתן רישיון ייצור בהספק מותקן של  הנתונים כאמור הנם  111
 לעיל.  4ראה ה"ש  .2019דוח מצב משק החשמל לשנת   112

https://pua.gov.il/Licenses/Documents/kevuhim__1219.pdf
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חובב  תחנות ,  בנוסף ורמת  תבור  אלון  חשמל  מוכרות    ,"יבחחבמסגרת הרפורמה    שנמכרו  ,הכוח 

ראו   נוספים  לפרטים  הצעות להסדרה(    להסדרות.  לעיל.ב.  6.10.4  סעיףלמנהל המערכת,  )לרבות 

ראו   פרטיים,  ללקוחות  חשמל  במכירת  התחרות  על  להשפיע  שעשויות  החשמל  רשות  שפרסמה 

 . לעיל.ב.  6.10.4  -ו 6.10.4סעיפים 

 רותם  סי.פי. או של התחרותי מעמדה על  המשפיעים ושליליים חיובים  גורמים .ב

  רותםהכוח  תחנתהם: )א(  רותם סי.פי.אועל מעמדה התחרותי של  המשפיעים החיוביים הגורמים

  סעיף ראו    רותם  של  והאמינות  הזמינות  שיעור   על)למידע    גבוהה  ואמינות  בזמינות  מתאפיינת

  להפעלה  שנכנס  בארץ   הראשון  הגדול  הפרטי  החשמל  יצרן  היא  רותם  סי.פי. או(; )ב(  להלן  6.10.19

סי רותם ידע וניסיון מסחרי רב.  .פי. מסחרית כשנה לפני המתחרה העיקרי. בעקבות כך, צברה או

גדולים עם פרופיל צריכה    תעשייתייםעם לקוחות    PPAהסכמי  סי רותם ב.פי.כמו כן, התקשרה או

;  לטווח ארוך  פרויקטלימוכח בהקמת תחנת כוח; )ד( מימון    וניסיוןלתחנת הכוח; )ג( ידע    מתאים

 )ה( בשנים הקרובות קיימת אפשרות להתקשרות עם לקוחות פרטיים. 

( פעילותה של רותם  א: )הם  רותם  סי.פי.או  של  התחרותי  מעמדה  על  המשפיעיםהשליליים    הגורמים

כפופה להסדרה ייחודית הנפרדת מההסדרה החלה על יצרני חשמל קונבנציונליים )למידע נוסף על  

ראו    הנפרדתההסדרה   רותם    אינה   רותם,  תשקיףלמועד    נכון(  ב)  (;להלן  10.ב.6.10.29  סעיףשל 

 ;  אחרים פרטיים חשמל יצרני  מול  חשמל בעודפי סוחרת

 התחרות  עם.פי.סי רותם או התמודדות .ג

מתקשרת    על בתחום  התחרות  עם  להתמודד  רותם  מנת  סי  פי  לקוחות    PPAבהסכמי  או  עם 

 גדולים, בעלי איתנות פיננסית ופוטנציאל צריכת חשמל קבוע ומשמעותי.   םתעשייתיי

 עונתיות .6.10.18

.  החשמל  רשות  ידי  על  המפורסם  ז"התעו   ברכיבי  משוני  ומושפעות  עונתיות  חשמל  מייצור  ההכנסות

( ב; )ואוגוסט  יולי  החודשים  –  הקיץ  עונת(  א: )להלן  כמפורט  עונות  לשלוש  מתפלגים  השנה  חודשי

)ופברואר  ינואר,  דצמבר  החודשים  –  החורף  עונת   יוני   עד  מרץ  החודשים  –  המעבר  עונות(  ג; 

 . נובמבר  עד ספטמבר והחודשים

  בסעיף לפי עונות ומקבצי שעות ביקוש )  ,תשקיףהלמועד    המשוקלל  הייצור  רכיבתעריפי    לוח  להלן 

  "( המפורסם על ידי רשות החשמל:מש"בזה: "

  המשוקלל הייצור תעריף "במש עונה
 )אגורות לקווט"ש(  

 חורף

 18.72 שפל

 36.33 גבע 

 63.42 פסגה 

 מעבר

 16.00 שפל

 20.44 גבע 

 26.34 פסגה 

 קיץ

 15.80 שפל

 25.64 גבע 

 66.51 פסגה 

 25.26 משוקלל  תעריף
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 : החשמל  חברת של המלא התעריפים מספר"ז תעו לפי המחויב  לצרכן"בים המש מקבץ

 

 2021:113משוקלל לפי מקבצי שעות הביקוש לשנת   ממוצע רכיב ייצור רבעונילהלן 

 רבעון 
 2021רכיב ייצור לשנת 

 )אגורות לקילו וואט( 

1 26.01 

2 20.84 

3 25.51 

4 23.64 

 

יותר מאלה של עונת המעבר.    תעריפי כלל,  כ  רכישת  עלות החשמל בקיץ ובחורף גבוהים 

"ז.  התעו  מעונתיות  מושפעת   אינה ,  או.פי.סי רותם  של  העיקרית   העלות  את  המהווה,  הגז

הקיץ והחורף    בחודשי יותר    גבוהה ,  או.פי.סי רותם  וביניהם,  החשמל  יצרני   רווחיות,  לפיכך

 בהשוואה ליתר חודשי השנה. 

 כושר ייצור, זמינות ואמינות  .6.10.19

 : רותם של הייצור כושר אודות פירוט  להלן

 

2019 2020 

  נטו אנרגיה ייצור
 שעה( -וואט)ג'יגה 

  אחוז
  זמינות

 )%( 

  נטו אנרגיה ייצור
 שעה( -וואט)ג'יגה 

  זמינות אחוז
 )%( 

 92 3,321 99 3,727 רותם

 

 .רותםהתעריף אינו מפורסם לציבור וחושב על ידי או.פי.סי   113
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  הכוח   תחנתאנרגיה הנצרכת לשימוש עצמי של    בניכויהשנה    במהלךהינו הייצור ברוטו    ,נטו  הייצור

  תחזוקות כולל    חשמל  לייצור  זמינה   יתההי  רותם  הכוח  תחנת  בו   הזמן   פרק  הינו  הזמינות  אחוז.  רותם

   מתוכננות ולא מתוכננות.

לוח    נקבע,  .ג.6.10.23  סעיף, המתואר בתחזוקת תחנת הכוח רותםלעם מיצובישי    סכםהה  במסגרת

  לאור (.  חודשים  18-שעות עבודה )כ  12,000כל    רותם  הכוח  בתחנתזמנים לביצוע עבודות תחזוקה  

  בתחנת  תוכננה  אשר   התחזוקה  עבודת  הקורונה,  משבר  עקב   ישראל,   למדינת   כניסה   על  המגבלות 

עבודת  ד  לאור   . 2020  אוקטובר  בחודש  ובוצעה   נדחתה   2020  אפריל   לחודש  רותם  הכוח  חיית 

  לבצע  מנת   על  2020  אפרילהתחזוקה כאמור, השביתה רותם את תחנת הכוח למספר ימים בחודש  

של מספר ימים ולדחייה במועד התחזוקה כאמור לא    להשבתה.  םטכניות וטיפולים יזומי  בדיקות

התחזוקה  עבודת    114. תוצאותיהו  רותם  הכוח  תחנת  של  הייצור   פעילותהייתה השפעה מהותית על  

רותם  13נמשכה   הכוח  תחנת  פעילות  הושבתה  במהלכם  למתוכנן,  בהתאם  למועד  .  ימים,  נכון 

במהלך  התשקיף להתבצע  מתוכננת  הבאה  התחזוקה  תופסק    2021אוקטובר  חודש  ,  ובמסגרתה 

של   מוערכת  מכוחה לתקופה  ייצור האנרגיה  ופעילות  במהלך תקופת  .  ימים  18-כ פעילות התחנה 

וזאת בהתאם    , תימשך כסדרההתחזוקה האמורה רותם,  הספקת החשמל ללקוחות תחנת הכוח 

לוח הזמנים    .של רותם עם חח"י   PPA-לאמות המידה שפורסמו על ידי רשות החשמל ולהסכם ה

האמור עשוי להשתנות כתוצאה מגורמים שונים ובין היתר היקף הפעלת תחנת הכוח או עדכון לוחות  

התחנה בזמן התחזוקה מושבתת וכתוצאה מכך משפיעה לרעה    ת פעילוהזמנים מול קבלן התחזוקה.  

   ..סי רותם בזמן התחזוקהפי. אועל תוצאות הפעילות של 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.10.20

של    לפרטים הקבוע  הרכוש  באור  אואודות  ראו  רותם  של    10.פי.סי  הכלולים  הכספיים  לדוחות 

 .פי.סי רותם.  או

 

 

 רותם הכוח   תחנת של החכירה הסכם .א

מקרקעי ישראל )כיום רשות מקרקעי ישראל(,    מנהל, חתמה רותם עם  2013  באוגוסט  28  ביום

"(, על הסכם לחכירת מגרש בשטח של  המחכיר )בסעיף זה: "  רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל

  49דונם במישור רותם, עליו הוקמה תחנת הכוח רותם. תקופת החכירה על פי ההסכם הינה  55

"(. להלן תנאים מרכזיים מתוך  תקופת החכירה)בסעיף זה: "  2010בנובמבר    4שנים החל מיום  

  115הסכם החכירה: 

רותם אינה רשאית להעביר זכויות מכוח הסכם החכירה, ובכלל זה להחכיר, להשכיר או למסור  

  את   לשעבד  רשאית   אינה   וכן,  החכירה  םאת החזקה במגרש לתקופה העולה על האמור בהסכ

  המחכיר .  ובכתב  מראש  המחכיר  בהסכמת  אלא,  החכירה  הסכם  מכוח כלשהן זכויות  או  רשהמג

,  החכירה   בהסכם  המפורטים  בתנאים  כאמור  זכויות   להעברת  הסכמתו  מתן   את  להתנות  רשאי

 

האטה רותם את הפחתת רכיב עבודת התחזוקה בתחנת הכוח רותם. השפעת  ,  2020לאור דחיית מועד עבודת התחזוקה, בחודש מרץ    114
 מיליון ש"ח.  4-האטת הפחת על תוצאות הפעילות בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כ

 .1999בנובמבר  4מיום   4818ליתר תנאי החכירה ראו ילקוט פרסומים מספר   115
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  מקיים  שאינו  למי  או(  בהסכם)כהגדרתו    זר  לנתין  זכויות  להעברת  כלל  להסכים  שלא  רשאי  וכן

 . החכירה להסכם  במבוא ויסודי מוקדם תנאי

שנים, בכפוף להודעה מראש    49אחת בת    נוספת  לתקופה  החכירהתקופת    להארכת  זכאית  רותם

בכל מקרה של שינוי בייעוד הקרקע במהלך תקופת החכירה, המחכיר לא יהיה  .  כמפורט בהסכם

 . חייב להאריך את תקופת החכירה

יהיה רשאי לבטל את הסכם החכירה במקרים שהוגדרו כהפרה יסודית, וביניהם: )א(    המחכיר 

ובקיבולת   בייעוד המגרש  שינויים  ביצוע  )ב(  להוראות הסכם החכירה;  בניגוד  זכויות  העברת 

  שהחוכר   מי  או)רותם(    החוכרהבנייה או חלוקת המגרש בניגוד להוראות הסכם החכירה; )ג(  

 . החכירה  במטרת שינוי)ד( ; רז נתין הוא  בשבילו  פועל

 AGSחכירה  הסכם .ב

 .  דונם 55-במכרז לחכירת מגרשים בשטח כולל של כ  AGSזכתה  , 2014 בשנת

אוגוסט   ישראל.    2018בחודש  מקרקעי  רשות  ידי  על  חתום  החכירה  הסכם  בחברה  התקבל 

שנים ממועד הזכייה במכרז עם אופציה לתקופת חכירה    49ההסכם הינו בתוקף לתקופה של  

 . שנים בכפוף לתנאי ההסכם 49נוספת של 

 נכסים לא מוחשיים   .6.10.21

  רותם של החשמל ייצור רישיון .א

מיום   קונבנציונלית,  בטכנולוגיה  חשמל  לייצור  ברישיון  מחזיקה  להלן  )  2011במרץ    21רותם 

 עיקרי תנאיו:"(, שלהלן  החשמל ייצור רישיוןבסעיף זה: "

(, לצורך  2013ביולי    6שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית )  30הרישיון ניתן לתקופה בת   .1

מגה וואט. על פי הרישיון תחנת הכוח רותם תופעל    466-ייצור חשמל בהספק מותקן של כ

האמור    באמצעות הרישיון  מכוח  כן,  כמו  חלופי.  כדלק  בסולר  ותשתמש  טבעי    ויתרגז 

 . חשמל למכור רותם רשאיתליה הרגולציה החלה ע

ניתן  . רשות החשמל בעלות בתחנת הכוח רותם ושינויי מבנה ברותם כפופים לאישור  העברת .2

 . לשעבד את תחנת הכוח, לצורך מימון הקמת תחנת הכוח ותפעולה

 שר י הרישיון אשר לא תוקנה, רשות החשמל רשאית, בכפוף לאישור  תנא   הפרת  של  במקרה .3

  החשמל  רשות,  לעיל  מהאמור   לגרוע  מבלי .  הרישיון  את  לתקן   או   תלוגיה, לבטל, להתהאנר

עמידה בתנאים לקבלת  -שאית לבטל את הרישיון גם בכל אחד מהמקרים הבאים: )א( איר

"ר רשות החשמל; יו  אוהאנרגיה    שרציות להוראות  -רישיון במהלך תקופת הרישיון; )ב( אי

ליכי חדלות פירעון המפורטים  ה; )ד(  ימים  90  למשך)ג( השהיית פעילותה המסחרית של רותם  

משרה בעברה שיש עמה קלון או בעברה שהייתה מונעת את קבלת    ברישיון; )ה( הרשעת נושא

 תשלום איזה מהתשלומים המוטלים על רותם על פי דין. -הרישיון; )ו( אי

ותקן, התחייבות ליישום נהלי  המ  הספקהוראות ומגבלות נוספות, לרבות איסור לשנות את ה  .4

 . חודשים 12- בטיחות ואבטחה וביצוע בדיקה כוללת של תחנת הכוח לפחות אחת ל
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רותם  .פי.אול  ידוע  לא,  התשקיף  למועד  נכון .5 מחויבת עסי  בהם  התנאים  של  הפרה  כל    ל 

ייצור של או.פי.סי  ה   פגוע בפעילותרותם מכוח רישיון ייצור החשמל, אשר עלולה ל או.פי.סי  

 רותם.

  ספקההרישיון  .ב

ספקה, או סחר בחשמל מחייבת רישיון לפי  הפעילות ייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה,   .1

 חוק משק החשמל.  

של רותם עם חח"י וכן רישיון הייצור שהוענק לרותם, מאפשרים לרותם לייצר    PPA-הסכם ה .2

ידיעת   למיטב  הדין.  להוראות  בהתאם  שיוצר  החשמל  את  ולמכור  רותםחשמל  ,  או.פי.סי 

רישיון ייצור המתייחס לייצור חשמל על    -נפרדים    רישיונותיה העיקריות יש שני  למתחרות 

למכירת חשמל.    ספקהה   ורישיון,  יהןיד   רישיון   לרותםאין    תשקיףה  למועד  נכוןהמתייחס 

  הרישיון  לתנאי"י,  חח של רותם עם    PPA-ה  להסכם  בהתאםנפרד מרישיון הייצור, אך    ספקהה

  116. חותיהומוכרת חשמל ללק 

לרשות החשמל בבקשה לקבל רישיון  פנתה רותם  ,  2017בנובמבר    6, ביום  הטוב  הסדר   למען  .3

חשמל  ה העיקריים.    בהתאםספקת  למתחריה  שהוענקו    2018בפברואר    5ביום  לרישיונות 

ספקה להמשך ביצוע פעילות  ה התקבלה תגובת רשות החשמל לפיה רותם נדרשת לקבל רישיון  

רת חשמל לצרכנים ורישיון זה לא ישנה את תנאי ההסכם בין רותם לבין חח"י ולא יגרע  מכי

  שיון האספקה יר  תנאי  כללי  אתפיו. עוד הוסיפה רשות החשמל כי תשקול  -מזכויות רותם על

לאמור,    בהתאם  שיוענק, לאחר שתוסדר באופן רוחבי סוגיית הסחר בחשמל במשק הישראלי.

למועד     . שיינתן  ככל  ותנאיו  האספקה  ןרישיו  קבלת  עצם  לגבי  ודאות  אין,  תשקיףהנכון 

ביום   שפורסמה  החלטה  בעניין    –   2020בפברואר    19במסגרת  החלטתה  כי  הרשות  קבעה 

על    תחולשל רשות החשמל,    91- ו  59, 58, 57,  1אמות מידה תיקון ל  –חריגות מתכניות צריכה  

  לפרטים   .תשקיףה  למועד   נקבעו  טרם  אשר קביעת הסדרים משלימים לרותם,    לאחררותם  

. לפרטים אודות נספח הולכה וגיבוי  להלן.  8.ב.6.10.29  סעיף  ראו  האמורה  ההחלטה  אודות

, אשר, בין היתר, מחייב את חח"י לספק שירותי הולכה  ( שנחתם בין רותם לבין חח"יO)נספח  

  ראו סעיף וגיבוי לרותם ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות פרטיות בין רותם ללקוחותיה,  

, מתקיימים דיונים עם רשות החשמל, במסגרתם בין היתר  התשקיף למועד להלן..ד.  6.10.23

מכרז רותם   מכוחכי שמירת זכויות החברה    עמדתה  אתהחשמל    לרשות  או.פי.סי רותםהגישה  

 .האמורה לעיל על רותם ההחלטה להחלת במקביל הספקה רישיון הענקת מחייבת 

שים מעת לעת לצורך  נוספים הנדר  בנוסף לרישיון ייצור החשמל, לרותם רישיונות והיתרים .4

 .  פעילותה השוטפת, כגון היתרים בתחום איכות הסביבה, רישיון עסק, וכדומה

 חומרי גלם וספקים .6.10.22

ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם סולר ומזוט כגיבוי.    , תחנת הכוח רותם מופעלת עלתשקיףהנכון למועד  

 .  והסולרפרטים אודות התקשרויות רותם עם ספקי ומוליכי הגז הטבעי   להלן

 

שמל קיבלה את הודעת רותם אודות תחילת ההפעלה המסחרית של  , צוין כי רשות הח2013ביולי    10במכתב מרשות החשמל מיום    116
תחנת הכוח רותם והודעה זו אינה פוטרת את רותם מקבלת רישיון אספקה קבוע, בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי רותם, וכי רישיון  

 במישור האספקה.  האספקה, לכשיינתן, יחול על פעילות רותם ויחייב אותה בנוסף למסמכי המכרז על פיהם פועלת רותם גם
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פוחת    2019, עם כניסתו לפעילות של ספק גז נוסף )לוויתן( בסוף שנת  או.פי.סי רותם למיטב ידיעת  

במידה מסוימת הסיכון לכשל כללי בהספקת גז טבעי במשק הישראלי לעומת המצב של ספק גז יחיד  

דיווחו השותפים במאגר תמר על חתימת הסכם שיאפשר לכל שותף  ,  2021חודש פברואר  בבמשק.  

כי ההסדר כולל אפשרות לשותף    ,בתמר לשווק את חלקו בגז במאגר בנפרד. במסגרת הדיווח נמסר

זה   ידי שותף או שותפים אחרים, להצטרף כצד להסכם. בשלב  על  שלא היה צד להסכם שנחתם 

ור תחרות בין השותפים השונים של תמר, בינם לבין  החברה אינה יכולה להעריך האם ההסכם יצ 

למועד התשקיף לרותם הסכמי גז מחייבים עם קבוצת תמר, נוכח האמור למועד התשקיף    עצמם

  לחברה , נוכח היותה של נתג"ז הגורם היחיד המוליך את הגז הטבעי,  כן  כמורותם תלויה בתמר.  

 . "זבנתג תלות

  תלות זה קיימת לה    ובכלל,  רותם  הכוח  תחנות  של  התחזוקהן  בקבלרותם תלות    .פי.סיאוכמו כן ל

להלן.  .ג.  6.10.23  בסעיף  כמפורט,  רותם  הכוח  תחנתשל    במיצובישי, ספק הציוד וקבלן התחזוקה

  6.10.31-ו.ח.  6.10.30  סעיפים  ראוהפעילות    בתחוםלפרטים אודות התלות בספקים כגורם סיכון  

   .להלן

 תמר  - לרותם טבעי  גז  אספקת הסכם .א

גז טבעי לתחנת  ספקת  הלרותם בהסכם עם קבוצת תמר  או.פי.סי  התקשרה    2012  נובמבר  חודשב

( רותם  לתמר  הסכם" להלן:  הכוח  החוזית    להקטין  האפשרותרותם  או.פי.סי  "(.  הכמות  את 

כך שהיקף הצריכה המינימלית    ,2020-2022היומית לשיעור מסוים )כקבוע בהסכם( בין השנים  

בשלוש השנים שקדמו להודעה על    , מתמר,מצריכת הגז הממוצעת ברותם  50%מתמר תהווה  

 מימוש האופציה.  

  במסגרתו  שנכללו   המהותיים  ההסדרים  כאשר,  מרת  להסכם   תיקון   נחתם   2019  בנובמבר  16  ביום

  השנתית   החוזית   הכמות   את  להפחית  רותםאו.פי.סי  ל   שהוענקה  האופציה : )א(  כדלקמן  הינם

בשלוש    הממוצעת  השנתית  העצמית  הגז  מצריכת  50%-ל  השווה   לכמות  המינימאלית מתמר 

השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה כאמור, שונתה כך שלאחר מימוש האופציה צפוי כי  

לכ השווה  לכמות  תופחת  ברותם  המינימאלית  השנתית  החוזית  הגז    40%-הכמות  מצריכת 

שתימסר    העצמית השנתית הממוצעת מתמר בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה 

, כפוף להתאמות שנקבעו בהסכם ובהינתן צריכת הגז  כניסת ההפחתה לתוקףחודשים לפני    12

  שלה   הכוח  לתחנת  הדרוש  הגז  כל  את  לצרוך  להמשיך  התחייבה  רותםאו.פי.סי  )ב(    117הצפויה;

  למעט ,  כריש  מאגר  של  ההרצה  גמר  למועד  עד(  המינימליות  לכמויות  מעבר  כמויות)לרבות    מתמר

או.פי.סי    קיבלה  2020  בינואר  28  ביום.  כריש  מאגר  של  ההרצה  תקופת  במהלך  מוגבלת  גז  צריכת

  לתחרות   הדין  בית  אישור  מקבלת  פטורה  היא לפיה  התחרות  על  הממונה  החלטת  את  רותם

  לפטור  התנאים  שאותם   לכך   בכפוף   ניתן   הפטור   כאשר ,  להסכם  לתיקון   ביחס  כובל   להסדר

התקיימו    2020בחודש מרץ  .  הנוכחי  האישור  במסגרת  גם  יחולו,  המקורי  להסכם  ביחס  שהותוו

   כל התנאים המתלים שנקבעו בתיקון להסכם.

, הספקת הגז  2020במרץ    1, התקבלה בחברה הודעתה של תמר, כי החל מיום  2020ינואר    בחודש

, כלומר קבוצת תמר תהיה מחויבת להספקת  Non-Interruptibleבהתאם להסכם, תהיה על בסיס  

 

היקף ההפחתה עשוי להשתנות בכפוף לצריכה עתידית בפועל ולפרמטרים נוספים הקשורים בייצור וצריכת הגז אשר נקבעו בהסכם.    117
 בפועל ההיקף עשוי להיות שונה מהאמור. 
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או.פי.סי    רותם תהיה מחויבת לכמויות המינימליות.  ובהתאם  רותם  ידיהכמויות המבוקשות על  

'יאן  אנרגעסקת  לגז טבעי בהתאם    ורכישת'יאן  אנרגי עם תחילת הזרמת הגז על ידי  צופה כ   רותם

להלן, כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר תקטן באופן  .ג.  6.10.22המתוארת בסעיף  

,  התשקיף  למועד   ונכון 'יאן  אנרג  ידי   על   המאגרים  הקמת  הושלמה  טרם כי    יצוין משמעותי.  

  מעברלהתעכב    עשויה   כריש( ממאגר  First Gasגז ראשון )  הזרמתלהודעות אנרג'יאן,    בהתאם

 להלן. .ג. 6.10.22 סעיףבכאמור  המקורי החזוי  למועד

רותם להמשיך  ה  צפויתקופת הביניים עד להפעלת מאגרי כריש תנין,    במהלך,  התשקיף  למועד

  כרישבהזרמת הגז ממאגר    וב לעיכלרכוש גז טבעי מתמר בהתאם להסכמי הגז האמורים, ולכן  

 ה. רווחיות  על מהותית  תצפויה השפעה שלילי  תנין

הגז  בהספקת  המסדירות את הטיפול    ,שעת חירום תקנות משק הגז    פורסמו  ,2017  אפריל  בחודש

כמהלך משלים להתקנת  במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי.  

יוני ביחס להסדרת השימוש    החלטהפרסמה רשות החשמל    2017  התקנות האמורות, בחודש 

  125  מידה  אמתהעמסה כלכלית במשק החשמל )למידע נוסף אודות    תוכנית למימוש    בדלקים

תקינה    דלקים(. למידע נוסף אודות כשל זמני או מתמשך באספקת  עילל.  2.ג.6.10.29  סעיף  ראו

   .להלן.ו.  6.10.30 סעיף ראו

רותם הודעה מחברת נובל אנרג'י בקשר עם הפסקת חירום של פעילות    ה קיבל  2021בחודש מאי 

, וזאת בהתאם להוראת שר האנרגיה עקב המצב הבטחוני  2021במאי    11מאגר תמר החל מיום  

השורר בישראל. בהודעה צוין כי לעמדת נובל אנרג'י האירוע מהווה אירוע "כוח עליון" בהתאם  

גז לרותם במהלך תקופת ההשבתה המשיכה כסדרה  . יצוין כי אספקת העם תמרהגז    םלהסכ

יצויין כי ביום  רותם בוחנת את ההודעהממאגר לויתן.   , חודשה אספקת הגז  2021במאי    22. 

 ממאגר תמר. 

  לרותם טבעי גז הולכת הסכם .ב

הולכת גז טבעי מספק הגז לתחנת הכוח רותם מתבצעת באמצעות מערכת הולכת הגז הטבעי  

 שנבנתה על ידי נתג"ז, חברה בבעלות ממשלתית המחזיקה ברישיון להעברת גז בלחץ גבוה. 

  4, התקשרה רותם בהסכם להולכת גז עם חברת נתג"ז )כפי שתוקן ביום  2010ביולי    13ביום  

, או עד לביטולו המוקדם כמפורט  2029ביולי    31עד ליום  הינה  סכם  (. תקופת הה2011באפריל  

שנים נוספות בהודעה מראש, בתנאים סטנדרטיים    5בהסכם, והוא כולל אופציה להארכה של  

עבור שירותי ההולכה, נתג"ז גובה מצרכני גז  בהסכמי הולכת גז בהם תתקשר נתג"ז באותה עת.  

)רכיב קבוע(  רשות הגז הטבעי, הכולל רכיב קיבולת    ידי   )ובכלל זה מרותם( תעריף שנקבע על

 (.  הולכת גז בפועלדמי ההולכה )המשולם עבור  ורכיב

  הגז  בועל פי ההסכם, הסיכון ביחס לאובדן או נזק ביחס לגז הטבעי מוטל על נתג"ז מהמועד  

  בקשר,  המתרחש  אירוע   לכל   אחראית   אינה "ז  נתג.  רותם  לרשות  העמדתו  למועד   ועד   לה  נמסר

. בהתאם להסכם, במקרה של מחסור בקיבולת  ידיה  על  מסירתו  אחרי  או  קבלתו  לפני,  הטבעי  לגז

ההולכה, רותם תהא זכאית לקבל את החלק היחסי של ההספק כפי שהוזמן על ידיה,    מערכת

מתוך ההספק המצטבר שהוזמן על ידי צרכני גז. במסגרת ההסכם, רותם התחייבה לשפות את  

 רמו על ידי רותם נזקים שונים כמפורט בהסכם.נתג"ז ככל שייג
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אי   וביניהם  ההולכה,  שירותי  את  להפסיק  רשאית  נתג"ז  בהם  מקרים  מספר  קובע  ההסכם 

ומפגעים בלתי סבירים שנגרמים כתוצאה   זמן שנקבע  בתוך פרק  תשלום, הפרות שלא תוקנו 

כנדרש במועד שנקבע    ממתקני הגז של רותם. לנתג"ז זכות ביטול במקרה של אי העמדת בטחונות

לכך, ושל אי העמדת גז טבעי בהתאם להוראות ההסכם למשך פרקי זמן שנקבעו. רותם רשאית  

לבטל את ההסכם במקרה של אי העמדת שירותי ההולכה על ידי נתג"ז כמפורט בהסכם. כמו 

 כן, ההסכם מעניק זכות ביטול לצדדים במקרה של אירועי חדלות פירעון שונים. 

פיקדון,    ם ההסכ במסגרת בחלופת  לבחור  או  נתג"ז  לטובת  ערבות  להעמיד  נדרשת  רותם 

העלות השנתית של הסכם    .ח"ש מיליון 2- כ  של בסך פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ובמסגרת זו

 .  מיליון ש"ח 24-, הסתכמה לסך של כ 2020לרותם בשנת  הולכת הגז 

ללקוחות בנושא משטר בקרת זרימה עדכון לגבי גז שנכנס למערכת    "ז נתג  הודעת  אודות   לפרטים

 .להלן .  2.ג.6.10.29 סעיףההולכה בשל הפרשי מדידה, ראו 

   ת אנרג'יאן לרכישה והספקה של גז טבעי עסק .ג

מיום   ההבנות  למזכר  עם    רותם  או.פי.סי. 2017  בדצמבר   6  ביום,  2017באוגוסט    8בהמשך 

  לרכישת גז טבעי על ידן   ם", בהסכבעלת החזקות בשדות הגז הטבעי "כריש" ו"תנין   ,אנרג'יאן

 .  "('יאןאנרג עסקת"להלן: )

-, הינה כלרכוש או.פי.סי רותם    הצפויאותה    הטבעי , כמות הגז  בהסכם  פי התנאים שנקבעו  על

5.3  BCM  כולל, בין    ההסכם"(.  הכמות החוזית הכוללת)בסעיף זה: "  ספקההה   תקופת   כל  בגין

לשלם עבור כמות מינימלית של גז טבעי,    התחייבה  רותם במסגרתו  "  Take or Pay"  היתר, מנגנון 

 . בו שימוש עשתהאף אם לא 

הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז טבעי, לרבות   בהסכםנכללו   ,בנוסף

והמ הקונה  בטחונות  אחריות,  הגבלת  הגז,  איכות  תחזוקה,  ושעבודים,  לעניין  המחאות  וכר, 

 .יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול

קבלת   זה  ובכלל  מתלים,  תנאים  מספר  של  בהתקיימותם  הותנתה  אנרג'יאן  עסקת  השלמת 

נחתם תיקון    2018במאי    30  וםבי  .מנים של רותםמאישורים מאת הממונה, וקונסורציום המ

( רותם  של  המימון  המימון  ןהתיקו"להלן:  להסכם  היתר  "(.  להסכמי  בין  תוקנו  במסגרתו 

הוראות הנוגעות לזכויות מסוימות של רותם הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים  

 ( להפעילן  רותם  את  לחייב  רשאים  המממנים  שהגורמים  מסוימות  זכויות   Reservedוכן 

discretion  בהתאם לנספח ,)Reserved discretion .שנחתם בין הצדדים   

בנובמבר    עד אנרגי'אן  עם  ההסכמים  כי    2019לתיקון  נקבע  להלן,  יעמדו  כאמור  ההסכמים 

  לרותם, החוזית הכוללת מאנרג'יאן   תספקת הכמו ה שנים או עד להשלמת    15בתוקפם למשך  

ההסכם    תחילתכאשר מועד    "(,הראשונה  ההסכם  תקופתן השניים )בסעיף זה: "המוקדם מבי

מ יאוחר  לא  )  12-יהיה  אנרג'יאן  של  הגז  הזרמת  ממועד  ההפעלה  "להלן:  חודשים  מועד 

ת  שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרי  14, במידה וכעבור  ההסכםלפי    .("המסחרית של כריש

רותם  כריש,  ל  של  השווה  כמות  לקחה  הכוללת  90%  -לא  החוזית  להודעה    בכפוף,  מהכמות 

שנה ממועד   15אשר תחל בתום  ,מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת

השלמת צריכת הכמות החוזית הכוללת;   ( 1), ועד למוקדם מבין:  של כריש  ההפעלה המסחרית

 תקופת ההסכם הראשונה.  שנים נוספות מתום  3למשך   (2)או 
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אנרג'יאן לפיו קצב   עםשל רותם   הטבעיקת הגז  , נחתם תיקון להסכם הספ2019בחודש נובמבר 

רותם   של  הגז  צריכת  של  והשנתית  היומית  החוזית  שהכמות  כך  הואץ,  הגז  כמות  צריכת 

ב הוגדלה  הנרכשת מאנרג'יאן50%-מאנרג'יאן  בכמות החוזית הכוללת  שינוי  ללא  בהתאם, ,   .

שנים או עד להשלמת הספקת הכמות החוזית הכוללת,    10תקופת ההסכם עודכנה לתקופה של  

שנים או עד להשלמת הספקת הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם(.    15לפי המוקדם )חלף  

 ., התקיימו על התנאים המתלים שנקבעו בתיקון להסכם בין אנרג'יאן לרותם2020בחודש מרץ  

כי  יצוין כמיסכהה ,  ההסכם    ים ללום  את  להביא  רשאי  יהא  להסכמים  צד  כל  בהן  נסיבות 

לרבות    ת ההסכם הראשונה )או תקופת ההסכם הנוספת(,תום תקופללסיומו קודם    הרלוונטי

 .  ת ועודבבטחונו ספקה ממושכת, פגיעה הבמקרים של אי 

לרכיב ייצור    מבוסס על נוסחה שהוסכמה, צמודו  בדולר  נקובלתמורה, מחיר הגז הטבעי    באשר

דולר    מיליארד  0.8-, עשוי להגיע לכ סכםהה  שלההיקף הכספי   .יהחשמל וכולל מחיר מינימאל

, ובהתאם לנוסחת מחיר הגז  םרותם )בהנחה של צריכת הכמות המקסימלית על פי ההסכ  עבור

 (, והוא תלוי בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהיקף צריכת הגז.  התשקיףלמועד  

  2020בהן טענה כי לגישתה התקיימו במהלך שנת  'יאן לחברה  אנרג  שמסרה  הבהמשך להודע 

'יאן שלחה לחברה  אנרג,  2020אירועי "כוח עליון" בהתאם להסכמים עימה, בחודש ספטמבר  

הזרמת גז  הסכמים עימה וציינה  לפי ה"כוח עליון"  נוספת כי לגישתה התקיימו אירועי  הודעה  

  רותם.פי.סי  או  .2021יה להיות במהלך החציון השני של שנת  ממאגר כריש צפו  (First Gasראשון )

 כי מדובר בכוח עליון בהתאם להסכם.  ותדחתה את הטענ 

  במהלך להיות    המאגר כריש צפוי הזרמת גז  ,  2021  ינואר'יאן מחודש  אנרג  מפרסומי  שעולה  כפי

,  האדםהגדלה של כוח    דורשתזו    תחזית  כי  צוין,  האמור  אף  על .  2021של שנת    הרביעי   הרבעון

  שלושה   עד  בשניים  להידחות  עלולהההזרמה  ,  הנוכחי  במצבה  תישאר  האדם  כוח  מצבת  אם

פרסמה סוכנות  במסגרת הנפקת אגרות החוב של אנרג'יאן,  ,  2021פברואר    בחודש  118. חודשים

דוח במסגרתו צוין כי הפעלה מלאה של מאגר כריש עשויה להידחות לרבעון    Moody'sהדירוג  

לרותם הודעת עדכון לפיה עקב אירועי    מסרה אנרג'יאן  2021בחודש מאי    119. 2022השני של שנת  

  את   דוחה  רותם  כי  מובהר.  2022כוח עליון כאמור, גז ראשון ממאגר כריש צפוי במחצית שנת  

 אנרג'יאן.  עם הגז רכישת  הסכם  פי על  עליון בכוח מדובר כי אנרג'יאן  טענות

לרכוש את כמות    תידרש  רותם,  לעומת המועד המקורי  הגז ממאגר כריש ספקת  אבעיכוב  ה  לאור

הקבועים    הנוכחיים  הגז'יאן לצורך הפעלת תחנת הכוח במחירי  מאנרגהגז שתוכננה להירכש  

תמר עם  בהסכם  ה,  בהסכם  שנקבע  מהמחיר  ההפעלה    העיכובים'יאן.  אנרגגבוהים  במועד 

לרעה על רווחיות    ישפיעו הגז ממאגר כריש  קת  פס אבהמסחרית של אנרג'יאן ובהתאם עיכוב  

  כאמור   עיכובים  בגין   פיצויים. בהקשר זה יצוין, כי בהסכמים עם אנרג'יאן נקבעו  תםאו.פי.סי רו

בסכום,   ככל  העיכובים  חלו  בגינן  בסיבות   תלוי  גובהם  אשרמוגבלים  הפיצוי  מגבלת  כאשר   ,

  הנזקים,  כי  יצויןשסיבת העיכוב היא כוח עליון )בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם( נמוכה יותר.  

  פיצויים ה  גובה  על   לעלות  עשויים  עיכוב  בגין   לאו.פי.סי רותם  ייגרמו   אשר   רווחים()לרבות אובדן  

 . כאמור

 

 . 3עמוד  https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0 :בכתובת  ראו  118
119  PR_441513--secured-senior-Finances-Israel-Energean-to-rating-Ba3-assigns-https://www.moodys.com/research/Moodys 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1347340/2/0
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Ba3-rating-to-Energean-Israel-Finances-senior-secured--PR_441513
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 לרותם  הגז  ספקתא  בדבר  וכן  כריש  מאגר  של  המסחרית  ההפעלה  מועד  בדבר,  לעיל  האמור

, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר עיכוב  של  במקרה  גז  רכישת  ותנאי

פומביים   התשקיף  למועד'יאן  מאנרג  רותם.פי.סי  אושקיבלה    הנתונים  עלמבוסס   ונתונים 

 עלול  כריש  מאגר  של  ההפעלה  מועד,  בפועל.  להתממשותו  באשר  ודאות  אין  ואשר,  נוספים

בשל גורמים    וזאת,  לאמור  מעבר   להיות  עלולות  החברה   על   וההשלכות,  למשוער  מעבר   להתעכב

  בגין   יתקבל  אשר  הפיצוי  להיקף   באשר  וודאות  אין  כן,  כמו  .רותםאו.פי.סי  שאינם בשליטת  

 רותם. של נזקיה מלוא  על לכסות  שלא עשוי אשר  שיתקבל(, )ככל העיכוב

  קבוצת רותם עם    םלהסכ  והתיקון'יאן  אנרגבמסגרת התיקון להסכם רותם עם    ההסדריםכי    יצוין

הפחתת  .א.  6.10.22  - ו.ג.  6.10.22  בסעיפיםכאמור    2019מנובמבר    תמר לאפשר  מיועדים  לעיל, 

עם   ההסכמים  תחת  הנרכשות  הגז  של    הכמויות  והגדלת  תמר  קבוצתכמויות  בתנאים  הנרכשות 

עם   של  אנרגההסכמים  המשוקלל  הגז  מחיר  את  להפחית  במטרה  רותם'יאן    היקף.  או.פי.סי 

( השנתית המצרפית הכספית של רותם וחדרה )על פי כל חוזי הגז  Take or Pay   (TOP-ה  ותהתחייב

,  רותם  לגבי 'יאן,  אנרגשלהן( אינו צפוי לגדול. עם זאת, כפועל יוצא מהאצת הצריכה תחת הסכם  

השנתית המצרפית הכספית של רותם על פי כל חוזי הגז שלה. יצוין, כי    TOP-ה   התחייבות   תגדל

במקרה של למיטב ידיעת החברה,  כאמור נמוכה מהצריכה הצפויה של רותם.    TOP-התחייבות ה

מתכננת שהכמויות החוזיות הפנויות שבידי רותם   או.פי.סי אנרגיה היעדר צריכת גז כצפוי ברותם, 

נוספים ש פרויקטים  גם  אנרגיהל  ישמשו  כן  או.פי.סי  ועל  אנרגיה  ,  להגדלת  או.פי.סי  כי  מעריכה 

 ההתחייבות כאמור לא צפויה להיות השפעה משמעותית ברותם.

  הגז   צריכת,  תמר  עם  בהסכמים  החוזיות  הכמויות  הפחתת  היקפי  לעניין  לרבות,  לעיל  האמור

 TOP-ה  התחייבות  תולרבו,  או.פי.סי אנרגיה  של  נוספים  פרויקטיםאו  /ו  רותם  ידי  על  הצפויה

של רותם כאמור, כולל מידע   TOP-הכספית המצרפית של רותם והשפעת הגידול בהתחייבות ה

או.פי.סי    והערכות  התכניות,  הנתונים  עלצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס  

 והנתונים  ההיקפים,  בפועל.  להתממשותו  באשר  ודאות  אין  ואשר,  התשקיף  למועדאנרגיה  

, חלקי  באופן  להתקיים   או  להתקיים   שלא  עלולים   האמורים   ההסדרים  מטרות  וכן  לעיל   הצפויים

 אישור   קבלת  אי   ובכללם,  החברה  בשליטת  שאינם  כאלה  לרבות,  שונים  גורמים  בשל,  היתר  בין

 .בפועל הצריכה נתוני על  להשפיע שעשויים סיכון וגורמי המממנים

 בתחום הפעילות הסכמים מהותיים .6.10.23

 : בתחום הפעילות או.פי.סי רותם של המהותיים הסכמיםלהלן יובאו 

 הסכמי בעלי המניות באו.פי.סי רותם   .א

קשורה בהסכמי בעלי מניות    ורידיס תחנות כוח )שהינה בעלת מניות מיעוט באו.פי.סי רותם(

הסכמים אלה כוללים תנאים    .)שהינה בעלת השליטה באו.פי.סי רותם(  או.פי.סי אנרגיהעם  

למינוי דירקטורים, זכויות בעלי    זכויותסטנדרטיים, בין היתר בנוגע לאסיפות בעלי מניות,  

זכויות    לורידיסהסכמי בעלי המניות מעניקים    בנוסף,.  המניות במקרה של הקצאת מניות ועוד

)א(    לאו.פי.סי רותםוטו בקשר להחלטות מהותיות מסוימות בקשר   שינוי מסמכי  וביניהן: 

למניות    לוות הרותם; )ג( שינוי בזכויות  או.פי.סי  רותם; )ב( פירוק  או.פי.סי  ההתאגדות של  

;  או.פי.סי רותםפעילות    וישי; )ד( עסקאות עם צדדים קשורים; )ה(  יותמבאופן שפוגע בבעל  

של כניסה  )ז(  וכדומה;  מהותיים  נכסים  מכירת  מיזוג,  מחדש,  ארגון  רותם    או.פי.סי  )ו( 
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ערך   ניירות  הקצאת  או  חוב  אגרות  הנפקת  המניות,  בהון  שינויים  )ח(  חדשים;  לפרויקטים 

החשבון; )י( מינוי או פיטורין של   בהסכם; )ט( החלפת רואה  קבעוששונים, בכפוף לחריגים  

 .ורידיסדירקטורים מטעם  

  .פי.סי רותםאובניות  מעניקים לבעלי המניות זכויות נוספות במקרה של מכירת מ  ההסכמים

  .Tag Alongזכות סירוב ראשונה וזכות על ידי מי מהם, כגון 

 הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל   .ב

  של   ומכירה  לרכישה  מסגרת  בהסכמי  ביניהן  להתקשר  האפשרות  את  בוחנות  וחדרה  רותם

מיועדים  שחלות  ככל   הרגולציה   להוראות   בכפוף,  טבעי  וגז  חשמל אלה  הסכמים    ליצור . 

פלטפורמה לרכישת חשמל וגז טבעי הדדית בין רותם לחדרה, אך אינם צפויים לכלול מחויבות  

לרכישה כאמור. הסכמים אלו, אם וככל שייחתמו, יהיו כפופים, בין היתר, לאישור הגורמים  

 .  מנים של רותם וחדרה וככל שנדרש על פי דין לאישורים נוספיםמהמ

   רותם  הכוח תחנת תחזוקת םהסכ .ג

חברת  ,  2010ביוני    27ביום   עם  בהסכם  רותם  או.פי.סי   Mitsubishi Heavyהתקשרה 

Industries Ltd    )שלה בנות  לחברות  בהמשך  שומחה  ")כפי  לפרטים    ."(מיצובישי)להלן: 

 ד לדוחות הכספיים הכלולים של או.פי.סי רותם. 20אודות הסכם התחזוקה ראו באור 

 של   האם  חברתמי שהייתה    שלערבות חברה    להעמידהתחייבות    קיימת,  םההסכ  במסגרת

  רותם  התחייבות  מלוא  להבטחתמיצובישי,    לטובת  במועד חתימת ההסכם,  סי רותם.פי.או

 ערבות זו טרם הועמדה.    התשקיף. יצוין, כי נכון למועד  התחזוקה הסכם פי  על

 להלן..ח. 6.10.30במיצובישי ראו גורם סיכון בסעיף  רותם.פי.סי אובנוגע לתלות  למידע

 התפעול השוטף של תחנת הכוח רותם מבוצע על ידי או.פי.סי רותם.  

 "י  חחעם  PPA םהסכ .ד

שנה החל ממועד    20עם חח"י, לתקופה בת    PPAבהסכם    רותם   התקשרה  2009בחודש נובמבר  

  מנהל   מהקמתכחלק  (.  2033)קרי, עד שנת    רותםתחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח  

.  המערכת  ניהול  לחברתהסכם  ה"י, צפויה חח"י להמחות את  בחחבמסגרת הרפורמה    המערכת

פנתה  התשקיף  למועד לחח,  ביןאו.פי.סי  "י  פתוחות  סוגיות  הסדרת  לצורך    הצדדים  רותם 

רשאית לפעול באחת משתי הדרכים    רותםעל פי ההסכם,  .  , טרם ההמחאה האמורהלהסכם

 הבאות )או שילוב של שתיהן במגבלות מסוימות הקבועות בהסכם(:

רותם מחויבת להקצות את כושר הייצור לחח"י, ובתמורה   –ייצור ואנרגיה לחח"י   כושר (א

תשלם לה תשלום חודשי עבור כל מגה וואט זמין )קרי, תשלומי זמינות קבועה(,   חח"י 

ל  PPA-באשר נקבע    לתעריף  בהתאם )נכון  "ח למגה ש  43- כ( על  התשקיף  מועד והעומד 

לצרכן המחירים  למדד  )צמוד  שעה  נמוכה    בעלו  120(,וואט  כלכלית   משמעותית כדאיות 

מקבלת   אשר  ללקוחות    רותםמהתעריף  חשמל  )כאמורממכירת    בסעיף   פרטיים 

 

לספר התעריפים )תעריף עבור רכישת יכולת זמינה קבועה או משתנה מיצרן קונבנציונלי   1-6.5לשם השוואה ביחס לתעריף ראו לוח   120
 המחוברת לרשת ההולכה המופעלת בגז טבעי(. ליחידה במחזור פתוח או סגור 
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משתנה    מייצרת חשמל, חח"י תשלם תשלום  רותם  הכוח  שתחנת  ככל,  בנוסף  (..ב.6.10.3

המבוסס על עלות הדלק ויעילות התחנה. תשלום זה יכסה את העלות המשתנה הנובעת  

 .  החשמל  יצורוי  רותם הכוח תמהפעלת תחנ 

רותם רשאית להקצות, באופן מלא או חלקי, כושר   –  פרטיים  ללקוחותחשמל    מכירת (ב

עודפי   את  לקנות  רשאית  תהיה  חח"י  זה,  במקרה  ללקוחות.  אנרגיה  ולמכור  ייצור 

ידי   על  המיוצרת  ונצילות    הכוח  תחנת האנרגיה  רותם  של  לעלות הדלק  רותם בהתאם 

צות חודשים מראש, לשוב ולהק   12תחנת הכוח רותם. רותם רשאית, בכפוף להודעה של  

 לחח"י את כושר הייצור שהוחרג.  

הודיעה לחח"י, כנדרש על פי ההסכם, על החרגת מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח   רותם

, מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח רותם מוקצה ללקוחות  2013יולי  חודש  רותם, והחל מ

ל מחדש של רותם עם חח"י, רותם יכולה לכלו PPA-פרטיים. יצוין, כי בהתאם להסכם ה

מנת   על  זאת,  עם  פרטיים.  ללקוחות  לחח"י במקום  ולמכור  הייצור שהוחרג  כושר  את 

שרותם תוכל לבטל הסכמים עם לקוחותיה, ככלל, רכיב הייצור צריך לרדת מתחת לרף 

של רותם עם חח"י, במקרה של הפרה,   PPA-מינימלי שנקבע בהסכמים. על פי הסכם ה

מחושב לפי מנגנון המפורט בהסכם, בכפוף למגבלת  הצד המפר עשוי לשלם פיצוי מוסכם ה

 (. 2000בדצמבר    1-מיליון ש"ח )הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן החל מ   82אחריות של  

( אשר, בין היתר, O"י כולל גם נספח הולכה וגיבוי )נספח  חחשל רותם עם    PPA-ה  הסכם

לספק שירותי הולכה וגיבוי לרותם ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות    "יחחמחייב את  

"י  לחח ידי רותם    פרטיות בין רותם ללקוחותיה, וכן מסדיר את התעריפים שישולמו על

נספח   כן,  כמו  אלה.  שירותים  אנרגיה    Oעבור  עודפי  מכירות  ורכישות   "ילחח מסדיר 

חשמל מהרשת על ידי תחנת הכוח רותם, וכן את התעריפים הרלוונטיים. יתרה מכך, עם 

עם צרכן מסוים, רותם הופכת לספק החשמל הבלעדי עבור    PPAההתקשרות בהסכם  

כאשר   לקוח,  מסוגלת חח אותו  אינה  רותם  בהם  במקרים  חשמל  לו  לספק  נדרשת  "י 

 לתעריפים הרלוונטיים(.    לעשות זאת )בתמורה לתשלום מרותם בהתאם

  וכן ,  PPA-ל  Oנספח    במסגרת  במפורש  שהוחלו  מסוימות   מידה   אמות  חלות   רותם  על

ועדכוני רשות   להחלטות   ובהתאם  החשמל  רשות  ידי  על   שנקבע  כפי   נוספות   מידה   אמות

 החשמל מעת לעת.  

"י ערבות בנקאית, להבטחת לחחפי הוראות הדין, רותם התחייבה להעמיד    על  כנדרש

בנוסף, עלחח ידי    התשלום עבור שירותי תשתית הניתנים על ה  "י  של   PPA-פי הסכם 

עם   התחייבויותיה  חחרותם  להבטחת  בנקאיות  ערבויות  להעמיד  התחייבה  רותם  "י, 

סופקו בעבר על ידי אסיה "י בתקופת הפעלתה של תחנת הכוח רותם. ערבויות אלה לחח

"י כולל  חחשל רותם עם    PPA-ה   הסכם   כי   יצוין .פי.סי אנרגיה.  לאופיתוח אולם הועברו  

התחייבות של רותם בקשר לזמינות התחנה, והערבויות שהועמדו מכסות, בין היתר, גם 

 .  האמורה להתחייבות  בקשרהפרות 

פנו  התשקיףלמועד   בין    "יחח ,  לצורך הסדרת סוגיות פתוחות  לרותם  ומנהל המערכת 

"י )בתפקידה כמנהל המערכת( מחח , קיבלה רותם מכתב  2021במרץ    17הצדדים. ביום  

הסוגיות   את  כפי    הפתוחותהכולל  אלה  לסוגיות  ביחס  עמדותיהם  ואת  הצדדים  בין 
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עבר בגין עלות  "י טענות הנוגעות להתחשבנויות  חח "י. במסגרת זו ציינה  חח שרואה אותן  

רותם   לקוחות  עבור  אנרגיה  מנהל    במקריםרכישת  ידי  על  התחנה  עומס  הפחתת  של 

בשנים   מניה  נתוני  העברת  אי  בעקבות  בגבייה  פערים  וכן  , 2015עד    2013המערכת 

מהותיים   שאינם  ציינה  לרותםבסכומים  כן,  כמו  לעניינים חח.  ביחס  עמדתה  את  "י 

חיר רכישת עודפי אנרגיה ועלות רכישת אנרגיה על  נוספים להסדרה בין הצדדים לגבי מ

שציינה   לסוגיות  ביחס  רותם  של  עמדתה  בדיקות.  ביצוע  במהלך  רותם  "י,  חח ידי 

, התשקיף בהתבסס על יועציה המשפטיים, שונה ומתקיימים דיונים בין הצדדים. למועד  

. הצדדים  בין  הסכמות  לגיבוש  באשר  ודאות  ואין  כאמור  הפתוחות  הסוגיות  הוסדרו  טרם

 .לערכאות  לפנות הצדדים  עשויים, הסכמות  יגובשו שלא ככל

   הליכים משפטיים .6.10.24

של    לפרטים  מהותיים  משפטיים  הליכים  באור  אואודות  ראו  רותם  הכספיים    20.פי.סי  לדוחות 

 .פי.סי רותם. אוהכלולים של 

 ביטוחים .6.10.25

"כל    רכוש  ביטוח:  הבאים  הביטוחים  במסגרת,  היתר  בין,  מבוטחת  רותם ,  התשקיף  למועד  נכון

  (,רווחים  ואובדןרכוש  משולב  )  ומלחמה  טרור,  המבוטח  לרכוש  נזק  עקב  רווחים  אובדן,  הסיכונים"

  ביטוח  לחברה.  משרה  ונושאי  דירקטורים  וביטוח   מעבידים   חבות   ביטוח,  שלישי  צד  אחריות   ביטוח 

 (. POSI) לציבור  ערך ניירות של הנפקה 

    .להלן.  2.ג.6.10.29ף סעיראו  .פי.סי רותםאוותחולתה על  125מידה  אמתאודות  לפרטים

סי רותם  .פי., ואין וודאות כי אותשקיףה  למועד   נכון  הינו  לעיל  האמור  הביטוחים  תיאור  כי,  יובהר

תוכל    או.פי.סי רותם  כי  ודאות  אין  כן  כמו  תמשיך לערוך את הביטוחים האמורים לעיל גם בעתיד. 

 י. אירוע ביטוח בקרותלקבל פיצוי בגין מלוא נזקיה 

  מימון .6.10.26

כמקובל  פיננסיים  שקיבלה מבנק ומוסדות  פעילותה של או.פי.סי רותם ממומנת באמצעות אשראי  

פרויקט תחנת הכוח של רותם מומן בשיטת מימון פרויקטים באמצעות הקמת    במימון פרויקטים.

( ייעודי  במתק SPCתאגיד  מחזיק  אשר  מוקם  (  התאגיד  הרלוונטיים.  וברישיונות  החשמל  ייצור  ן 

לטובת הקמת מתקן ייצור החשמל ומלבד זאת לא מתקיימת בו פעילות אחרת. מימון הקמת מתקן  

הקמת   מעלויות  משמעותי  בשיעור  חיצוני  מימון  ידי  על  נעשה  החשמל  )השיעור    הפרויקטייצור 

רישות הרגולציה ולהסכמות המסחריות בין  מימון חיצוני, המשתנה בהתאם לד  80%המקובל הינו  

הצדדים( והיתרה ממומנת על ידי הון עצמי של בעלי המניות. ככלל, המימון החיצוני מועמד כחוב  

(  Non-Recourse)קרי, מימון    לפרויקטבכיר. מרבית המימון החיצוני אינו נשען על בטוחות חיצוניות  

ודי )שעבוד קבוע וצף של כלל רכושו( וכן על שעבוד  אלא על בטוחות אשר הועמדו על ידי התאגיד הייע

להזרמת   התחייבות  או  ערבות  מועמדת  המקרים  מן  בחלק  הייעודי.  בתאגיד  המניות  בעלי  מניות 

 על ידי בעלי המניות של התאגיד הייעודי.  לפרויקטכספים 

 לדוחות הכספיים הכלולים של או.פי.סי רותם.  ג  14לפרטים אודות הסכם המימון של רותם ראו באור  

 עם צדדים שלישיים סי רותם  .פי.קשורה או  והלוואה בה םהסכ .א

 :  2020בדצמבר   31נכון ליום סי רותם, .פי.קשורה או  בוההלוואה,  םלהלן פרטים אודות הסכ
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נטילת  מועד 

ההלוואה/ מסגרת  

 האשראי 

ותקופת ההלוואה/  

 מסגרת האשראי

סכום  סוג ההלוואה 

המסגרת  

 המקורי

סכום ההלוואה  

 כפי שנמשך )קרן( 

יתרת ההלוואה  

בספרים )לרבות  

ריבית לשלם( נכון  

 31.12.2020ליום 

תקופת פירעון קרן  

 ההלוואה 

שווי הוגן של הלוואות   תנאי ריבית והצמדה 

או.פי.סי רותם )כולל  

ריבית לשלם( ליום 

)מיליוני  31.12.2020

 ש"ח( 

  2011ואר החל מי 

מועד חתימת  )

י  ההסכם( ועד יו 

2031 

מסגרת מימון  

לחוב בכיר  

שהועמדה על ידי  

ק ומוסדות  ב

סיים )מימון  פי

 )פרוייקטלי

מיליון   1,800

  121ש"ח

מיליון   1,430

המשקף   122ש"ח

-יחס מינוף של כ

מהעלות   80%

הכוללת של  

 הפרויקט 

 

 

פירעון קרן וריבית   מיליוני ש"ח  1,097

לחודש   25רבעוני, ביום 

האחרון של כל רבעון  

 קלנדרי 

ההלוואה צמודה למדד המחירים  

לצרכן ונושאת ריבית שנתית  

 5.4% -ל 4.9%בשיעורים שבין 

1,320 

 

 

 

ה   121 נכון למועד  זמי   תשקיף ההסכם כלל כמה סוגי מסגרות אשראי.  ונותרו שתי מסגרות  לית ות  ליום  , מתוכה  וערבויות  הון חוזר  שהועמדו לצרכימיליון ש"ח    21יצול בסך כולל של  ות  נכון 
 .  בנקאיות ובטוחות עבור חוזי אקדמה ערבויות לצורך מיליון ש"ח   8-כסך של נוצל  31.12.2020

ת הכוח רותם(, עמדה  )ימים ספורים טרם מועד ההפעלה המסחרית של תח  2013י  ביו   30כון ליום  נצברה לקרן, כך שבתום תקופה זו, ו  ת הכוח רותם, ריבית ההלוואה בתקופת ההקמה של תח  122
 .מיליארד ש"ח 6.1-ה באותה עת, על סך של כ הריבית הצבורה בגי יתרת ההלוואה, כולל 
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  לפירעון   זכות ערבויות , שעבודים, בטחונות ותנאים נוספים  Cross default פיננסיות מידה   אמות

 מוקדם 

  /ללווה  חזרה   זכות

 חזרה  זכות ללא

1. ADSCR    מינימלי

 1.1–1.05בגובה 

ספקת  הכתלות ב

  החשמל לחח"י 

-)המחושב הן ביחס ל

החודשים שחלפו   12

  12-והן ביחס ל

 ;החודשים הבאים(

2. LLCR   1.05בגובה –

כתלות באספקת   1.1

 החשמל לחח"י 

קרנות   .3 על  שמירה 

רזרבה בהתאם לתנאי  

 ההסכם.

מגבלות על יצירת  ( 1מגבלות סטנדרטיות להסכם מסוג זה, וביניהן: )

( 3);כסיםשל זכויות ו  מגבלות על העברה או מכירה ( 2) ;וספים שעבודים

מגבלות על עסקאות עם בעלי  (  4) ;וספיםנ סייםטילת חובות פי מגבלות על 

מגבלות על  ( 5)ויים בפעילות; שליטה וצדדים קשורים וכן מגבלות על שי 

מהותיים כגון מיזוג   וייםאיסור לבצע שי (  6)השקעות הון ורכישת חברות; 

מגבלות על  (  7)ה במהלך העסקים הרגיל; כסים שאי  וכן מגבלות על רכישת

מגבלות  (  8)אי סף מסוימים; ם עומדים בתשאי PPA התקשרות בהסכמי

סיים של רותם בהיקף  לחובות פי  cross-defaultקיים סעיף ( 9)על חלוקה; 

ם להסכמים שבבסיס  אלף ש"ח, לאירועי הפרה של צדדי 500-גבוה מ

רותם או  ביות סיים של בעלי המהפרויקט כמפורט בהסכם וכן לחובות פי

ים המפורטים בהסכם ובכלל  אים שו ערבים בפרויקט, ככל שמתקיימים ת

אי  וי מהותי לרעה )הכל, בת מיליון ש"ח ושי  5ימלי של זה היקף חוב מי

כמו כן, כמקובל   אים הקבועים בהסכם.וי שליטה בתשי( 10)ההסכם(; 

ות למימוש רק  יתן זכויות מסוימות של רותם הבמימון פרויקטלי, יש

ים  ים וכן זכויות מסוימות אשר הגורמים המממבהסכמת הגורמים המממ

וסף, ההסכם  ב(. reserved discretionן )רשאים לחייב את רותם להפעיל

ים והפסקת  ון שויהם: אירועי חדלות פירע קובע שורה של אירועי הפרה ובי

פעילות של רותם או של יתר החייבים )כהגדרתם בהסכם(, אירועים בעלי  

הפרת התחייבויות או   (,ח זה בהסכםהשפעה מהותית לרעה )כהגדרת מו

ויי רגולציה המשפיעים לרעה על  קבע, שימצגים, הורדת דירוג מתחת לסף ש

מסוימים בקשר לפרויקט,  הפרויקט או על המימון, אירועי אובדן או הפקעה 

, שינויי  סייםטים פיהמתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת קוב אירועים

רותם והכל בהתאם לתנאים ולתקופות הריפוי כמפורט בהסכם. ב בעלות 

 עיל. .ג. ל6.10.22 בקשר עם עסקת אנרג'יאן ראו סעיףהמימון  הסכם ל לתיקון

בטחונות   בדבר  לפרטים 

מ לטובת  רותם  ממני  שהעמידה 

רותם     והביטחונותהלוואת 

שה ראו ועמדוהנוספים    סעיף  , 

 להלן.  .ד.6.10.26

קיימת זכות לפירעון  

מוקדם בכפוף  

לתשלום עמלת  

 .פירעון מוקדם

הלוואה פרויקטלית, עם  

זכויות חזרה מוגבלות  

מכוח  )לחברה 

השעבודים או הערבויות  

 ( ייןשהעמידה, לפי הע
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 מידה פיננסיות בהן מחויבת רותםאמות  .ב

( )  (והחברהאו.פי.סי אנרגיה, ורידיס תחנות כוח   Equityורותם חתומות על הסכם הזרמת הון 

Subscription Agreement  )התשקיף   למועד  נכון   כאשר, על תיקוניו השונים,  2011בינואר    2  מיום  

)   הרמטיק  הנם  לו   הנוספים   הצדדים החברה לנאמנות של  ( בע"מ )לשעבר  1939שירותי נאמנות 

לאומי "בנק  )להלן:  הבטוחות  כנאמן  אשראי הרמטיק(  כסוכן  לאומי  ובנק    הסכם "להלן:  )  "( 

 "(. רותם של ההון הזרמת

  או.פי.סי אנרגיה ו  כוח  תחנות  ורידיס ו  בלהוראות הסכם הזרמת ההון של רותם, התחיי   בהתאם

להבטיח כי יהיה ברשות רותם ההון העצמי הנדרש על פי תנאי הרגולציה והסכם מימון רותם וכן  

  עם רותם    של  PPA-ה  הסכם  פי  על,  היתר  בין,  הנדרשות  הערבויות  העמדתההון הנדרש לצורך  

ביטול הסכם התפעול עם חברת התפעול רותם תוקן    עם(.  לעיל.ב.  6.10.3  בסעיף"י )המפורט  חח

  של   הערבויות  ושוחררו  התפעול  הסכם  ביטול  את  שמשקף  באופןההון של רותם    הסכם הזרמת

. יצוין, כי ההסכם כולל תנאים ומגבלות בקשר להעברה או מימוש מניותיה  רותם  התפעול  חברת

   .להלן  .ג.6.10.26  סעיףברותם. לפרטים נוספים ראו ורידיס תחנות כוח ואו.פי.סי אנרגיה של 

לעיל.   מימון רותם עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות  פי הסכם  על  כי  אמות  יצוין 

  . דריתה קלבדצמבר בכל ש  31י וליום  ביו   30ים הכספיים ליום  תומדדות בהתאם לנ המידה 

רותם באמות המידה  או.פי.סי  יחס עמידתה של    2020בדצמבר    31ים הכספיים ליום  תוכון ל

 :ו כדלקמןהי סיותהפי

 2020בדצמבר  31ליום  היחס הנדרש על פי הסכם ההלוואה אמות מידה פיננסיות 

ADSCR 1.7 כתלות באספקת החשמל לחח"י  1.1–1.05 החודשים הקודמים(  12-)ב 

ADSCR 1.34 כתלות באספקת החשמל לחח"י  1.1–1.05 החודשים הבאים(  12-)ב 

LLCR   1.05–1.1  1.96 כתלות באספקת החשמל לחח"י 

מבוססים על נתונים שהם בבחינת מידע צופה    LLCR-וההחודשים הבאים    12-ל  ADSCR-נתוני ה

ותלוי  מותנה  ואשר  רותם  או.פי.סי  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני 

בגורמים שונים, ובין היתר תעריף הייצור, וכן הכנסות והוצאות בפועל. לפיכך, המידע כאמור עלול  

 שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.  

 מגבלות על חלוקה  .ג

לעיל(  .ב.  6.10.26בסעיף    המתואר)רותם    מימוןפעולות חלוקה על ידי רותם המוגדרות בהסכם  

החלוקה   פעולת  על  )א(  היתר:  ובין  כאמור  בהסכם  המפורטים  תנאים  של  לשורה  כפופות 

תוך   )לאחר  יםימ  100להתבצע  שנה  1:  תום  )קלנדרית (  כל  2;  של  השני  הרבעון  תום    שנה ( 

או הפרה פוטנציאלית )כהגדרתם בהסכם(; )ג( מילוי קרנות    הפרה  אירוע  היעדר; )ב(  קלנדרית

  חלוקות   שתי מ  יותר   בוצעויהרזרבה )כהגדרתם בהסכם( לרמה הנדרשת על פי ההסכם; )ד( לא  

)קלנדריתבשנה   הבאות:  הפיננסיות  באמות המידה  עמידה  )ה(   ;1  )ADSCR   1.2-1.25  הבגוב  

החודשים    12- החודשים שחלפו והן ביחס ל  12-"י(, הן ביחס ללחח  החשמל   בהספקת )כתלות  
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( )לחח  החשמל  בהספקת)כתלות    1.2-1.25  בגובה  LLCR(  2הבאים;    מזומנים   עודפי(  3"י(; 

 "ח.  ש מיליון 25 לפחות  של( בהסכם)כהגדרתם 

תיקון להסכם מימון רותם, לפיו בהתקיים  , נחתם  2021לאחר מועד הדוח הכספי, בחודש ינואר  

התנאים הבאים במצטבר, לא תתבצע חלוקה ברותם אם: )א( רמת הביקוש של לקוחות רותם  

או    ADSCR-)כפי שהוגדרה בתיקון( עולה על הרמה המקסימלית כפי שהוגדרה בתיקון, )ב( ה

 . לאחר מועד זה  1.35-ומ  31.2.2022עד ליום   1.3-נמוכים מ  LLCR-ה

   וערבויות  דיםשעבו .ד

   רותם של  חובותיה להבטחת   וערבויות  שעבודים .1

חברת  )יחד עם .פי.סי אנרגיה  ואוהחברה  העמידו של רותם, המימון   מסגרת להסכם בהתאם

שלה תאג  (האם  של  יערבויות  בסך  רותם  לטובת  ו  20דיות  ש"ח  ש"ח,   80-מליון  מליון 

להבטחת    . רותםרותם על פי הסכם מימון  או.פי.סי  , וזאת להבטחת חובותיה של  בהתאמה

רותם, ורידיס תחנות כוח שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה  או.פי.סי  האשראי שנטלה  

רותם )כולל בדרך של רישום  או.פי.סי  את מניותיה ב  רמטיקוללא הגבלה בסכום, לטובת ה

רותם  או.פי.סי  המניות על שם חברת הנאמנות האמורה(, וכן את החזקותיה בהון המניות של  

לרבות זכויות לדיבידנד, זכויות מכוח שטרי ההון, כל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית  

מחלוק הנובעים  פירות  מלבד  מאלה,  הנובעים  פירות  וכל  ברותם  זכויותיה  מכוח  ה,  להם 

מסמכי   במסגרת  רותם.  הלוואת  להסכם  בהתאם  המשועבד  הרכוש  של  מימוש  או  מכירה 

הרכוש   את  להעביר  או  לשעבד  שלא  היתר,  בין  כוח,  תחנות  ורידיס  התחייבה  השעבוד 

, נחתם תיקון להסכם 2017בחודש דצמבר    המשועבד ללא הסכמת בנק לאומי מראש בכתב.

זה: "מסגרת האשראי   בס"ק  או.פי.סי  "(  2017תיקון  )להלן  של  חברת האם  שוחררה  לפיו 

  מיליון   57.5צבירת קרן נוספת ברותם בסך של בתמורה לאנרגיה מהערבות התאגידית וזאת 

זהבס )  למדד  צמוד   "חש העמידו  הבעלים  ערבות  קרן"  :"ק  צבירתה  להבטחת  אשר   ,)"

רותם. או.פי.סי  ערבויות תאגידיות לטובת המלווים של  ורידיס תחנות כוח  ו   או.פי.סי אנרגיה

הבעלים,2020  פברוארבחודש   ערבות  בקרן  הסכום  מלוא  צבירת  לאחר    חלקבוטלו    , 

ידי  הערבויות  המ על  הועמדו  ואשר  אותאגידיות אשר  לעיל  כאמור  וורידיס  אנרגיה  .פי.סי 

בחודש ספטמבר   .המיליון ש"ח, בהתאמ   12-מיליון ש"ח וסך של כ  46-סתכמו לסך של כה

ערבויות בנקאיות בסך של  לטובת המלווים של רותם  החברה  או.פי.סי אנרגיה והעמידו    2020

כ   46-כ של  וסך  ש"ח  רותם    12-מיליון  של  התחייבותה  חלף  וזאת  בהתאמה,  ש"ח,  מיליון 

כמו כן, יצויין כי בנוסף לערבויות התאגידיות המתוארות  .  להחזיק קרן ערבות בעלים כאמור

על ידי או.פי.סי    2014בחודש נובמבר  לעיל, קיימות ערבויות תאגידיות נוספות אשר הועמדו  

   .מהאמיליון ש"ח, בהת 3- מיליון ש"ח ו  12בסך של והחברה אנרגיה 

למנהל    123ש"ח   מיליון  9.8-כ  של  בסךבנקאית    ערבות  כוח  תחנות  ורידיסהעמידה    בנוסף

שנים    3מידי    וטונומיתא של רותם עם חח"י. הערבות מתחדשת    PPA-המערכת מכוח הסכם ה

 

מיליון ש"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור    49-סך הערבות הכולל הינו כ  123
 מיליון ש"ח צמוד למדד.   9.8-החזקתו. לפיכך, חלקה של החברה בהעמדת הערבות הינו כ
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 124( התשקיף  למועד)נכון    "ח שמיליון    7.7-של כ   ך סב  בנקאית  ערבות  וכן.  2033עד אוקטובר  

 . 2021למנהל המערכת מכוח אמות המידה אשר הוערכה עד פברואר 

 רותם  שהעמידה  שעבודים .2

עם   בקשר  התחייבויותיה  מימוןלהבטחת  יצרה    הסכם  הרמטיק  לטובת  רותם  רותם, 

נכסיה   כלל  על  צף  שעבוד  רותם  הלוואת  של  המממנים  הגורמים  שעבודים   וכןולטובת 

ערבויות   אודות  לפרטים  וזכויותיה.  נכסיה  כל  על  השעבוד  דרך  על  והמחאות  קבועים 

סעיף   ראו  רותם  שהעמידה  ערבויות  או  קשורים  צדדים  ידי  על  רותם  לטובת  שהועמדו 

זכויותיה  יצוין.  לעיל  6.10.26 את  רותם(  הלוואת  למועד  )עובר  בעבר  שעבדה  רותם  כי   ,

 בפקדונות ובחשבונות מסוימים שהיו קיימים בעבר, לטובת בנק לאומי. 

פקיעת   תיאור לטובת סוג הערבות  מועד 
 תוקף 

  הערבות סכום  
ליום  נכון 

31.12.2020 
ערבות בנקאית   משרד האנרגיה  ערבות בנקאית 

להבטחת  
התחייבויות  
מכוח רישיון  

ייצור החשמל  
 של רותם 

נכון למועד  
,  התשקיף
הערבות  

הוארכה עד מרץ  
2022  

 מיליון דולר  1

הממונה ארצי   ערבות בנקאית  
 יחידת דלק  

ערבות בהתאם  
לחוק הבלו על  

- התשי"חדלק, 
1958 

מיליון ש"ח   2-כ 31.12.2021עד 
 צמוד למדד 

פי הסכם  * על  כל הערבויות האמורות לעיל הוצאו ממסגרת הערבויות של רותם שהועמדה 

 הלוואת רותם.  

 מנוצלות  אשראי  ויתרות אשראי מסגרות .ה

מימון  במסגרת למועד    לעיל  כמפורטרותם    הסכם  נכון  אשראי.  מסגרות  סוגי  מספר  נכללו 

-וניתנת לניצול: מסגרת הון חוזר )בסך כולל של כיש מסגרת אשראי זמינה , לרותם התשקיף

בנקאיות ובטוחות עבור חוזי אקדמה  ערבויות  לצורך  ניצלה רותם  מיליון ש"ח(, ומתוכה    21

כ של  כולל  ש"ח  8-סך  ליום  מיליון  נכון  כ2020בדצמבר    31.  רותם  ניצלה  ש"ח    8- ,  מיליון 

 מהמסגרות כאמור לצורך ערבויות בנקאיות ובטוחות עבורי חוזי אקדמה.  

 דירוג  .ו

ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ את הדירוג לטווח ארוך של  אישררה  ,  2020  פברואר  בחודש

אופק  עם    Aa2את דירוג החוב הבכיר של רותם ברמה של  ועם אופק יציב    Aa2רותם לרמה של  

דצמבר    יציב. של    2020בחודש  הבכיר  החוב  מעלות    רותם דורג  הדירוג  חברת  ידי   S&Pעל 

 עם תחזית יציבה.  -AAבדירוג 

 מיסוי .6.10.27

 לדוחות הכספיים הכלולים של או.פי.סי רותם.    15לפרטים ראו באור 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .6.10.28

 

מיליון ש"ח, כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור    38.5-הערבות הכולל הינו כסך    124
 מיליון ש"ח צמוד למדד.    7.7-החזקתו. לפיכך, חלקה של החברה בהעמדת הערבות הינו כ
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 כללי  .א

תקנות   היתר,  בין  מצויים,  החברה  פעילות  על  החלים  הסביבה  איכות  בתחום  החוקים  בין 

התשנ"ג  משומש(,  )שמן  מפגעים  עסקים,  1993-מניעת  רישוי  חוק  והבניה;  התכנון  חוק   ;

; החוק למניעת  1997-; תקנות המים )מניעת זיהום מים()תחנות דלק(, התשנ"ז 1968- התכ"ח

;  1993-; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1988-זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 

;  2006-חוק אוויר נקי; החוק למניעת מפגעי אסבסט; חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 

; חוק  2012-חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב   –סביבה  חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות ל

ופינוי   התשנ"גלמחזורפסולת  איסוף  מסוכנים(,  1993- ,  )מפעלים  עסקים  רישוי  תקנות   ;

; תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי  2001-; תקנות שירותי הובלה, התשס"א1993- התשנ"ג

 וכן חוקי עזר ונהלים שונים.   1990-סביר(, התש"ן

ת מנובמבר  ורותם מבצעת  פנימית, החל  לוודא  2016כנית אכיפה סביבתית   את , שתכליתה 

בדרישות הסביבתיות ביניהן פליטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת דלקים, אחסון    ה עמיד

 ושימוש בחומרים מסוכנים ודלקים, זיהום קרקע ומקורות מים, אסבסט, רעש ועוד.  

יתרים והרישיונות הניתנים לאו.פי.סי רותם  אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתנאי הה

, לרבות  ומנהליותמכוחן עלולה לחשוף את או.פי.סי רותם ואת מנהליה לסנקציות פליליות  

הטלת קנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים 

כנגד  התשקיף למועד  סביבתיים.   רותם  ,  הוגשו  או.פי.סי  מנהליים,  לא  משפטיים  הליכים 

 .פליליים ואזרחיים, בטענות להפרת החוקים הסביבתיים 

מחזיקה בהיתרי פליטה  או.פי.סי רותם  כנדרש על פי הוראות חוק אוויר נקי,    -   חוק אויר נקי .1

)היתר הפליטה התקבל בחודש ספטמבר   .עבור מקורות פליטה טעוני היתר שהיא מפעילה

2016) . 

ברותם מאוחסנים חומרים מסוכנים וכן תשתיות ומתקנים המכילים דלקים    -  קרקע ומים .2

מסוכנים.   רותםוחומרים  ומים    או.פי.סי  קרקע  זיהום  של  וטיפול  מניעה  על  שוקדת 

   .מחומרים, תשתיות ומתקנים אלה

נאספים ומשמשים לשימוש חוזר במפעל רותם אמפרט  המים מריענון הממברנות    -   שפכים .3

 . )מפעל בבעלות כי"ל(

לצורך פעילותה    רותם מחזיקה, משתמשת ומאחסנת חומרים מסוכנים  -  חומרים מסוכנים .4

לשנה.    השוטפת  אחת  המתחדשים  רעלים  היתרי  התנאים    רותםוברשותה  בכל  עומדת 

 .  פעולות הנדרשות מתוקף ההיתריםוה

כפופה רותם, בהיבטים הסביבתיים של פעילותה בין היתר    הגרת פעילותבמס  -  תכנון ובניה .5

של    מתחולתן של הוראות תכנון ובניה, תחנת הכוח  כחלקלהוראות דיני התכנון והבניה.  

   . להוראות סביבתיות שונות הקבועות בתוכניות מתאר ובהיתרי בניה  הכפופאו.פי.סי רותם  

מספר רישיונות עסק שתוקפם בהתאם לצו רישוי עסקים  רותם פועלת מכוח    -  רישוי עסקים .6

התשע"ג רישוי(,  טעוני  או  2013-)עסקים  מתעדכנים  אשר  לרישיונות  נלווים  ולתנאים   ,

מתחדשים מעת לעת. אלה נועדו להסדיר את פעילות התחנה, בין היתר, במטרה להקטין  
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הווה עבירה על חוק  ולמנוע סיכונים ומפגעים סביבתיים. הפעלת רותם ללא רישיון עסק מ

 רישוי עסקים, ועלולה להביא להפסקת הפעילות. 

,  2015-במסגרת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, התשע"ה  -   אסדרה סביבתית משולבת .7

השפעות   לבחינת  משולב  סביבתי  לרישוי  חוק  לקדם  הסביבה  להגנת  המשרד  מבקש 

אוו )שפכים,  ההיבטים  בכל  הסביבה  על  הכוח  תחנות  של  וכיו"ב(   יר,סביבתיות  קרקע 

ולקבוע בהתאם תנאים פרטניים לכל תחנת כוח בהתחשב בתנאיה הייחודיים ובאינטגרציה  

ברישיון   תנאים  באמצעות  ההליך  מיושם  זה  בשלב  השונות.  הסביבתיות  השפעותיה  בין 

העסק של תחנת הכוח, הנדרשת להגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי.  

רד להגנת הסביבה להטמיע במסגרת אסדרה סביבתית משולבת באופן  כמו כן מבקש המש

ב נקיטה  חובת  דוגמת  מנגנונים  הטכניקה    –   BAT  (Best Available Techniques-רוחבי 

וסקרים   מידע  והוספת  מחדש  ארגון  הרישוי,  הליך  של  שקיפות  הזמינה(,  המיטבית 

ו הציבור  שיתוף  רישוי,  לצורך  הסביבה  להגנת  למשרד  המוצר, הנמסרים  חיי  בחינת  כן 

 דרישות לניהול סביבתי ועוד. 

 התשקיף או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה למועד   אירועים .ב

ידיעת   עם אולמיטב  עניינים מהותיים בקשר  או  לאירועים  אינה חשופה  היא  רותם,  .פי.סי 

  6.10.28ף  לפרטים אודות סיכונים סביבתיים כגורם סיכון לחברה ראו סעי  איכות הסביבה.

 .  תשקיףל

 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים  .ג

רואה עצמה כמחויבת בנקיטת אמצעים להגנה על הסביבה וצמצום מפגעים    או.פי.סי רותם

סביבתיים. או.פי.סי רותם פועלת לשמירה על איכות סביבה ולמזעור ההשלכות הסביבתיות  

שילוב   כוללים:  רותם  או.פי.סי  של  הסביבתית  המדיניות  עקרונות  מפעילותה.  הנובעות 

זה בתהליכי קבלת החלטות; תכנון ותפעול  שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה ובכלל  

גלם   המתקנים; אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי 

חדשים  מתקנים  בתכנון  וסביבתיים  מרחביים  נופיים,  שיקולים  שילוב  טבע;  ובמשאבי 

ותם  כמו כן, במסגרת תכנית אכיפה סביבתית אשר אימצה רובתחזוקה של מתקנים קיימים.  

   , מבוצעים מבדקים לאורך השנה.2016המיושמת החל מנובמבר 

   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בתחום הפעילות .6.10.29

 כללי  .א

עסקיות,   וקבוצות  חברות  על  כללי  באופן  החלה  לרגולציה  רותםבנוסף  כפופה    או.פי.סי 

חוק משק החשמל והתקנות שהותקנו    :הכוללת בין היתר את  במסגרת פעילותה,  לרגולציה

, כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(  עם חח"י  של רותם  PPA-הסכמי ה מכוחו,  

  הדיןהוראות  .  שמפרסמת רשות החשמל  אמות המידה ותעריפיםוכן ההחלטות,    2000-התש"ס

האמורות, כוללות, בין היתר, גם את היקף ההון העצמי לו נדרשת רותם, בהתאם לפרויקטים  

לפיכך   במסגרת זכייתה במכרז. המבוצעים על ידה. יצוין כי רותם קיבלה רישיון ייצור חשמל
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החלה   פרטיים    רותם  עלהרגולציה  חשמל  יצרני  על  החלה  לרגולציה  בהכרח  זהה  אינה 

  125אחרים. 

אנאו   יצרני של    רגולטוריות  סוגיות  המקדם,  החשמל  יצרני  בפורום  חברה  הינהרגיה  .פי.סי 

 . מול הרגולטורים. פעילות הפורום ממומנת על ידי החברים בו החשמל  במשקחשמל פרטיים 

 תיאור כללי של הרגולציה החלה על פעילות החברה בתחום הפעילות   .ב

 חוק משק החשמל  .1

הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, תוך הבטחת  חוק משק החשמל נועד להסדיר את 

יצירת תנאים לתחרות   והכל תוך  והתייעלות אנרגטית,  יעילות  זמינות, איכות,  אמינות, 

ומזעור עלויות. חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בנושא רישוי השחקנים השונים  

ולחובותיו וכן הוראות  במשק החשמל, הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני  

המתייחסות לרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה. החוק הגדיר את ייעודה של 

רשות החשמל כגוף שתפקידו להסדיר ולפקח על מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל. 

תפקידי רשות החשמל מוגדרים בחוק וכוללים ארבעה תחומי פעילות עיקריים: קביעת  

קביעת במשק   תעריפים,  לפעילות  רישיונות  מתן  השירות,  לטיב  ומדדים  מידה  אמות 

 החשמל, פיקוח על מילוי התנאים שנקבעו ברישיונות וטיפול למול צרכני חשמל. 

 תקנות יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי )תקנות היח"פ(  .2

תקנות היח"פ נועדו לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם 

פרטיים    לעקרונות יצרנים  של  חשמל  מכירת  ועידוד  במשק  הייצור  עלויות  מזעור 

תקנות אלה מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל שאינם פועלים   126לצרכנים. 

. התקנות מסדירות, בין היתר,  תבטכנולוגית קוגנרציה או באמצעות מקור אנרגיה מתחדש

את מנגנון עריכת העסקאות של יצרן פרטי קונבנציונלי עם מנהל המערכת, וקובעות שתי  

יכולת   מכירת  ושיטת  אנרגיה  מכירת  )שיטת  כאמור  עסקאות  לעריכת  עיקריות  שיטות 

ואנרגיה(.   העקרונותהתקנות    בנוסף,זמינות  את  היתר  בין  עסקה    מסדירות  לביצוע 

במשקבילטראלי שונים  חשמל  צרכני  לבין  קונבנציונלי  פרטי  יצרן  בין  בהתאם ת  הכל   ,

 ובכפוף לתנאים בתקנות ולהסדרות רשות החשמל. 

   הרישיונותתקנות   .3

תקנות אלה מסדירות את נושא הרישוי לצורך פעילות במשק החשמל בישראל. התקנות  

לרישיון, התנאים    כוללות, בין היתר, הוראות בדבר הפרטים השונים שיש לכלול בבקשה

וחובות   רישיון  בעל  פעילות  על  הפיקוח  רישיון,  מבקשי  בין  בחירה  ודרכי  רישיון  למתן 

הדיווח של בעל הרישיון. התקנות קובעות, בין היתר, תנאים למתן רישיון ייצור וביניהם  

הוכחת יכולת כספית, שיעור הון עצמי מינימלי, קיום זכויות במקרקעין עליהם מוקמת 

הייצור, תקינות הציוד המיועד לפעילות לפי הרישיון, התחייבות להתחיל בפעילות  יחידת  

 במועד שהורתה רשות החשמל וכן הצגת תכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים. 

 

 להלן. .10.ב.6.10.29לפרטים נוספים אודות ההסדרה של רותם ראו סעיף   125
 לתקנות היח"פ. 2סעיף   126
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 החשמל   משק  כללי;  2000-משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס  כללי .4

   2020-"ףהתש(,  חיוני שירות ספק  עם)עסקאות 

את ההתקשרות של יצרני חשמל פרטיים בעסקאות   משק החשמל נועדו להסדיר  כללי 

כללי משק החשמל   מנהל המערכת וקובעים את העקרונות לעריכת עסקאות כאמור.  עם

 עסקאות  על  חלים(  "2000כללי  "להלן:  )  2000- )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס

 אישור  שקיבל מי  על , התחילה ביום   נסתיימו טרםו  2000 כללי  תחילת  יום  לפני  שהחלו 

 בהתבסס  ייצור  רישיון  שקיבל  או  הקונבנציונלי  תקנות  של  תחילתן  ערב  ייצור  רישיון  או

 התקנות   של  תחילתן  ערב  שפורסם  מכרז  לפי  רישיון  שקיבל  או  כאמור   אישור  על

קובעים, בין היתר, כי עסקה של יצרן פרטי  מתחדשות  באנרגיות  יצרן  על  או  האמורות

עם ספק שירות חיוני תיערך לפי אחת משתי שיטות: )א( מכירת יכולת זמינה ואנרגיה 

לו    – ומוכר  החיוני,  השירות  ספק  לרשות  זמינה  יכולת  הפרטי  היצרן  מעמיד  לפיה 

)ב( מכירת אנרגיה   ת לפיה היצרן הפרטי מוכר לספק השירו   – אנרגיה על פי דרישה; 

 28  ביום  החיוני אנרגיה בהתאם לתכנית שנתית, המצורפת לחוזה שנחתם בין הצדדים.

משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות   כלליפורסמו ברשומות    2000  כללי,  2020  ביוני

 ברשת   יצרנים  על  פרסומם  מיום  החלים(,  "2020  כללי "להלן:  )  2020-"ףהתש חיוני(,  

. כללי  2018  ץבמר  1  יום  לאחר  תעריף  אישור  קיבלו  אשר,  הטכנולוגיות  בכל   ההולכה

קובעים, בין היתר, חובה ליצרן להעמיד את כל היכולת הזמינה שאינה מועמדת   2020

האנרגיה המוזרמת לרשת עבור   כל לצרכני חצר לטובת מנהל המערכת ולהקצות את  

 . חלים עליו  2020לא יחולו על מי שכללי   2000עסקה עם מנהל המערכת. כללי 

 127אמות המידה  .5

ספק אמות המידה נקבעות על ידי רשות החשמל ובאות להסדיר את יחסי הגומלין בין  

, בין היתר באופן ולבין לקוחותי , חח"י ומנהל המערכת(  ההתשקיףשירות חיוני )למועד  

הרמה, הטיב  את  אמות המידה מסדירות  הצדדים.  של  והזכויות  פירוט החובות  של 

אמות המידה מתעדכנות מעת ואיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני.  

 לעת ומפורסמות ברשומות כתנאי לכניסתן לתוקף. 

 ( מידהה אמות ספר של ' ה)פרק  פרטיות לעסקאות הנוגעות   המידה אמות .6

את ו', המסדירים,  - הוסיפה רשות החשמל לספר אמות המידה את פרקים ה'  ,2005בשנת  

עסקאות   העורכים  מספקים  ומול  פרטיים  חשמל  יצרני  מול  המערכת  מנהל  התנהלות 

פרטיות עם צרכנים. אמות המידה שבפרק ה' שכותרתו "עסקאות פרטיות" מסדירות את 

ע פרטיות  עסקאות  לערוך  המספק  חובת אפשרות  את  היתר,  בין  וקובעות,  צרכנים  ם 

צרכנים   שיוך  מנגנון  פרטית,  עסקה  קיום  לצורך  המערכת  למנהל  הבטוחה  העמדת 

למספקים, מנגנון תחילת וסיום העסקה הפרטית, חובת הגשת תכניות צריכה ותשלומים  

 שתגבה חח"י בגין שרותי תשתית. 

 

127 https://pua.gov.il/Standards/Documents/am_book_171219.pdf . 

https://pua.gov.il/Standards/Documents/am_book_171219.pdf
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  ייצור   רישיונות  בעלי  של  הפעלה  ומשטר  תחזוקה,  חשמל  לרכישת  הנוגעות  המידה  אמות .7

 ( המידה אמות ספר של' ו)פרק  פרטיים

ו' שכותרתו "רכישת חשמל, תחזוקה ומשטר הפעלה של בעלי   אמות המידה שבפרק 

פרטיים   רשיונות חשמל  יצרני  להתנהלות  הכללים  את  מסדירות  פרטיים"  ייצור 

ת ההולכה והחלוקה בטכנולוגיות שונות )לרבות יצרנים קונבנציונליים המחוברים לרש

 אנרגיה  מכירת   בגין  והתשלומים   המנגנון   את,  היתר  בין ,  וקובעות(  בקוגנרציהויצרנים  

 בגין   התחשבנות,  ותחזוקה  ייצור  תכניות   מסירת ,  המערכת  למנהל   מהיצרנים  וזמינות

 . ועוד  היצרנים מן הנדרש ההפעלה משטר, חריגות

 91-ו  59, 58, 57,  1תיקון לאמות מידה  –ה כ צרי מתכניותהחלטה בעניין חריגות  .8

מישיבה    2020בפברואר    19ביום   החלטתה  את  החשמל  רשות   27יום  מ   573פרסמה 

בהתאם להחלטה, מספק אינו רשאי    128, בנוגע לחריגות מתכנית הצריכה. 2020  בינואר

בעלי  עם  התקשר  בהן  ההתקשרויות  כל  נשוא  ההספק  לסך  מעבר  לצרכניו  למכור 

מההספק    3%עור העולה על  יצריכה בפועל של אנרגיה בש  129ר פרטיים.שיונות ייצויר

המותקן שהוקצה למספק, תגרור תשלום תעריף שנתי המבטא את העלות השנתית של  

ההספק בו השתמש המספק כתוצאה מהחריגה, כמפורט בהחלטה )"תשלום שנתי בגין 

ח בגין  להתחשבנות  מנגנון  ההחלטה  קובעת  בנוסף,  ההספק"(.  מתכנית חריגת  ריגה 

וחוסרים(, אשר   )עודפים  היומית  בגין חריגת  י הצריכה  חול במקביל לתשלום השנתי 

. ההחלטה תחול על רותם  2020  בספטמבר  1ההספק. תחולת ההחלטה הינה החל מיום  

ל משלימים  הסדרים  קביעת  השפעה רותםלאחר  להיות  עשויה  להחלטה  כי  יצוין,   .

על פרסום  רותם  שלילית  למועד  של    תשקיף ה.  ההשפעה  להיקף  באשר  ודאות  אין 

 ההחלטה על רותם, והדבר תלוי, בין היתר, בהסדרים המשלימים הסופיים שייקבעו.

 ליכולת  מעבר  קצה לצרכני   אנרגיה מכירת לגישתה  כי לרותם, חח"י  מסרה  2021 במאי

 חח"י   עם  תםרו  של  PPA-ה  הסכם   מהוראות  חורגת  רותם,  ידי  על  התחנה  של  הייצור

 ובכל   שונה,  PPA-ה  להסכם   ביחס   רותם  של  עמדתה   (.לעיל  .ב.6.10.4  בסעיף   המתואר)

 אמורים  אשר  משלימים  מהסדרים  מושפע  להיות  צפוי  הנושא   רותם  להבנת  מקרה

 התשקיף   למועד  כאמור.  החשמל  רשות  להחלטת  בהמשך  החשמל  רשות  ידי  על להיקבע

 כאמור.  משלימים  הסדרים נקבעו  טרם

 החשמל  ייצור ברכיב יםשינוי .9

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

)  החשמל  ייצור חח"י   וליתר   העלויות   לעיקרון  בהתאם"(,  הייצור  רכיב "להלן:  של 

  בתוך .  החשמל  רשות  ידי  על  שמיושמים   כפי,  החשמל  משק  בחוק  הקבועים  השיקולים

  בהן   מהותי  חלק  אשר"י,  חחשל    הדלקים  עלויות  על , בין היתר,  מבוסס  הייצור  רכיב,  כך

עלויות    לסיווג  ביחס  החשמל  רשות   מדיניותועל    י"חח  של  הגז  ועלויות  הפחם  עלויות  הוא

 הייצור   רכיב  על  החשמל  רשות  מהחלטת "י.  חחבין רכיב הייצור ועלויות מערכתיות של  

 

 . 91-ו 59, 58, 57, 1תיקון לאמות מידה  -חריגות מתכניות צריכה  - 27.01.2020מיום   573מישיבה  57305החלטה   128
בבאורים להחלטה מציינת רשות החשמל כי מצופה מהמספק להתקשר בעסקאות פרטיות עם צרכנים בהיקף המאפשר לו    129

 לספק את כל צריכתם מאנרגיה המיוצרת על ידי יצרנים פרטיים לאורך השנה כולה. 

https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://pua.gov.il/hearings/documents/%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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באופן    צפויה לקטון  2021בשנת  "י  חח הממוצעת של    הגז  עלות  כי  עולה  2021130  לשנת

ככל הנראה   הגז    של  יוצא  כפועלמהותי,  תמר הצפויה באמצע   בהסכםפתיחת מחיר 

 . 2020השנה וירידה בשער הדולר בהשוואה לשנת  

, כי רכיב הייצור עשוי להשתנות גם בהתאם להוצאות והכנסות אחרות של חח"י, יצוין

 . , כגון מכירת תחנות במסגרת הרפורמה בחח"ינוספים  מגורמיםלהיות מושפע    עשוי  כןו

 רכיבשמחיר החשמל בהתקשרויות בין רותם לבין לקוחותיה מושפע במישרין מ מאחר

 רכיב  וכןהרווחיות ולהיפך(    את  להקטין  יהעשו  הייצור  ברכיב  ירידה  שככלל   כךייצור )ה

של רותם,   הגז  הספקת  להסכמי  בהתאם  הטבעי  הגז  מחיר  להצמדת   הבסיס  הינו  הייצור

 בעלויות  לשינויים, היתר  בין, כך ובכלל הייצור חשופה לשינויים ברכיב או.פי.סי רותם 

 "י. חח הפחם ועלות הגז של   מחיר לרבות"י,  חח ידי  על האנרגיה  ורכישת  הייצור 

- כ 2020 בשנת היווה, עולה כי רכיב הייצור 2020פסגה קיץ לשנת  עליון במתחתעריף מ

מהתעו"ז )תעריף עומס וזמן(. כמו כן, כולל התעו"ז עלויות מערכתיות בשיעור של    84%

 .  7%-ושירותי תשתית בשיעור של כ  9%-כ

  2021עדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת    , נכנס לתוקף2021בינואר    1  ביוםכאמור לעיל,  

, 5.7%-רכיב הייצור, אשר כלל ירידה בשיעור של כ  לו  בהתאם  אשרשל רשות החשמל,  

"ז ושירותי תשתית מהתעו   8%- כ  מהוות מהתעו"ז, עלויות מערכתיות    86%- מהווה כ

 על   שלילית  השפעה  צפויה  כאמור   הייצור  ברכיב  לירידהמהתעו"ז.    6%- כ  מהוות

 .  לעיל  האמור  לאור , זאת2020לעומת שנת   2021בשנת  או.פי.סי רותם רווחיות

 הסדרה ייחודית של רותם  .10

, רותם   על  החלה  ההסדרה,  מכרז  מכוח  הפועל  פרטי  חשמל  יצרן  רותם  של  היותה  לאור

וכן אמות מידה   "יחחשל רותם עם    PPA-ה  הסכם   ובמסגרת  המכרז   במסגרת   קבועה 

   .רשות החשמל מעת לעת ידי  נוספות כפי שנקבע על

המהותיים בין רותם למתחרותיה העיקריות אשר  הרגולטורייםעיקרי ההבדלים  להלן

 ולכלל אמות המידה המפורסמות על ידי רשות החשמל:   241כפופות להסדרה 

 זמינות  .א

ככל שתבחר רותם להקצות הספק למכירת חשמל לחח"י    –   קבועה  זמינות  תעריף .1

)חלף מכירתו ללקוחות פרטיים( תהיה רותם זכאית לתעריף זמינות מחח"י ביחס  

לכושר הייצור המוקצה לחח"י, בשיעור נמוך יותר מאשר מתחרותיה הפועלות  

. מאז הפעלתה המסחרית הקצתה רותם את כל כושר הייצור  241תחת הסדרה  

 חשמל ללקוחות פרטיים ועל כן לא בא הבדל זה לידי ביטוי.   שלה למכירת

ככל שרותם תמשיך להקצות את מלוא כושר הייצור ללקוחות    –  משתנה  זמינות  .2

עודפת   ייצור  יכולת  בגין  זמינות משתנה  זכאית לתשלומי  פרטיים, רותם אינה 

שלא נמכרה ללקוחות פרטיים, לעומת יתר מתחרותיה העיקריות אשר זכאיות  

 

 לצרכני חברת חשמל:  2021עדכון שנתי לתעריף החשמל    –59609, החלטה מספר  2020בדצמבר    27שות החשמל מיום  רהחלטת    130
https://www.gov.il/he/departments/policies/59609 . 
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ך )לרבות במקרה בו הן בוחרות מראש שלא לייצר אנרגיה ללקוחות פרטיים  לכ

 בשעות מסוימות(. 

 מכירות אנרגיה  .ב

באשר לכושר ייצור המוקצה על ידי רותם למכירה ללקוחות פרטיים, חשמל המיוצר על 

ידי רותם בפועל אך לא נמכר ללקוחות פרטיים, נמכר לפי ההסכם לחח"י במחיר עלות 

ה, ללא מרווח כלשהו. מתחרותיה העיקריות של רותם רשאיות למכור  הייצור המשתנ

מקסימום( במחיר  )המוגבלות  הניתנות  מחיר  להצעות  בהתאם  לרשת,  אנרגיה   עודפי 

לפרטים אודות פעולות שמבצעת רותם לקבלת רישיון הספקה ראו  ולמספקים אחרים.  

   . לעיל.ב. 6.10.21 יףסע

 במקרה של אירועי "כוח עליון" אמות מידה תומכות מימון .ג

העיקריות  מתחרותיה  כיתר  מימון  תומכות  מידה  באמות  להיכלל  זכאית  לא  רותם 

   .241הפועלות במסגרת הסדרה 

 החזרת הספק לחח"י  .ד

לחח"י  שברשותה  ההספק  כל  או  חלק  להחזיר  זכאית  זמינות   רותם  תשלומי  ולקבל 

של רותם עם חח"י אשר מופחת כתלות במועד   PPA-קבועה, בתעריף הנקוב בהסכם ה

לחח"י   הספק  להחזיר  רשאיות  העיקריות  מתחרותיה  זאת,  לעומת  ההספק.  החזרת 

 בתנאים שונים שעיקרם מגבלה על כמות ההספק בלבד. 

 היעדר רישיון אספקה  .ה

. 3.ב.6.10.21  , ראו סעיף2018בפברואר    5מיום    נוסף, לרבות מכתב רשות החשמל  למידע

.ח.  6.10.30  .פי.סי רותם ראו סעיף אועל    היעדר רישיון הספקה עלול להשפיע לרעה  .  לעיל

 . להלן

 ומספקים בעסקאות בילאטרליות פיזיות במודל השוק יצרנים  לשילוב של קורא  קול .ו

מודל שוק סיטונאי לחשמל שמשמעותם קביעת  הסחר,  וכללי    2020כללי  לקביעת  בהמשך  

ביום    המנוהל על ידי ניהול המערכת ומבוסס על מחירי שוק המשתנים ברמה חצי שעתית, 

רשות  ,2020ספטמבר  ב  6 ומספקים    החשמל  פרסמה  יצרנים  שילוב  בנושא  קורא  קול 

יצרנים הקיימים )ביניהם רותם( הבמודל השוק, במטרה לשלב את    בילאטרליותבעסקאות  

, לצורך ניהול יעיל יותר של העמסת השוק  במודלאשר אינם משתתפים בשוק הסיטונאי,  

הרשות   הקורא,  לקול  בהתאם  בחשמל.  הסחר  ושכלול  המשקית  ברמה  הייצור  יחידות 

שוקלת קביעת מנגנון שיאפשר את שילוב היצרנים הבילאטרליים במודל השוק באופן יעיל  

רונותיו יהיו מתן האפשרות ליצרן לבחור כי )בהתראה מראש ולתקופה מסוימת  אשר עק

לרשת  )מכירת האנרגיה  מרכזית  העמסה  של  במודל  תופעל  שתוגדר מראש( תחנת הכוח 

(, כמו כן רכישת האנרגיה ממנהל המערכת  SMPתתבצע בהתאם לצרכי המערכת ובמחיר  

במחיר   תהיה  לצרכנים  מכירתה  התSMPלטובת  למועד  מסמכים .  פורסמו  טרם  שקיף, 

 .נוספים בנושא
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החשמלפרסמה    2021לאפריל    26ביום   לצורך   רשות  המידה  אמות  תיקון  בנושא  שימוע 

לו   שבהתאם  מתחדשות  אנרגיות  ועל  הקיימת  הפרטית  היצרנות  על  השוק  מודל  החלת 

ם  מוסדרת תחולת כללי השוק על סוגי היצרנים השונים, לרבות יצרנים בילטרליים ויצרני

, ומוצעים שינויים רוחביים בכללי השוק. 241בזמינות קבועה הפועלים במסגרת אסדרה  

הרשות מציינת כי מוצע בשלב זה להחריג מתחולת ההחלטה את יחידת הייצור או.פי.סי  

רותם, עליה חלה רגולציה ייחודית הדורשת התאמות במספר היבטים, וכן כי הרשות בוחנת  

השינויים כלל  את  אלה  לייצר    בימים  מנת  על  זו  יחידה  על  שחלה  ברגולציה  הנדרשים 

גם את   ובכלל זאת תשקול  יחידות הייצור הפרטיות,  יתר  לבין  בינה  רגולטורית  אחידות 

החלת כללי השוק עליה. יצוין כי, בהתאם לשימוע המעבר למודל השוק הינה וולנטארית  

על רותם, תלוי קצוב. השפעת השימוע  זמן  ה בהסדרים הסופיים  ויכולה להיעשות לפרק 

 . פרסום התשקיףשייקבעו ביחס לרותם )ככל שייקבעו(, אשר טרם נקבעו למועד  

 מהותיים ברגולציה החלה על יצרני חשמל פרטיים  שינויים .ג

פעילותה של או.פי.סי רותם עשויה להיות מושפעת משינויים בהוראות הדין החלות עליה או  

זה א ובכלל    בשניםמות המידה והחלטות רשות החשמל.  על תחומים הקשורים לפעילותה, 

.פי.סי  אוהאחרונות חלו מספר שינויים ברגולציה על משק החשמל אשר עשויים להשפיע על  

 . עילל  יףבסערותם, בין היתר כמתואר להלן וכמתואר 

 עליון  מתח מחוברים לרשת  ליצרנים קונבנציונליים  תעריפיתבהסדרה  עדכונים .1

להחלטה בנושא "אסדרה ;  2017במאי    15והתיקון לה מיום    914לפרטים בנוגע להסדרה  

ולהחלטה    ;2020; לכללי  ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי

  . לעיל .ב.6.10.29 -ו  .א6.10.3 פיםוכללי הסחר, ראו סעי 558

 הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כלכלית במשק החשמל   .2

פרסמה רשות החשמל החלטה המתקנת    2017ביוני    12ביום    לעיל   .א6.10.3בסעיף    כאמור

העמסה כלכלית    תוכניתלמימוש    בדלקיםאשר עניינה הסדרת השימוש    125את אמת מידה  

חיר שעת  הגז  משק  בתקנות  שנקבעה  להסדרה  משלים  כמהלך  וזאת  החשמל,  ום במשק 

  כפי  125  מידה  באמת  שנקבעה  להסדרה  בהתאם  131(. לעיל.א.  6.10.22)למידע נוסף ראו סעיף  

בסעיף  המערכת יתכנן באופן חצי שנתי את סך כמות הסולר והגז הנוזלי )  מנהל,  שתוקנה

את  החריגים  הדלקים "  :זה יתכנן  המערכת  מנהל  כן,  כמו  החשמל.  למשק  הנדרשים   )"

פי   על  המחרת,  ליום  הכללית  העמסה  תכנית  מימוש  לשם  החריגים  בדלקים  השימוש 

העקרונות הבאים: )א( גז נוזלי מוקצה בשגרה לחברת החשמל, לאור היותה בעלת הסכם 

נות משק הגז שעת הגז היקר במשק עד לפקיעת תחולת סעיף זה ובחירום ככל שיופעלו תק

חירום מנהל המערכת יפעל בהתאם לקבוע בהן, לרבות בדרך של הקצאת גז נוזלי ליצרנים  

באופן   יוקצה  סולר  )ב(  של   שוויוניפרטיים;  בגז  המותקן  ההספק  של  היחסי  החלק  לפי 

דלקיים. על אף האמור, במקרים של גודש מקומי או תקלה במערכת הולכת  -המתקנים הדו

 

בנושא "הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית    2017ביוני    12מיום    518( מישיבה  1169)   13החלטת רשות החשמל מספר    131
 העמסה כללית במשק החשמל". 
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סולר יוקצה למתקנים באזור הגודש או שהתקלה משפיעה עליהם. בנוסף,  הגז, השימוש ב

 דלקי בסולר לצרכי בדיקה אחת לחודש. -מנהל המערכת יפעיל כל יצרן דו

דלקי שייצר בסולר או בגז נוזלי לפי הנחיות  -)כפי שתוקנה(, יצרן דו  125על פי אמת מידה  

ר או בגז נוזלי לבין עלות הייצור בגז מנהל המערכת, יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסול

 המוכר ליצרן. עם זאת, יצרן כאמור לא יפוצה בגין הגדלת עלויות התחזוקה.  

השימוש בסוגי הדלק על ידי כל יצרן יתבצע בהתאם לתוכנית ההעמסה הפרטנית שאושרה 

מהיצרנים   הנדרשת  הזמינות  את  מגדירה  האמורה  ההסדרה  המערכת.  מנהל  ידי  על  לו 

ש בסולר, וכן קובעת שמכירת גז לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תיעשה בשעות  לשימו

כן, הסדרת השימוש בדלקים חריגים מאפשרת  בגז במשק החשמל. כמו  יש מחסור  בהן 

  מצוין ליצרנים בעלי הסכם גז בלתי מובטח לפעול בתנאים שווים במשק החשמל. בהחלטה 

בלה על מכירה משנית של גז יפקעו במועד  עוד כי הוראות הקצאת השימוש בגז נוזלי וההג

  2019בסוף שנת    לוויתן  מאגר  של לפעילות כניסתו  עם  ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף.

 . נוספים לפרטים, 125בוטלו מספר סעיפים באמת מידה 

 לרשת  ההעמסה  תוכנית  למימוש  בדלקים"שימוש    החשמל  רשות  של  125  מידה  אמת

 של   במצבלטפל    מטרהב  2017132  שנת   במהלך  עודכנה"(  125  מידה  אמת" להלן:" )ההולכה

מנת לספק את   על. בהתאם לעדכון  החשמל  במשקהמשמש לייצור חשמל,    טבעי מחסור בגז  

ההעמסה הכלכלית, מנהל המערכת יידרש להורות   תוכניתהנדרשים למימוש   הדלקיםכלל  

מחסור בקיבולת הגז, לרבות  על שימוש בגז נוזלי או בסולר במשק החשמל בשעות בהן קיים  

בדרך של הקצאת הגז הנוזלי או הסולר ליצרנים פרטיים כאשר ההקצאה להפעלה בסולר  

,  כך  בעקבות"י(.  חח)לרבות    דלקייםתיעשה על בסיס שוויוני בין כלל יצרני החשמל הדו  

 יצרןנקבע כי    כן.  לכן  קודם  מאשר  יותר   גבוה  בהיקף   סולר  באמצעות  הפעלה   להיות   צפויה 

  היצור   עלות  בין  ההפרש  בגובה  יפוצה,  125  המידה  באמת  לאמור  בהתאם  שהופעל  פרטי

, הודיעה חח"י  2020בנובמבר    19  . ביוםליצרן  המוכר  בגז  היצור  עלות   ובין  נוזלי  גז   או  בסולר

ייצור בגז. בהתאם להודעה, בהינתן שמאגר לוויתן הגיע לזמינות של    75%על ביטול מגבלת  

הייצור    ,99% מגבלת  את  ומבטל  מסחרי  כמאגר  לוויתן  למאגר  המערכת  מנהל  מתייחס 

בגז מהעומס המשקי בכל רגע נתון. משמעות נוספת של הגדרת מאגר לוויתן    75%-מעבר ל

של   פקיעתם  היא  מידה  מסוימים  סעיפים  כמסחרי  הוראה    125באמת  במתן  העוסקים 

נו בגז  חיוני  שירות  ספק  של  ייצור  מתקני  להבנת  זלילהפעלת  למועד    רותםאו.פי.סי  . 

 .  או.פי.סי רותםלביטול השפעה משמעותית על  צפויה לא, תשקיףה

באמצעות שימוש  אנרגיה    ה מהתקופה, וייצר  בחלק   בסולר   הפעל  רותם,  2020במהלך שנת  

  .מגווט"ש  14,758-בסולר בהיקף של כ 

נתג"ז   ,2019בדצמבר    22ביום   קיים    133עדכנה  כי  לקוחותיה  הגז את  כמות  בגין  הפרש 

הנצרכת המשקית בשל הפרש בין מונה המופעל על ידי ספק הגז בכניסה לרשת הולכת הגז  

נתג"ז במתקני ה הנמדדת באמצעות מוני  ובין סך מניית הגז היוצאת   . PRMS-הארצית 

 

כללית במשק    2017ביוני    12מיום    518מישיבה    13החלטה מס'    132 העמסה  השימוש בדלקים למימוש תכנית  בעניין "הסדרת 
 החשמל".

 מכתב נתג"ז בנושא משטר בקרת זרימה עדכון לגבי גז שנכנס למערכת ההולכה בשל הפרשי מדידה.   133



 113 -ו

 

 

 

,יחולו על  0.3%-כתוצאה מכך, נתג"ז הודיעה כי הפרשי המדידה כאמור, בהיקף צפוי של כ 

  2020באופן יחסי למניה הנמדדת כיום. כתוצאה מכך בשנת    (צרכני הגז)יה  כלל לקוחות

.פי.סי  אופנתה    2020מיליון דולר בגין עדכון זה. בחודש ינואר    0.5-בכ  גדלהעלות רכישת הגז  

לנתג"ז בבקשה לביטול ההסדר האמור, והביעה את עמדתה כי יש לשמר את המצב   אנרגיה

  בינואר   3  ביוםו תמר נשאה בפערי המדידה האמורים.  הקיים עד למועד הודעת נתג"ז לפי 

, לפיה הפרשי המדידה הנ"ל יחולקו שווה בשווה בין  134הגז החלטה   רשות   פרסמה ,  2021

, החלטה זו  2021בפברואר    8צרכני הגז וספקי הגז. כמו כן, לפי הבהרה שפורסמה ביום  

   .2019תחול החל מנובמבר 

 האנרגיה בתחום דיון בגורמי סיכון  .6.10.30

 סיכוני מאקרו 

 :סיכוני שוק .א

 שינויים בשערי חליפין  .1

בעיקר שהתשלומים בגינם הינו    135הקבוצה קשורה, באמצעות או.פי.סי רותם, בהסכמים 

דולרי   פחותהבמטבע  ביין    ובמידה  או  או.פי.סייפניבאירו  שהכנסות  בעוד  הן   ,  רותם 

בשקלים. בנוסף, תעריף החשמל של חח"י נקבע בחלקו בהתאם לעלויות הדלקים )בעיקר  

חליפין  בשערי  משינויים  בחלקו  מושפע  ולפיכך  בדולר,  הנקובים  חח"י  של  וגז(  . 136פחם 

מכך   הפעילות,חשופה  הקבוצה כתוצאה  בתחום  הדולר,    וייםלשי  ,  של  החליפין  בשערי 

או.פי.סי  יצוין כי מחיר הגז הטבעי שמשלמת   . ( ביחס לשקלזניחי )באופן  האירו והיין היפ 

רותם על פי הסכם אספקת הגז בו התקשרה מול קבוצת תמר, צמוד באופן חלקי לשער  

עמד  ,  2020בשנת  מדורג.    "(מחיר המינימום)להלן: "   דולרי   מינימליהדולר וכן כפוף למחיר 

, בהם 2020בחודשים נובמבר ודצמבר  )למעט  מחיר הגז ששילמה רותם על מחיר המינימום  

כי  (.  המינימום  למחיר  מעל  רותם  שילמה אויצוין  שווה  הגז  מחיר  ר  למחי  נמוך  כאשר 

יותר    חשופה   או.פי.סי רותםימום,  המי הדולר    לשינוייםבמידה רבה  בשער החליפין של 

מצב בו  בימום. כמו כן,  לעומת מצב בו מחיר הגז הטבעי עולה על מחיר המי ,ביחס לשקל

יביאו להוזלה בעלות הגז  מחיר המי ל מחיר הגז שווה   ימום, הפחתות ברכיב הייצור לא 

 .רווחיהרותם וישפיעו לרעה על שיעורי תחנת הכוח  הטבעי שצורכת 

. בחודשים ינואר  2021, נכנס לתוקף עדכון שנתי לרכיב הייצור לשנת  2021בינואר    1ביום  

עשוי לעמוד על מחיר    2021ופברואר   והוא  עמד מחיר הגז של רותם על מחיר המינימום 

, וכתוצאה מכך חשיפת רותם לשינויים בשער החליפין של 2021המינימום גם בהמשך שנת 

 ול לעומת החשיפה עד למועד עדכון זה. הדולר ביחס לשקל עשויה לגד

 

 

 

 . 2020 בדצמבר 29 מיום 5/2020החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר   134
 עם חח"י. PPA-בין היתר, הסכמים להקמה ותחזוקת תחנת הכוח, הסכמי רכישה ואספקת גז טבעי והסכמי ה  135

 יצוין כי תעריף החשמל נקבע על ידי רשות החשמל.  136
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 שינויים במדד המחירים לצרכן   .2

הסכמי המימון של או.פי.סי רותם כוללים הצמדה למדד המחירים לצרכן ומכאן שקיימת  

 חשיפה לשינויים במדד כאמור. 

בישראל .ב והביטחוני  לגרום  :  המצב המדיני  עלולה  בישראל  והביטחוני  במצב המדיני  הרעה 

, ובכך  בתחום הפעילות ולפגיעה בנכסיה, במספר אופנים  ורידיס תחנות כוחלקשיים בפעילות 

ופעילותה.  החברה  תוצאות  על  לרעה  דוגמת    להשפיע  ומדיניים  ביטחוניים  אירועים  למשל, 

רותם, במערכות מחשב, באמצעי    מלחמה או אירועי טרור, עלולים לגרום לפגיעה בתחנת הכוח

של   מהותיים  בספקים  לפגיעה  או  חשמל,  הולכת  וברשת  הכוח  לתחנת  הטבעי  הגז  הולכת 

ובכך   .יז.(6.10.30  סעיףראו    או.פי.סי רותם)למידע על הספקים המהותיים של    או.פי.סי רותם

או.פי.סי ללקוחות  החשמל  באספקת  בנוסף,    לפגוע  ואיכותי.  אמין  רציף,  באופן  רותם 

של   יכולתה  על  שלילי  באופן  להשפיע  עשויה  בישראל  והביטחוני  המדיני  במצב  התדרדרות 

כוח תחנות  לפרויקטים    ורידיס  מימון  לגייס  הפעילות,  בתחום  חדשים  פרוייקטים  להקים 

ן, הרעה כאמור  חדשים וליזום פרויקטים חדשים ביישובים החשופים לסיכון בטחוני. כמו כ

עשויה להשפיע באופן שלילי על אופן והיקף צריכת החשמל על ידי לקוחות או.פי.סי רותם  

התפתחויות   בנוסף,  הכספיות.  בהתחייבויותיהן  לבעיות  לגרום  שעלול  הפיננסי  מצבן  ו/או 

שליליות במצב המדיני והביטחוני בישראל עלולות לגרום לחרם מצד גורמים שונים או לטענות  

צדדים עמם התקשרה או.פי.סי רותם בדבר פקיעת התחייבויותיהם על פי ההסכמים עם   מצד

או.פי.סי רותם בשל התקיימות אירועי כוח עליון. עוד יצוין כי חלק מעובדי או.פי.סי רותם  

פעילות   על  מהותית  השפעה  להיות  עשויה  ולהיעדרותם  מילואים  לשירות  להיקרא  עשויים 

ימים שמקורם בטרור ומלחמה מכוסים באמצעות חוק מס רכוש  או.פי.סי רותם. נזקים מסו

וקרן פיצויים, אמות מידה ורכישת פוליסות ביטוח בגבולות האחריות שסוכמו עם המבטחים,  

אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל או.פי.סי רותם לקבל פיצוי על נזקיה )כולם או  

 .חלקם(

גון שיטפונות ורעידות אדמה, או שריפות עלולים  פגעי טבע שונים, כ:  אסונות טבע ושריפות .ג

לפגוע במתקני או.פי.סי רותם וכן לפגוע בפעילותה ובאספקת חשמל רציפה, אמינה ואיכותית  

ללקוחותיה, ובכך להשפיע לרעה על תוצאות או.פי.סי רותם ופעילותה. בשל טיב פעילות של  

עבודה דליקים,  בחומרים  שימוש  זה  ובכלל  רותם,  גבוהים    או.פי.סי  ולחצים  בטמפרטורות 

ואחסון דלקים, מתקניה חשופים לסיכוני אש. ככל שתתרחש פגיעה במתקני או.פי.סי רותם  

כתוצאה מפגעי טבע או שריפות, השיקום עלול להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים ולהימשך  

להביא להשבתה מלאה או חלקית של מתקני הייצור שנפגעו. או.פי. רב, מה שעלול  סי  זמן 

לפי   בפעילותה,  הקשורים  סיכונים  לכיסוי  הדרושות  הביטוח  פוליסות  את  רוכשת  רותם 

הדרישות החלות עליה מכוח הרישיונות שהוענקו לה ומכוח הסכמי המימון בהם היא קשורה,  

אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל או.פי.סי רותם לקבל פיצוי על נזקיה )כולם או  

   .חלקם(

בשווקים הגלובליים לרבות חוסר יציבות    יציבות   חוסר:  בשווקים הגלובלייםחוסר יציבות   .ד

פוליטי או חוסר יציבות כלכלי אחר כתוצאה מגורמים שונים )למשל חוסר יציבות בעקבות  

  עלולים , בצמיחה  האטה  או  ממיתון  חששות   לרבות  כלכלית  ודאות  חוסר  וכן,  (הקורונה  משבר
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  על,  והחשמל  הגז  תעריפי  על,  רותםשל   הגלם  חומרי  ומחירי  זמינות  על,  היתר  בין,  להשפיע

ועל זמינותם ואיתנותם הפיננסית של ספקיה וכן  בתחנת הכוח    העבודה   כוחוזמינות    עלויות

ת  ואף לגרום לשיבושים בתפעול ועבודות תחנרותם על איתנותם הפיננסית של לקוחותיה של 

 . הכוח

 ענפיים   סיכונים

ר .ה בתעריפי  החשמלשינויים  רשות  שות  ידי  על  המפורסמים  החשמל  בתעריפי  שינויים   :

רווחי   על  מהותי  באופן  לרעה  להשפיע  עשויים  החשמל,  ייצור  רכיב  תעריף  ובפרט  החשמל 

ועל   ירידה בתעריף רכיב    תוצאות או.פי.סי רותם  להרעה בתוצאות  תוביל  ייצור  הפעילותה. 

בסעי  .פי.סיאו כאמור  למשל,  כך  רכיב  לעיל  6.10.6  ףרותם.  בתעריף  שינויים  ייצור,  ה, 

ידי רשות החשמל )אשר יכולים לנבוע מסיבות שונות, ובין היתר, שער חליפין    המפורסם על

של  חחשל    הדלקיםועלויות   הכנסותיה  על  ישפיעו  ללקוחות  או"י(,  ממכירות  רותם  .פי.סי 

.פי.סי  אופרטיים וכן על עלות המכירות הנובעת מפעילותה, שכן מחיר החשמל בהתקשרות בין  

במיש מושפע  לקוחותיה  לבין  הבסיס  רותם  הינו  הייצור  רכיב  כן  וכמו  הייצור  מרכיב  רין 

,  לעיל  .1.א. 6.10.30להצמדת מחיר הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז. כאמור בסעיף  

מחיר הגז    כאשר,  לפיכך,  המינימום  למחיר  כפופה  תמר  בהסכם  שנקבעה  הגז   מחיר  נוסחת 

הגז הטבעי   בעלות להוזלה  יביאו  לא  הייצור  ברכיב הפחתות שווה או נמוך ממחיר המינימום, 

וישפיעו  שצורכת הרווח,  כי אם להקטנת שולי  או.פי.סי   של הרווח  שיעורי  על לרעה רותם, 

 דצמבר   במהלךרשות החשמל  שפרסמה    2021  לשנת   החשמל  ייצור  רכיב לעדכון    בהתאם רותם.  

  ברכיב   לירידה   . 2020  לשנת  הייצור   מרכיב   %5.7- בכ  נמוך   2021  לשנת   הייצור   רכיב ,  2020

  . 2020  שנת  לעומת  2021  בשנת  רותם  או.פי.סי  רווחיות  על  שלילית  השפעה  צפויה  הייצור

 . עילל  9.ב.6.10.29 , ראו סעיף למועד התשקיףמחירי הגז של רותם  אודות לפרטים

ב  .ו מתמשך  או  זמני  דלקים תקינההכשל  רותם  ספקת  או.פי.סי  של  ייצור החשמל  פעילות   :

  פעילות ספקת דלקים תקינה )גז טבעי או סולר(. מחסור בדלקים עלול לשבש את  התלויה ב

ספקת הגז מחייב  ה.פי.סי רותם. כשל מתמשך באוהייצור ועקב כך להשפיע לרעה על תוצאות  

חלופי   בדלק  שימוש  תוך  לייצור  מידה    –מעבר  לאמת  התיקון  בסעיף    125סולר.  )המתואר 

בשנת  ספקת הגז בישראל במהלך התקלה בתמר  ההמחסור ב  בעת( ויישומו  לעיל.  2.ג. 6.10.29

באמת   כאמור  המערכת  מנהל  הנחיות  לפי(  נוזלי  בגז)או    בסולר  שייצר  דלקי  דו  שיצרן  כך,  2017

המידה, יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר לבין עלות הייצור בגז טבעי המוכר ליצרן,  

ברווחיות או.פי.סי רותם בגין המחסור בגז    הובילה להערכת החברה לפיה סיכון זה לפגיעה 

  רותם האמורה מבוססת על פרשנות או.פי.סי    רותםיובהר, הערכת או.פי.סי  הינו נמוך מבעבר.  

מידה   אמת  תחולת  את  המשפטיים  רותםעל    125ויועציה  נסיון   או.פי.סי  פי  על  העבר    וכן 

או.פי.סי  על    125האמור. יודגש עם זאת, כי ייתכן ובעתיד הפרשנות ביחס לתחולת אמת מידה  

תהא שונה, ובמקרה כאמור וככל שלא יהיו קיימים הסדרים מפצים אחרים, מחסור    רותם

 . או.פי.סי רותםבגז יהיה צפוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות 

ספקת הגז, עמדה לרותם הזכות להעמיד את מלוא קיבולת תחנת  ה במקרה של כשל מתמשך ב 

הכוח רותם לשימוש הבלעדי של חח"י ולקבל בתמורה החזר מחח"י על עלות השימוש בסולר  
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על ידי רותם    משולמת ותשלום זמינות בגין העמדת קיבולת התחנה לרשות חח"י אשר בגינה  

   ח"י.של רותם עם ח PPA-פרמיה שנתית לחח"י כחלק מהסכם ה

על רותם כאמור, רותם    125עמדת רותם ויועציה המשפטיים הינה כי לאור תחולת אמת מידה  

הגז ובכל הקשור להפעלה בסולר,  ספקת  הב במקרה של כשל מתמשך    125תפעל לפי אמת מידה  

 . 2020הפרמיה לשנת שולמה  התשקיף למועד  

  לכשל במידה מסוימת הסיכון    פחת  2019  בסוףכניסתו לפעילות של ספק גז נוסף )לוויתן(    עם

 יחיד במשק.    גזהישראלי לעומת המצב של ספק  במשק טבעי  גז  בהספקת כללי

תוכל לצמצם את היקף ההשפעה של שיבושים באספקת   או.פי.סי רותםככלל, אין וודאות כי 

 גז טבעי על פעילותה, והדבר תלוי בין היתר בגורמים שלישיים.  

: לאו.פי.סי רותם חשיפה לשינויים ברגולציה אליה  רגולציה ושינויים בהסדרים רגולטוריים .ז

  וריםהקשהיא כפופה במסגרת פעילותה וכן לשינויים ברגולציה החלה על תחומים משיקים  

בסעיף   המפורטים  הרגולטוריים  בהסדרים  לשינויים  זה  ובכלל  לתהליכי  לעיללפעילותה   .

.פי.סי רותם ותוצאותיה או  אורגולציה שונים עשויה להיות השפעה שלילית על פעילותה של  

על תנאי התקשרותה עם גורמים שלישיים כגון לקוחותיה והספקים שלה לרבות ספקי גז טבעי  

, להשתת עיצומים כספיים,  ורשיונותעלולים להוביל לעיכוב בקבלת היתרים    וכן תהליכים אלו

ואף   וההנהלה  החברה  נגד  מנהלתיים  בהליכים  לפתיחה  או  פליליים  אישום  כתבי  להגשת 

  .פי.סי רותם נתון לשינויים רגולטוריים או.פי.סי רותם. הענף בו פועלת  אולפגיעה במוניטין  

.פי.סי רותם בשנים הקרובות עשויים להיות שינויים  אובשנים האחרונות, ולהערכת    תכופים 

נוספים בהסדרים הרגולטוריים החלים על הענף, ובכלל זה החלת הסדרים חדשים על החברה,  

כן,   כמו  ומתפתח.  שוק חדש  בישראל  ייצור החשמל הפרטי  שוק  של  היותו  לאור  היתר  בין 

התחרות דיני  מכוח  לחול  עשויים  כאמור  רגולטוריים  קידום    הסדרים  של  ובהקשרים 

ברגולציהתחרותיות לשינויים  בפרשנות  .  לגישתם  או  הרגולטורים  במדיניות  לשינויים   ,

עשויות להיות השפעות שונות על תחנת הכוח רותם שבבעלות החברה או על תחנות    הרגולציה

כוח   תחנות  בהקמת  הטמונה  הכלכלית  הכדאיות  על  וכן  לפתח  החברה  בכוונת  אשר  הכוח 

.פי.סי רותם כפופה לחקיקה ורגולציה שמטרתה הגברת השמירה  או, פעילות  בנוסףחדשות.  

ם סביבתיים, בין היתר על ידי קביעת מגבלות בנוגע  על איכות הסביבה והפחתת נזקים ממפגעי

.  (4.א.6.10.28  ף לרעש, לפליטת מזהמים לטיפול בחומרים מסוכנים )לפרטים נוספים ראו סעי

של   לא  אוכשל  פרשנות  קיימת, מתן  לחקיקה  עדכון  או  חדשה  בזיהוי חקיקה  רותם  .פי.סי 

  והרגולציה דה בדרישות החוק, מתאימה להוראות הדין, כשל בבקרה וניטור אחר יישום ועמי

החמרה    כשל,  הרישיונות  תנאי  לרבות  החלה  או  רישיונות  חידוש  אי  או  רישיונות  בקבלת 

רישיונות של  בדרישות   ,בתנאים  אי    החמרה  או  פרטיים  חשמל  מיצרני  האמורה  הרגולציה 

עמידה בהן עלולה לגרום להוצאות או השקעות בהיקפים משמעותיים וכן לפגוע בתוצאות  

 ילות או.פי.סי רותם.  פע

של ורידיס תחנות    עתידים   פרויקטיםאו.פי.סי רותם )וככל שיהיו גם  :  תלות בספקי תשתית .ח

  ה תלוי שימוש ברשת החשמל של חח"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיה, ולפיכך  ה עוש  כוח(

)בהקשר זה יצוין כי מכוח    לעיל.ג.א(6.10.2כאמור בסעיף    ,"י שהוכרזה כמונופול בתחוםבחח

"י חובות בקשר לניהול התקין של מערכת ההולכה  חחהיותה "ספק שירות חיוני", מוטלות על  
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שר "י. פגיעה בתשתיות אחחוהחלוקה(, ועשויות להיות מושפעות גם משביתות ועיצומים של  

 את  הזרים"י או פעילות לא רציפה או מספקת שלהן, תפגע ביכולתה של החברה לחחמספקת 

לביקוש    אלהכוח    תחנתבהחשמל המיוצר   לצרוך בהתאם  וביכולת הצרכנים  רשת החשמל 

לעיל(, ועשויה להיות  .  1.א. 6.10.15  חשמל ללקוחותיה )ראו לעניין זה סעיף   ולמכורהמתוכנן  

. גם בשוק אספקת הגז הטבעי והולכתו,  .פי.סי רותםאועסקי    עללכך השפעה מהותית לרעה  

גז טבעי לחברה    החברה תלויה בקבוצת  וכן    "ז אשר אחראית להולכתוונתגתמר המספקת 

תנין כריש  מאגר  של  המסחרית  ההפעלה  במועד  מעיכובים  לרעה  תושפע  כשל רווחיותה   .

חשמל מתחנות הכוח    לפגיעה בהספקתת הגז או כשל ברשת החשמל עלול לגרום  במערכת הולכ

  י ס.יפ.אותוכל    במערכות אלה  "י ואין וודאות כי בכל מקרה של כשל שיתרחשלחחלצרכנים או  

תחנת הכוח עושה שימוש בצריכת מים  , כן כמו רותם לקבל פיצוי על נזקיה )כולם או חלקם(.

  הכוח   תחנת  זמינות  לאי  לגרום  עלולה  מים  ספקתהב  תמתמשכ  תקלה שלצורך הפעלתה, כך  

 .  ולכן קיימת לאו.פי.סי רותם תלות במקורות )חברת המים הלאומית(

: מדיניות הממשלה בשנים האחרונות היא כאמור לפתוח את שוק החשמל לתחרות  תחרות .ט

סעיף   ראו  נוסף  )למידע  פרטיים  יצרני חשמל  של  כניסתם  בעוד לעיל   .ד6.10.2ולעודד את   .)

, יש בה כדי  ספקהה"י במקטע הייצור וה חח שמדיניות כאמור מביאה להקטנת נתח השוק של  

להגדיל את מספר יצרני החשמל הפרטיים ולהגביר את רמת התחרות בשוק הייצור הפרטי,  

עסק על  לרעה  להשפיע  שעלול  רותםי  דבר  פועלת  או.פי.סי  זה  סיכון  עם  להתמודד  בכדי   .

אך אין וודאות שיהיה בכך בכדי למנוע או  למקסום יתרונותיה התחרותיים,  או.פי.סי רותם  

   ועל תוצאות פעילותה.  או.פי.סי רותם להקטין את השפעות סיכוני התחרות על

 ע: אבטחת מידע, מתקפות סייבר, פגיעה במערכות תקשורת ומערכות מיד .י

נתונים  או.פי.סי   עיבוד  ומערכות  תקשורת  מידע,  טכנולוגיות  במערכות  שימוש  עושה  רותם 

התפעוליות   ו/או  המנהלתיות  במערכות  לוגית  או  פיזית  פגיעה  השוטפת.  פעילותה  לצורך 

את לחשוף  עלולה  שהיא  סיבה  מכל  חשמל   רותם  כאמור  באספקת  ולשיבושים  לעיכובים 

תאגיד ישראלי    רותםכי היותה של    יצויןלרבות גרימת נזק למידע או גניבת מידע.    יהללקוחות

, עשויה  רותםמעמידה אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר. ככל שתתרחש מתקפת סייבר על 

מוניטין   וכן  פעילותה  על  מהותית  השפעה  לכך  רותם  להיות  בנוסף,    עלול או.פי.סי  להיפגע. 

להידרש לשאת בעלויות משמעותיות כדי להגן מפני פגיעות במערכות המידע כמו    לולהע   רותם

, הקמת מערכות הגנה  כולל למשל  שיתרחשוגם לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל  

משפטית   התדיינות  מפני  הגנה  סייבר,  איומי  מפני  נוספים  הגנה  אמצעי  יישום  פנימיות, 

צעדים מתקנים אחרים כלפי צדדים  כתוצאה   נקיטת  פיצויים או  ממתקפת סייבר, תשלום 

כי רותם מונחת על ידי חטיבת הביטחון והסייבר של משרד האנרגיה בנושאי  יצוין, שלישיים. 

בתחנות   סייבר  לעקרו   הכוח הגנת  בהתאם  חיוניות  נוופועלת  מחשוב  תשתיות  על  ההגנה  ת 

סת על נוהל שמעגן בתוכו הנחיות להקשחת ציוד,  כאמור מתבס  ההנחיה  .שמפרסם המשרד

כי   ועוד. אף  נוקטת צעדים להגביר את    רותם נהלי עבודה, הנחיות להטמעת מערכות הגנה 

אבטחת המידע, בין היתר באמצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות, הקשחת חומרה ומערכות  

לע הדרכות  גישה,  הגבלות  ונהלים,  כתובה  מדיניות  גיבויים,  אין  הפעלה,  וכדומה,  ובדים 
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למיטב    . המידע  כותלמנוע מתקפות סייבר או פגיעות במער  רותםוודאות באשר ליכולתה של  

 . ידיעתה של החברה, לא היו אירועי סייבר משמעותיים במתקן

  וכן   רותם: שיבושים ותקלות טכניות בציוד הקריטי של מתקני הייצור של  כשל בציוד קריטי .יא

עלולים    חילוף  חלקי  של   מספיקה   ורמה  מלאי   איכות,  מלאי  רמות על   לשמור  החברה  יכולת   אי

, וכן לגרום,  של רותם ובשמירה על רצף והמשכיות של תהליך הייצור  לפגוע בפעילות השוטפת

ספקת חשמל, לקושי בעמידה בהתחייבויות חוזיות, לאובדן הכנסות  הבין היתר, לעיכובים ב

של   רווחיה  על  שלילית  השפעה  בעלות  עודפות  רותםולהוצאות  שאינם  או.פי.סי  במידה   ,

. בכדי להתמודד עם סיכון זה, לרותם הסכמי שירות ארוכי טווח עם  המכוסים תחת ביטוחי 

מונעו תחזוקות  מבוצעות  וכן  הקריטי,  הציוד  להוראות  יצרני  בהתאם  חזויות  ותחזוקות  ת 

   היצרן, אולם אין וודאות באשר ליכולתה למנוע נזקים כתוצאה משיבושים ותקלות כאמור.

, ביצוע הפרויקטים שבבעלותה  רותם: לצורך ניהול פעילותה השוטפת של  כוח אדם מקצועי .יב

מקצועי אדם  כוח  נדרש  נוספים  ולגורמים  לספקים  ללקוחות,  ומענה  שירות  ומיומן.    ומתן 

נדרשת    רותםהשירותים שמספקת   ולפיכך  מיוחדת,  לדרוש הכשרה  להעסיק    רותםעשויים 

עובדים ואנשי מקצוע בעלי כישורים רלוונטיים. מרבית העובדים המומחים והיועצים אותם 

כנותני שירותים חיצוניים( הנם מומחים בתחומם, אשר )בין  רותם  מעסיקה   ובין  כעובדים 

ממדינו  רותם ידע  מאתרת  מומחים,  באיתור  קושי  הנם  הכרוכים  הסיכונים  שונות.  ת 

גבוהות.   העסקה  ועלויות  אדם  בכוח  מחסור  ספציפיים,  תנועה  ומקצועיות  מגבלות  בנוסף, 

או  הקורונה  משבר  ו/או    במהלך  המדיני  הפוליטי,  במצב  הסלמה  או  הרעה  של  במקרה 

עלול  יהביטחונ מומחה,  אדם  בכוח  מחסור  דב  להיווצר  לעיכובים  בתחומו,  לגרום  העלול  ר 

ותוצאותיה. על מנת לצמצם   או.פי.סי רותםבהקמת תחנת הכוח ולהשפיע לרעה על פעילות  

תידרש   אדם מקצועי  כוח  של  מספקת  זמינות  אי  של  לאיתור  רותם  סיכונים אלה, במקרה 

חליפיים   פתרונות  מציאת  או  הנדרשת  בהכשרה  שינויים  עריכת  בארץ,  חלופיים  עובדים 

על  באמצעות   מלא  מענה  יתנו  החלופות  כי  וודאות  ואין  חיצוניים  שירותים  בנותני  שימוש 

 הצרכים.

ביטוח  .פי.או:  ביטוחים . יג בפוליסות  נזקים    שונותסי רותם מחזיקה  כמקובל    שוניםהמכסות 

  החשיפות או /ו  הסיכונים  כל  לאיחד עם זאת,  .  לעיל  6.10.25  בסעיף  כמפורט,  בתחום הפעילות

כיסוי    בפוליסות   לכיסוי  ניתניםאו  /ו   מכוסים  האפשריות מגבלות  קיימות  וכן  השונות 

לסיכונים מסוימים אשר כתוצאה מכך תגמולי ביטוח שיתקבלו, ככל שיתקבלו, לא בהכרח  

האפשריים.   החבויות  ו/או  ההפסדים  ו/או  הנזקים  היקף  מלוא  את    סוג   על  ההחלטה יכסו 

  דרישות ,  והיקפו  טיבו,  הביטוח  בעלות  היתר  בין   התחשבות  תוך   נקבעת   הביטוח   והיקף 

עשויה  רותם    .הביטוח  בשוק  מתאים  כיסוי  להשגת  היכולת  וכן  חוזיות   ודרישות  רגולטוריות

שלא להצליח לחדש פוליסות ביטוח או להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי סיכון מסוים )וכן  

הקיימות(.   הפוליסות  מתנאי  שונים  בתנאים  חדשות  בפוליסות  להתקשר  הנזקים  עשויה 

.  רותםלהשפיע לרעה על  עלולים  מלא על ידי פוליסות הביטוח  שאינם מכוסים בפועל באופן  

עם חברות  רותם   ביטוח לבחינת צרכי הביטוח והתקשרויות  וביועצי  ביטוח  נעזרת בברוקר 

של   יכולתה  בדבר  וודאות  אין  אולם  מהפוליסות  רותם  הביטוח,  מלאים  פיצויים  לקבל 
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לחדש פוליסות ביטוח הדבר    ותםרכן, ככל שלא יעלה בידה של    כמו  שברשותה במקרה של נזק.

 .הרישיון תנאי עלול להוות, בין היתר, הפרה של 

  . בסיכוני בטיחות שונים  הרותם כרוכשל  : פעילותה התפעולית  בטיחות, גיהות ואיכות סביבה .יד

בטיחות   אירועי  דליקים.  ו/או  רעילים  חלקם  כימיים  בחומרים  שימוש  נעשה  כוח  בתחנות 

ו עובדים  של  אדם  בחיי  אובדן  ואף  לפציעות  לגרום  לפגיעה  עובדי  עלולים  משנה,  קבלני 

במוניטין ואשר החברה עלולה להיות חשופה בגינם לתביעות בגין נזקי גוף או נזקים אחרים.  

  לרבות פגיעות גוף, יווח ופעולות לביצוע במקרה של אירועי בטיחות,  פועלת לפי נהלי ד  רותם

מועברים   כאמור  לנהלים  ומקרים  בהתאם  המתאים  בנוסף,  החברה.  של    פנימייםלטיפול 

כדי להבטיח כיסוי  ב וביטוח חבות מעבידים. אולם, אין בכיסוי הביטוחי  ביטוח צד ג'    רותםל

כן,   כמו  שיגרם.  לנזק  משתנות    רותם  או.פי.סיפעילות  מלא  רגולטוריות  לחקיקות  כפופה 

בתחום הגנת הסביבה. שינויי חקיקה והחמרת התקנים בתחום הגנת הסביבה עלולים להיות  

פעילות   על  השפעה  בה.   רותםבעלי  הכרוכות  ו/אוכן,    כמו  והעלויות  עמידה    ליקויים  אי 

ההיתרים   ובתנאי  הסביבתיות  החוק  עלולה    תוהרישיונובהוראות  מכוחן,  לחברה  הניתנים 

לסנקציות   ומנהליה  רותם  את  ועיצומים,    תפליליולחשוף  קנסות  הטלת  לרבות  ומנהליות, 

ניקוי   להוצאות  וחשיפה  למתקנים  סגירה  צווי  סביבתיים   ושיקוםהוצאת  ועלולה    נזקים 

אודות סיכונים    . לפרטים נוספיםתה ותוצאותיה של או.פי.סי רותםלהשפיע לרעה על פעילו 

 לעיל.   6.10.28 סעיף ראו סביבתיים ודרכי ניהולם  

 שינויים בשוק החשמל ושינויים טכנולוגיים:  .טו

רותם  או  פעילות ו  בייצור.פי.סי  מתמקדת  החשמל  בייצור  תשקיף ה   הגשת  למועדספקתו   ,

ייצור   מטכנולוגיות  רתיעה  או  בזיהוי  כשל  קונבנציונלית.  בטכנולוגיה  בענף  חשמל  חדשות 

גם כשל בניהול והובלת תהליכי חדשנות פנימית בארגון ומול הלקוחות    כמופתח  ת דינאמי ומ

החברה   ומיצוב  עסקיות  הזדמנויות  להחמצת  לגרום  עלולים  העסקיים  השותפים  ויתר 

 .  כמובילה בתחומה או להקטנת נתח שוק

  רותם.פי.סי אול מיוחדים סיכונים

מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים    רותם, לתשקיףהלמועד  : נכון  מהותיים  בלקוחות  תלות .טז

מייצור חשמל רגישות במידה    רותם בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצור. הכנסותיה של  

גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים, ומכאן שמצב בו מסתיים הסכם עם לקוח מהותי או לא  

תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי קיום התחייבויות מצד אותו לקוח  

עשויים  לעמוד בהתחייבויותיה מול הלקוחות,    רותםובכלל זה אי תשלום או מצב של אי יכולת  

חשופה גם לסיכוני    רותםותוצאותיה. כמו כן,    רותםלפגוע באופן משמעותי בהכנסותיה של  

זה   סיכון  לצמצם  לנסות  מנת  על  מהותיים.  לקוחות  מאת  היתר,    רותםגבייה  בין  מבצעת, 

, אולם אין  וכן בחינת לקוחות באופן שוטף  בדיקות רקע ללקוחותיה טרם ההתקשרות עמם

 למנוע נזקים כתוצאה מגורם סיכון זה.   רותםשל  ודאות באשר ליכולתה

: רותם נשענת באופן מלא על  (קבלני הקמה, ספקי ציוד ותחזוקה, ספק הולכה)  ספק מרכזי .יז

הסכם תחזוקה ארוך טווח עם ספק הציוד המרכזי בכל הנוגע לטיפול ותחזוקת תחנת הכוח  

עמידה ביעדי ביצוע  -של איובכלל זה לתחזוקת הגנרטורים וטורבינות הגז והקיטור. במקרה  

התחזוקה,   הסכם  פי  על  המרכזיים  הספקים  של  התחייבויותיהם  הפרת  של  במקרים  או 
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אחריותה לתשלום פיצויים לרותם תהיה מוגבלת בסכום, כמקובל בהסכמים מעין זה. לפיכך,  

שיבושים   שיגרמו  הדבר    ותקלותככל  עלול  רותם,  הכוח  תחנת  של  השוטף  בתפעול  טכניות 

לפרטים    ..פי.סי רותםאועיכובים באספקת החשמל, לאובדן הכנסות ולפגיעה ברווחי  לגרום ל

של   התלות  אספקת  אועל  בתחום  תמר  בקבוצת  רותם  סעיף.פי.סי  ראו  .א.  6.10.22  הגז, 

  , .ג.,  6.10.23ראו סעיף  במיצובישי מכוח הסכם התחזוקה רותם   רותם פרטים על התלות של  ל

 .ב. 6.10.22 ראו סעיף של או.פי.סי רותם בנתג"ז בתחום הולכת הגזכן לפרטים על התלות ו

בסעיףלרותם  אספקה  רישיון  קבלת   אי . יח החשמל  .  3.ב.6.10.23  : כאמור  לרשות  פנתה  רותם 

רישיון  או אם יתקבל  רישיון אספקה כמבוקש,    בבקשה לקבל רישיון אספקה. ככל שלא יתקבל

  בתחוםקה בתנאים נחותים מהמבוקש, הדבר עלול להשפיע לרעה על פעילותה של רותם.  אספ

וסחר   לעניין    בחשמלמכירה  החשמל  רשות  החלטת  אודות  לפרטים  החברה.  תוצאות  ועל 

 .לעיל 8.ב.7 סעיף  ראו , 91- ו 59,  58, 57, 1תיקון לאמות מידה  –צריכה  מתכניות חריגות

ולהודעת תמר לרותם  : בהתאם להסכם תמר,  צריכה של גז מתחת למינימום בהסכמי הגז .יט

,  מחויבת תהיה  רותם    2020לעיל(, החל מחודש מרץ   .א.6.10.22  סעיף)ראו    2020מחודש ינואר 

 Take orככלל, לצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכם )התחייבות  

Pay)  .( עשוי להיגרם,  צריכת גז נמוכה: "להלן משיכת ההיקפים המינימליים )-אירוע של אי"

בין היתר, כתוצאה מתקלה תפעולית שאינה מאפשרת ייצור חשמל או בעת ירידה מהותית  

  רותם   את  חושפת  נמוכה  גז  צריכתבצורכי הייצור של רותם. למעט במקרים של כוח עליון,  

.  החברה  של   הביטוח  פוליסת  במסגרת  מכוסה   ואינה  תמר  בהסכם  שנקבעו  קנסות   לתשלומי

  כי   וודאות אין  אולם,  רותם  עבור  הסיכון  את  לצמצם  שנועדו  מנגנונים  מספר  כולל  תמר  הסכם

  התחייבות   סך,  כריש  מאגר  של  מסחרית  מהפעלה  החל  כי,  יובהר  .  לרותם  חשיפה  תיווצר  לא

צפויה להיות גבוהה מההתחייבות הנוכחית ולפיכך    'יאןואנרג  לתמרשל רותם    Take or Pay-ה

עם  האמור  הסיכון   את   להגדיל   עשויה  ההסכם  אודות  לפרטים  צפויים    'יאןאנרג.  ועיכובים 

 , ראו סעיף לעיל. ( ממאגר כרישFirst Gasבמועד הזרת גז ראשון )

.פי.סי  אולדוחות הכספיים הכלולים של    20  באוריף  : לפרטים ראו סע"ימחחלתביעה    חשיפה .כ

  .רותם

  הכוח   תחנות  של  זמינות  אי:  PPA-ה   הסכמי  לתנאי  בהתאם  רותם  הכוח   תחנת  זמינות  אי .כא

( חושפת  לעיל.ד.  6.10.23"י )המתוארים בסעיף  חחעם    PPA-ה  הסכמי  לתנאי  בהתאם  כנדרש

 "י.  חח, בין היתר לקנס ולטענות מול  רותם סי. יפ.אואת 

  מול   הליכים  וכן,  משפטיים  הליכים ,  משפטיים  וסכסוכים  מחלוקות:  משפטיים  הליכים .כב

  שונים  להיות עלולים הדין ופסקי צפויים בלתי מטבעם הינם, לרבות רשויות המס רגולטורים

צפתה בתוצאתם ו/או בפיצוי הכספי שנקבע בגינם. תוצאות    רותםאו.פי.סי  ש  ממה   מהותית

ובחקירות עלולות לגרום לנזקים כספיים משמעותיים, לרבות    בהליכים משפטיים שליליות  

לנהל את עסקיה    רותםתשלומי שיפוי, או סעד מניעה אשר עלול להשפיע לרעה על יכולתה של  

ותוצאות פעולותיה של   ,  כן  כמו.  רותםועלול להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי 

  ובמשאבים  משמעותיות  משפטיות   בהוצאות  כרוכות   להיות  עשויות   כאמור   ותביעות  חקירות 



 121 -ו

 

 

 

  מהותית   שלילית  השפעה להיות עשויה מהם אחד שלכל, אחרים וניהוליים  ארגוניים, כספיים

 . רותם של  נזילותה או פעולותיה תוצאות, הכספי  מצבה, עסקיה על

שרותם זכאית  לחשמל  שיוחלו על רותם מגבלות בנוגע    ככל:  "ימחחחשמל    הגבלות על רכישות .כג

, וכן בהתחשב בתנאים של רישיון האספקה לרותם, אם וככל שיינתן, כאמור  "ימחחלרכוש  

ובכך   פרטיים  ללקוחות  החשמל  מכירות  היקף  את  להגביל  הדבר  עשוי ,  לעיל.א.  6.10.21בסעיף  

  מתכניות חריגות לעניין    לפרטים אודות החלטת רשות החשמל  .רותםלפגוע בתוצאות פעילות  

.  8.ב.6.10.29  סעיף  ראווהשלכותיה האפשריות    91-ו  59,  58,  57,  1תיקון לאמות מידה    –צריכה  

   .לעיל

עבודה .כד קיבוצייחסי  בהסכם  מועסקים  רותם  הכוח  תחנת  של  התפעול  עובדי  מרבית   :  .

עלויות   החברה  על  ולהשית  הניהולית  הגמישות  את  לצמצם  עשויים  הקיבוציים  ההסכמים 

  לרעה   להשפיע  עלולים  עבודה  סכסוכי  או  הקיבוציים  ההסכמים  בחידוש  קושי,  כן  כמונוספות.  

 .ותוצאותיה החברה פעילות על

על   : מרבית האנרגיה המיוצרתחדשים וחידוש הסכמים קיימים  PPAהתקשרות בהסכמי   .כה

ארוכי טווח לתקופות זמן    PPAנמכרת ללקוחות פרטיים במסגרת הסכמי    י או.פי.סי רותםיד

עליהם חתמה החברה יגיעו לסיומם מכל סיבה שהיא, החברה    PPAמוגדרות. כאשר הסכמי  

רותם  תידרש להתקשר עם לקוחות אחרים או לחדש את ההסכמים הקיימים. אין וודאות כי 

הקיימים    PPA-חדשים לטווח ארוך או לחדש את הסכמי ה   PPAתצליח להתקשר בהסכמי  

אותם תנאים מאלו אשר ב  PPAבמועד פקיעתם כתוצאה מסיבות שונות, או להתקשר בהסכמי  

נסתיימו, בין היתר לאור שינויים בתנאי השוק, וככל שהחברה לא תצליח להתקשר בהסכמי  

PPA  .בתנאים מיטיבים לחברה, הדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאות החברה פעילותה 

ידי   ל, מעשי גניבה או הונאה מכוונים ערותםניצול לרעה של נכסי    :הונאות, מעילות ותרמיות .כו

.  או.פי.סי רותם גורמי פנים ו/או גורמי חוץ, אשר עלולים להביא לפגיעה כספית ותדמיתית של  

  ודאות אין    אך מבצעת פעולות בקרה שונות לצורך ניטור ומניעה של הסיכון,    או.פי.סי רותם

 . כאמור תרמית  או מעילה, הונאה מעשי של התרחשותלמנוע   להצלחתהבאשר 

 טבלת גורמי סיכון  .6.10.31

על  לעיל  גורמי הסיכון שתוארו  מוצגים  טיבם  - בטבלה שלהלן  סיכונים    – פי  סיכוני מאקרו, 

ל מיוחדים  וסיכונים  רותםענפיים  הערכת  או.פי.סי  כי  יצוין  מידת    רותםאו.פי.סי  .  לגבי 

על   הסיכון  גורם  של  רותם  ההשפעה  סיכון  או.פי.סי  גורם  של  ההשפעה  מידת  את  משקפת 

גור ם הסיכון הרלבנטי, ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן  בהנחת התממשות 

משקל כלשהו לסיכויי התממשותו. כמו כן, סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי  

 הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו.

השפעה  
 גדולה 

השפעה 
 בינונית 

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מאקרו 

   X שינויים בשערי חליפין
  X  שינויים במדד המחירים לצרכן

  X  המצב המדיני והביטחוני בישראל 
  X  אסונות טבע ושריפות 
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השפעה  
 גדולה 

השפעה 
 בינונית 

השפעה 
 קטנה

 X   חסר יציבות בשווקים הגלובליים 

סיכונים 
 ענפיים

   X שינויים בתעריפי רשות החשמל 
   X כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה 

   X רגולציה ושינויים בהסדרים רגולטוריים 
  X  תלות בספקי תשתית 

  X  תחרות
אבטחת מידע, מתקפות סייבר, פגיעה במערכות תקשורת  

 ומערכות מידע 
X   

   X כשל בציוד קריטי
  X  כוח אדם מקצועי

  X  ביטוחים 
  X  בטיחות, גיהות ואיכות סביבה

 שינויים בשוק החשמל ושינויים טכנולוגיים 
 

 X 

סיכונים 
מיוחדים 

או.פי.סי  ל
 רותם

 X תלות בלקוחות מהותיים
 

 
   X ספק מרכזי 

  X  ספקה לרותםהאי קבלת רישיון 
 X   צריכה של גז מתחת למינימום בהסכמי הגז 

 X   חשיפה לתביעה מחח"י
  PPA  X-זמינות תחנת הכוח רותם בהתאם לתנאי הסכמי האי 

   X   הליכים משפטיים 
 X הגבלות על רכישת חשמל מחח"י

 
 

 X   יחסי עבודה 
  X  מגבלות על קבלת אשראי 

  X   חדשים וחידוש הסכמים קיימים  PPAבהסכמי  התקשרות

 X   ותרמיות  מעילות, הונאות

 

הינה על סמך    ורידיס תחנות כוח ואו.פי.סי רותםפעילות   גורמי הסיכון האמורים עלמידת ההשפעה של  

 .ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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 חלק רביעי  - עניינים  הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.11

כולל    נכון אשר  קבוע,  רכוש  יש  לחברה  זה,  תשקיף  לחומרים  למועד  משרפה  מיון,  מפעלי  בעיקר 

 לעיל.   6.10.20  -ו 6.9.21 ,6.8.20, כמפורט בסעיפים  מסוכנים, צי משאיות וכלי צמ"ה

 לדוחות הכספיים.  12לפרטים נוספים, ראו באור 

 נכסים לא מוחשיים  .6.12

פרט לכך אין לחברה סימני מסחר או נכסי קניין רוחני    " נרשם כסימן מסחר.VERIDIS"  והלוגו  השם

 נוספים.  

 הון אנושי .6.13

 מבנה ארגוני  .6.13.1

   להלן תרשים המבנה הארגוני בקבוצה:

 

 

עובדי    14-עובדים, מתוכם כ  824ולמועד התשקיף מועסקים בקבוצה    2020בדצמבר    31נכון ליום   .6.13.2

עובדי כוח אדם    311וכן    הנהלה, כספים ומנהלה אשר מיוחסים לפעילות משותפת של כלל הקבוצה

,  הסביבה איכות בתחום  האנושי  ההוןאודות  יםלפרט   .המועסקים בתחום פעילות איכות הסביבה

   .בהתאמה 6.9.22- ו 6.8.21  סעיפים לעילהתפלת מים ראו   ותחום האנרגיה תחום

להלן פירוט מספר העובדים בקבוצה אשר כלולים בפעילויות משותפות של כלל הקבוצה ואינם  

 :ולמועד התשקיף 31.12.2020, נכון ליום מיוחסים לאילו מתחומי הפעילות

 מספר עובדים מחלקה

 4   הנהלה

 10 ומנהלה ב וכספים, מחש

 14 סה"כ

 

ל"מנכ

הבטחת איכות

ל חטיבת  "מנכ
איכות הסביבה

מתקנים  
ומפעלים

איסוף פסולת

ל כספים"סמנכ

מנהלי כספים  
ח"והנה

רכש , מטה
ומערכות מידע

תחום אנרגיה

יועצת משפטית  
ומזכירת חברה

מחלקה 
משפטית

משאבי אנוש

תחום המים
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לעיל, לאור הגדרתם של כל תחומי הפעילות של    6.7.3כמפורט בסעיף    –השפעת משבר הקורונה  

משבר   האמור,  לאור  המשבר.  לאורך  כסדרם  בפעילויותיה  החברה  המשיכה  כחיוניים,  החברה 

הקורונה לא השפיע מהותית על המערך התעסוקתי של החברה. החברה לא פיטרה עובדים ולא  

 הוציאה עובדים לחל"ת למעט מקרים בודדים.  

ארגון בחברה תוך מיקוד בעסקי הליבה של  -בוצעו צעדי התייעלות ורה  2019-2020במהלך השנים  

( לדוחות הכספיים השנתיים(.  1ג') 18החברה וביצוע מימון מחדש של הלוואות הקבוצה )ראה באור  

 . במסגרת התהליך בוצעו שינויים בהנהלת החברה ובמצבת העובדים במטה החברה

 הון חוזר .6.14

 ים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות, כמפורט להלן: ההון החוזר של הקבוצה מורכב מנכס .6.14.1

השוטפים   .א בעיקר  הנכסים  וחייביםכוללים  מלאי  לקוחות,  מזומנים,  ושווי  יתרת  מזומנים   .

 ח.מיליון ש" 379-מסתכמת בכ  2020בדצמבר  31הנכסים השוטפים של הקבוצה נכון ליום 

חלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים  השוטפות של הקבוצה כוללות בעיקר    ההתחייבויות .ב

זכות ויתרות  זכאים  ספקים,  בנקאיים,  מתאגידים  אשראי  ההתחייבויות  בנקאיים,  יתרת   .

 .  חמיליון ש" 364-מסתכמת בכ 2020בדצמבר  31השוטפות של הקבוצה נכון ליום 

 מרכיבי ההון החוזר של הקבוצה הינם כדלקמן:  .6.14.2

 שראי לקוחות ואשראי ספקיםא .א

   אשראי לקוחות

לימים   ללקוחותיה    הקבוצההאשראי שהעמידה    2019בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31נכון 

 ש"ח, בהתאמה. מיליון 274-ש"ח וכ מיליון 259-הסתכם בכ

 .  ימים  90לבין שוטף פלוס    ימים   30שוטף פלוס  בין  בעיקר  תנאי אשראי ללקוחות החברה נעים  

  2019בדצמבר    31-ו  2020בדצמבר    31הפרשה לחובות מסופקים במאזן החברה נכון לימים  

 ש"ח, בהתאמה.  מיליון 12- ש"ח וכ מיליון 10-הסתכמה בסך של כ

   אשראי ספקים

אשראי ספקים של החברה הסתכם בסך של  2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31נכון לימים  

 , בהתאמה. ש"ח מיליון 124-ש"ח וכ מיליון 125-כ

ימים לבין    30על ידי ספקים הינה בדרך כלל בין שוטף פלוס   לקבוצהתקופת האשראי הניתנת 

 ימים.   90שוטף פלוס 

 :  2020-ו  2019להלן פירוט ימי לקוחות וספקים ממוצעים של חברות הקבוצה לשנים 

 2020 2019 

 96 83 ימי לקוחות 

 65 65 ימי ספקים
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 מימון .6.15

מתאגידים בנקאיים  והלוואות  אשראי  ,  מממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי  הקבוצה .א

 . ומעודפי תזרים מזומנים חיובי של פעילותה בתחומים השונים מוסדייםו

בשעבוד  מובטחות  לקבוצה  שהועמדו  ההלוואות  באמות    שלילי  מרבית  בעמידה  ומותנות 

חברות הקבוצה עומדות בהן )לפרטים ראו    2020בדצמבר   31מידה פיננסיות, אשר נכון ליום  

 . להלן(  הסעיף 

 שיעורי ריבית  .ב

הממוצעת   הריבית  ושיעורי  הקבוצה  חברות  ידי  על  שניטלו  הלוואות  בדבר  נתונים  להלן 

 :  2020בדצמבר  31והאפקטיבית בגין הלוואות נכון ליום 

  2020בדצמבר  31יתרה ליום  
 ריבית אפקטיבית ריבית ממוצעת )משוקללת(  אלפי ש"ח( )

 הלוואות לזמן ארוך 

 2.89% 2.89%  349,500 ממקורות בנקאיים

 4.13% 4.13%  211,629 ממקורות שאינם בנקאיים

 הלוואות לזמן קצר 

 1.53% 1.53%  79,112 ממקורות בנקאיים

 - - - בנקאייםממקורות שאינם 

   מסגרות אשראי .ג

 מסגרות אשראי כמפורט להלן:   קבוצהל

 

 מועד התשקיף  2020בדצמבר  31יום 

אשראי העומד  
  הקבוצה לרשות 

 )אלפי ש"ח( 

אשראי מנוצל  
 בפועל 

 )אלפי ש"ח( 

אשראי העומד  
  הקבוצה לרשות 

 )אלפי ש"ח( 

אשראי מנוצל  
 בפועל 

 )אלפי ש"ח( 

 177,300-כ 370,000-כ 79,112-כ 370,000137-כ מסגרות אשראי 

 אשראי בריבית משתנה  .ד

 להלן פרטים אודות אשראי בריבית משתנה: 

  31סכום האשראי ליום  טווח הריבית  מנגנון השינוי 
 )אלפי ש"ח(  2020בדצמבר 

שיעור ריבית ממוצע  
 בסמוך למועד התשקיף 

 1.5%-1.7%  79,112 1.5%-1.7% -+/ פריים

יתרתן   .ה או  שהיקפן  הקבוצה  חברות  ו/או  החברה  שנטלה  מהותיות  הלוואות  יפורטו  להלן 

בדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חמישה אחוזים או יותר מסך נכסי החברה וכן מהווים  

עשרה אחוזים או יותר מסך הלוואות החברה או מסך הלוואות כלל חברות הקבוצה, לפי  

 : 2020בדצמבר  31הכספיים של החברה נכון ליום  העניין, כפי שהן מוצגות בדוחות

 

   .חתומות  מסגרות"ח ש אלפי  170,000-כ מתוכן 137
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ממנים  מ התקשרויות לנטילת הלוואות מגופים  השלימה הקבוצה    2019  ינואר מהלך חודש  ב

שמטרתן ביצוע מימון מחדש של הלוואות קיימות ושל ערבויות בנקאיות של חברות    שונים

התקשרה   2019מליוני ש"ח ובהמשך שנת    750-בסך של כ  ("מימון מחדש"  :הקבוצה )להלן

 . מליוני ש"ח כמפורט להלן 170- הקבוצה בהסכמי מימון נוספים בהיקף של כ

  700-הינו כ  ,2020בדצמבר,    31, נכון ליום  בתחום איכות הסביבה  היקף ההלוואות והמסגרות

יקף החוב הפיננסי  ה כן,    . כמומליוני ש"ח  50  מליוני ש"ח והיקף הערבויות הבנקאיות הינו עד

מליוני    212-מסתכם בכ   2020בדצמבר,    31ליום    ה המאוחדת במגזר התפלת מיםחבר השל  

 לדוחות הכספיים.   'ג 18. לפרטים נוספים ראו באור ש"ח

 : 2020בדצמבר   31, נכון ליום מובאים פרטים שונים ביחס להלוואות שהועמדו כאמורלהלן  

 תחום המים הסביבה תחום איכות  תחום הפעילות 

 הגוף המממן 
 מוסדי  יםבנקאי  ים תאגיד

 היקף האשראי
 מיליון ש"ח  212-כ 138מיליון ש"ח  700-כ

 שיעור הריבית 

הלוואות בריבית משתנה ששיעורה  .א
הינו ריבית הפריים  

 0.1%-כ של בתוספת מרווח /בניכוי
הלוואות בריבית קבועה בשיעור   .ב

  3.5%-ל 1.95%בין שנתי של  
-)שיעור ריבית שנתית משוקלל כ

2.89%.) 

   4.13%של ריבית קבועה בשיעור שנתי 
 

 מועדי תשלום החזר ההלוואה 

  12קו אשראי לתקופה של  .א
 חודשים.

שנים    5-8לתקופה של  ותהלווא .ב
עם תשלומי קרן חצי שנתיים  

 ותשלומי ריבית רבעוניים.
  

למועד   עד  שנתיים  חצי  וריבית  קרן  תשלומי 
 (2026הפירעון הסופי )דצמבר 

 בטוחות ושעבודים 

שעבוד שלילי של מספר חברות   .א
 בתחום איכות הסביבה. 

ערבויות הדדיות בין מספר חברות   .ב
 בתחום איכות הסביבה. 

 

בדרגה על כלל נכסי  שעבוד צף ראשון   .א
ורידיס התפלת מים וכן שעבוד קבוע  
ראשון בדרגה על הון המניות הבלתי  

נפרע של ורידיס התפלת מים ועל  
 המוניטין שלה. 

שעבוד ראשון בדרגה על חשבון הבנק של   .ב
 ורידיס התפלת מים. 

התחייבות להעמיד שעבוד על כל   . ג
  VID-החזקות ורידיס התפלת מים ב

ואדום ככל שהשעבוד הקיים על החזקות  
 ורידיס התפלת מים בויד יסולק.  

בנוסף, ניתנו כתב ערבות ושיפוי בלתי מוגבלים  
   החברהבסכום בידי 

 מגבלה על העברת שליטה 

בקבוצת   שליטה  העברת  על  מגבלות 
ורידיס ומגבלות על העברת שליטה בדלק  

 רכב.  
 

ורידיס   בקבוצת  שליטה  העברת  על  מגבלות 
 ומגבלות על העברת שליטה בדלק רכב.  

 

 מגבלות נוספות 

- 

 

מגבלה כללית על שינוי תחום הפעילות העיקרי  
 של ורידיס התפלת מים, ויד ואדום. 

 

 

 . מנוצלות לא אשראי מסגרות  וללכ  138
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 תחום המים הסביבה תחום איכות  תחום הפעילות 

אופן בדיקת המלווה את עמידת  
 החברה בהתחייבויותיה 

דיווח חצי שנתי על עמידה באמות מידה  
ומסירת   בהסכם  הקבועות  הפיננסיות 
דוחות כספיים חברות מרכזיות בתחום  

 מדי רבעוןהחברה  איכות הסביבה ו

מידה   באמות  עמידה  על  שנתי  חצי  דיווח 
דוחות   ומסירת  בהסכם  הקבועות  הפיננסיות 

מדי    החברהכספיים של ורידיס התפלת מים ו 
 רבעון 

 עילות לפירעון  
)בנוסף לעילה בדבר אי עמידה באמות  

מידה פיננסיות אשר נקבעה בכל  
 ההסכמים( 

לפירעון   הבנק  של  המקובלות  העילות 
 מידי של הלוואות 

 

 מקובלות.   עילות
 

 

  כדלקמן: במסגרת המימון כאמור, התחייבו חברות בקבוצה לעמוד באמות מידה פיננסיות

הגוף  
 אופן החישוב והבדיקה  אמת מידה פיננסית המממן 

הנבדק    היחס
ליום 

30.6.2020 

היחס הנבדק  
 31.12.2020ליום 

תאגיד  
 בנקאי 

  EBITDA-ל  נטו   פיננסי   חוב   יחס  .1
מספר    שלבהסכם(    ם)כהגדרת

איכות   בתחום  מרכזיות  חברות 
 4.5 על  יעלה לא הסביבה 

 

  מידה   באמות   עמידה   על  שנתי   חצי  דיווח 
  ומסירת   בהסכם  הקבועות  הפיננסיות

חברות מרכזיות בתחום    כספיים  דוחות 
ו הסביבה  מדי    ורידיסאיכות  אחזקות 

 רבעון 

 

2.30 2.16 

   מוסדי

)כהגדרתו    "LLCR  -ה  יחס .2
המימון(     ורידיס   שלבהסכם 

 1.05 מ  יפחת לא התפלת מים 

חצי שנתי על עמידה באמות מידה    דיווח 
ומסירת   בהסכם  הקבועות  הפיננסיות 

כספיים   מים    ורידיס  שלדוחות  התפלת 
 רבעון  מדיאחזקות  ורידיס ו

1.32 1.39 

של    יחס  .3 עצמי    ורידיס הון 
שלה    לחוב   אינווירונמנט  הפיננסי 

)בניכוי   וכתבי    הערבויות סולו 
  חתימת   במועד   הקיימיםשיפוי  ה

(  לו  בסמוךקיימים    ויהיו  ההסכם
 1.2-מ יפחת לא

 

   600,000-כ  423,000 -כ

 
של    יחס  .4 עצמי    ורידיס הון 

שלה    לחוב   אינווירונמנט  הפיננסי 
)בניכוי   וכתבי    הערבויות סולו 

   2-מ יפחת לא שיפוי( ה

 

   600,000-כ   423,000-כ

   אינווירונמנט   ורידיס עצמי של    הון  .5
 מיליון ש"ח    250  של  מסך   יפחת  לא

 

 423-כ
  מיליון

 "חש

  מיליון 600-כ
 "חש

  EBITDA-ל  נטו   פיננסי   חוב   יחס  .6
  החברות   של(  בהסכם  תם)כהגדר

  הסביבה  איכות בתחום העיקריות
 4.5 על  יעלה לא

2.30 2.16 

 

, חתמה ורידיס התפלת מים על תוספת  2021במרץ    15תאריך המאזן, ביום  לאחר  יצוין כי  

. לפרטים ראו  לעיל  המתוארים  3-6אמות המידה  להסכם ההלוואה לפיה בוטלה הדרישה ל

 לדוחות הכספיים.  (2)ה'22באור 
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 דירוג אשראי  .ו

כי   שנטלה  כחלק  יצוין  הפרויקטלי  או    VIDמהמימון  ממנה  שנדרשות  בנקאיות  וערבויות 

על ידי ערבויות החברה,  ,  מבעלי מניותיה, ועל מנת להפחית את גובה הערבויות הבנקאיות

דורגה החברה    2020בנובמבר    4נדרשה החברה לדירוג מנפיק אשר יחודש אחת לשנה. ביום  

ות החברה ראו  לפרטים אודות הפחתת ערבוי .  על ידי חברת הדירוג מידרוג בע״מ  A2בדירוג  

 הכספיים. ( לדוחות 5ג)22ביאור 

  -ilAAבדירוג של    VIDלה  טכאמור שנ המימון הפרויקטלי  דורג    2020אוגוסט  כמו כן, בחודש  

 .S&Pהדירוג מעלות  על ידי חברת  

 לעיל.   .ו. 6.10.26לפרטים אודות דירוג הלוואת רותם ראו סעיף  

ליום   .ז הכספיים  הדוחות  שמתאריך  התשקיף    2020בדצמבר    31בתקופה  למועד  סמוך  ועד 

   .נוספות מהותיות  לא נטלה הלוואות הקבוצה

להערכת החברה, היא לא תידרש למקורות חדשים לכיסוי תפעול השוטף של עסקיה בתחום   .ח

 . הפעילות בשנה הקרובה

 מיסוי .6.16

 . 2020בדצמבר   31המאוחדים של החברה ליום לדוחותיה הכספיים   26ראו ביאור 

 הסכמים מהותיים  .6.17

 לעיל.   56.8.2להסכמים מהותיים בתחום איכות הסביבה, ראו סעיף  .א

 לעיל.   .286.9, ראו סעיף התפלת המיםלהסכמים מהותיים בתחום   .ב

 לעיל.    6.10.23, ראו סעיף האנרגיהלהסכמים מהותיים בתחום   .ג

 החברהמגבלות ופיקוח על פעילות  .6.18

פי דין והסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות הקבוצה והעשויים    להלן פירוט מגבלות על 

 להשפיע עליה: 

על פי תחומי פעילות, ראו: תחום איכות הסביבה    הקבוצהלפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות  

 לעיל. . 6.10.29 סעיף –לעיל ותחום האנרגיה  .276.9 סעיף –תחום המים  ;לעיל 6.8.24 סעיף –

 הליכים משפטיים  .6.19

ליום   נכון  תלויים  מהותיים  משפטיים  הליכים  בדבר  התשקיף    2020בדצמבר    31לפרטים  ולמועד 

 לדוחות הכספיים.   22 שהחברה ו/או חברות מוחזקות של החברה הינן צד להם, ראו ביאור

 

 

 

 



 129 -ו

 

 

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .6.20

שינויים    יעדיה  העבר,  ניסיון  על  מבוססים  שלה  העסקית  והאסטרטגיה  החברה  של  העיקריים 

על   וכן  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  עדכנית  ואסטרטגיה  כלכליות  תחזיות  צפויים,  רגולטוריים 

 מדיניות רשות החשמל, רשות המים ומשרד האוצר בנוגע לפרויקטים בתחום התשתיות. 

  מפעילויות   אחת  לכל  נורמטיבית   צמיחה  תחזית  וכוללת  קיים  מצב   שימור  על   מבוססות   החברה   תחזית

  על   מבוססת  החברה  של  הגידול  תכנית.  הקמה  בתהליך  שנמצאים  פרויקטים  בתוספת,  החברה

,  הקרוב  לעשור  המשרד  של  ואסטרטגיה  צפויים  רגולטוריים  שינוים,  שצפויים  משמעותיים  מכרזים

 .חדשים בפרויקטים והשקעות קיימות  פעילויות של הרחבות

ולהוביל   להמשיך  היא  החברה  שלה,  אסטרטגית  הפעילות  תחומי  המיקוד  בשלושת  התאמת  תוך 

תכנית האסטרטגיה העדכנית של המשרד להגנת הסביבה ועדכונים של  להתפתחויות בשוק לרבות  

  2020של המשרד להגנת הסביבה מחודש דצמבר  התוכנית האסטרטגיהתכנית, כפי שיהיו מעת לעת, 

 שיגובשו על ידי המשרד בהמשך הדרך.  והעדכונים 

 להלן פירוט לפי תחומי הפעילות של החברה: 

 )פסולת(  הסביבה איכות פעילות תחום .א

בהתאם לאסטרטגיה החדשה  היא להמשיך ולהוביל את הענף  זה  אסטרטגית החברה בתחום  

והיעדים שהותוו על ידי המשרד להגנת הסביבה ולשינויי הרגולציה הצפויים בתחום זה על  

. העקרונות האסטרטגיים שנקבעו על ידי המשרד  2020פי מסמך האסטרטגיה מחודש דצמבר  

הינם בראש ובראשונה ניהול משק הפסולת בהתאם להיררכיית הטיפול בפסולת, תוך דגש  

פחתת פסולת והפרדה במקור, שימוש חוזר ומחזור, לפי סדר זה, וצמצום של ההשבה  על ה

וההטמנה עד כמה שאפשר. עם זאת כיוון שיישום מדיניות המשרד תהיה מדורגת ותימשך  

, יש לאתר 2030הטמנה בשנת    20%על פני כמה שנים, קבע המשרד כי עד להגעה ליעד של  

והרחבת תאים באתרים קיימים והימנעות ככל הניתן  נפחי הטמנה נוספים בעדיפות לפתיחה  

 מפתיחת אתרים חדשים.  

על בסיס מדיניות זו של המשרד, בכוונת החברה לפעול להגדלת פעילות המיון והמחזור, תוך  

 יישום טכנולוגיות מתקדמות. 

   -להלן התייחסות לכל אחת מתתי הפעילויות בחטיבת הפסולת 

 מערך האיסוף  (1)

המערך   של  להיום  האיסוף  נכון  כולל  שונים  300-כחברה  מסוגים  איסוף  . משאיות 

גידול שנתי ממוצע של   על בסיס מכרזים   4%החברה מעריכה שבתחום האיסוף יחול 

שצפויים להתפרסם וגידול בהיקף העבודה, הן לאור הגידול הטבעי באוכלוסיה והן לאור  

המיחזור. שוק  קידום  לצורך  המשרד  ידי  על  המתוכננות  של   הפעולות  הפעולה  כיווני 

המשרד לצורך זה כוללים בין היתר חובת הפרדה במקור של זרמי פסולת שונים, בראש 

ובראשונה של הפסולת האורגנית, ובמקביל לפעול לשיפור תשתית ההפרדה של הפסולת 

שמשמעותה  שונים  זרמים  לאיסוף  אצירה  כלי  פיזור  זה  ובכלל  המקומיות,  ברשויות 

 ברשויות.   הרחבה של מערך האיסוף 
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 המיוןמערך  (2)

 עפולההמיון בבחירייה, את מפעל    RDF-את מפעל המערך המיון הקיים של החברה כולל  

שנת   של  השניה  במחצית  להתחיל  צפויה  בעברון    2021שהפעלתו  המיון  מפעל  ואת 

כלולה(   חברה  להתחיל  )במסגרת  צפויה  שנת  שהפעלתו  של  הראשונה  . 2023במחצית 

פסולת  למיון  מפעל  גם  בעפולה,  המיון  מפעל  בשטח  ומפעילה  הקימה  החברה  בנוסף 

תאגיד מיחזור   תמיראריזות )פח כתום( המשרת את כל אזור הצפון, מכוח הסכם עם  

האריזות בישראל. בהתאם לאסטרטגיה החדשה של המשרד שלפיה הפח הכתום ישמש 

חברה מעריכה שהפעילות של מתקן  לחומרים ברי מיחזור באופן רחב ולא רק לאריזות. ה

   המיון של האריזות בעפולה יגדל ויתרחב.

שני   עוד  תקים  שהיא  מעריכה  מיון  החברה  הבינוני  מתקני  וכחלק   3-7בטווח  שנים 

 מהתוכנית האסטרטגית של מהמשרד להגנת הסביבה.  

 מפעלי השבה  (3)

שריפה    על פי המדיניות החדשה של המשרד להגנת הסביבה, השבת אנרגיה באמצעות

פסולת והפקת אנרגיה הינה פתרון מועדף על פני הטמנה. המשרד מעריך כי לצורך השגת 

החברה  מתקנים תרמיים בסמוך למטרופולונים. 3 -יעדי המדיניות יהיה צורך להקים כ

של  כי  מעריכה   בהקמה  משמעותי  גורם  תהיה  בטווח לפחות  היא  אחד  השבה  מתקן 

 האסטרטגית של מהמשרד להגנת הסביבה.   שנים וכחלק מהתוכנית 3-7הבינוני 

פרסם המשרד קול קורא לתמיכה והסמכה לשם הגשת תכנית מפורטת   2019בחודש מאי  

לצורך הקמה של מתקני השבה לפסולת עירונית. לפי הקול הקורא תמיכה תינתן רק 

של  בטכנולוגיה  תרמי  טיפול  למתקן  בניה  היתר  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  עבור 

( המאפשר טיפול בפסולת מעורבת לאחר מיון בהיקף waste incinerationרציה" )"אינסינ

טון ליום וכן למתקן מיון לפסולת מעורבת בהיקף דומה. גובה התמיכה   1,000של לפחות  

על   יעמוד  זכאי לכך  ישולמו בהתאם לאבני הדרך ש"ח  מיליון    2שיינתן למבקש  אשר 

 שנקבעו בקול הקורא.  

בקשה לקבלת תמיכה עבור קרקע הנמצאת באתר מטמנת עברון.    מטמנת עברון הגישה

יצוין כי בתחומי הקרקע ישנה תכנית להקמת מתקן מיון פסולת מעורבת שצפוי לקלוט 

טון ביום, כנדרש בתנאי הזכאות לפי הקול הקורא. נכון להיום טרם התקבלה   1,400  -כ

נכון למועד התשקיף    למיטב ידיעת החברה,החלטה ולא פורסמו זוכים בקול הקורא.  

 הקול הקורא הוקפא. 

 מפעלי קומפוסט (4)

ולמנוע  לטפל  ניתן  שבו  המרכזיים  הפסולת  מזרמי  אחד  המדיניות,  במסמך  כאמור 

הטמנה באופן כמעט מלא, תוך הפקת דשן וביוגז, הוא החומר האורגני הרקבובי. זרם 

והוא בישראל  הנוצרת  העירונית  הפסולת  כמות  מסך  משליש  יותר  הוא  הרכיב    זה 

 המשמעותי ביותר בפסולת העירונית.  

על פי מדיניות המשרד יהיה צורך להקים מתקנים נוספים לטיפול בחומר אורגני )עיכול  

 אנאירובי וקומפוסטציה סגורה( מעבר לאלה הקיימים היום.  
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בפסולת  האורגני  למרכיב  הפתרונות  את  להגדיל  הכרחי  שיהיה  מעריכה  החברה 

שנים וכחלק מהתוכנית האסטרטגית של מהמשרד להגנת  3-7המעורבת בטווח הבינוני 

זה   בשלב  בקשר הסביבה.  האסטרטגיה  ליישום  עבודה  תכניות  פרסם  טרם  המשרד 

החברה מספיק מידע בנוגע לפתרונות אין בידי  לפתרונות הקצה לחומר האורגני ולפיכך 

   .וליישום המתאים

 מטמנות (5)

בסעי שפורסמה  .ב.  6.8.4ף  כמפורט  כפי  המשרד,  של  החדשה  המדיניות  פי  על  לעיל, 

יישום המדיניות יהיה מדורג וימשך ש, מאחר  2020במסמך האסטרטגיה מחודש דצמבר  

י הטמנה חדשים, על פני כמה שנים, יש להרחיב אתרי הטמנה קיימים חלף הקמת אתר

על מנת לתת מענה לכמויות הפסולת ושאריות המיון של הפסולת. לאור זאת, החברה 

 מעריכה כי נפחי ההטמנה הנוכחיים במטמנות השונות שהיא מחזיקה בהן, יורחבו.  

 פסולת מסוכנת וקרקעות מזוהמות (6)

ת.  בכוונת החברה להרחיב את פעילותה בתחום הפסולת המסוכנת והקרקעות המזוהמו

 2020לעיל, ברבעון האחרון של    .ה(4.ה.6.8.16  בהתייחס למפעל אקוסול, כאמור בסעיף

נחתמה תוספת להסכם במסגרתה נקבע, בין היתר, כי ההתקשרות בין הצדדים תוארך 

 .  2024ביוני,  30ועד ליום   2021ביולי,  1מיום  שנים  3 -ב

 תחום פעילות התפלת מים  .ב

היא להמשיך בהפעלה יעילה ואיכותית של מתקן ההתפלה  זה  אסטרטגית החברה בתחום  

מתקני התפלה  גופים אחרים לצורך הקמה של  עם  ת אפשרות לחבירה  באשקלון תוך בחינ

העתידים לקום כחלק מהאסטרטגיה של רשות המים. בבסיס האסטרטגיה של החברה עומד  

כי   מעריכה ברההח  על בסיס זה, העקרון של התמחות בהפעלה איכותית של מתקני התפלה.

גופים אחרים בזכיה במכרז להפעלת מתקן ההתפלה באשקלון בתום יש לה   פני  יתרון על 

ו בתום תקופת    במכרזים אחרים להפעלת מתקני התפלהיכולת להתמודד  תקופת הזיכיון 

 .  הזיכיון

 תחום פעילות אנרגיה  .ג

המ  התאמת  תוך  שלה  הפעילות  בתחומי  ולהוביל  להמשיך  היא  החברה  יקוד  אסטרטגית 

קטנות  כוח  להתפתחויות בשוק לרבות משק החשמל, התייעלות אנרגטית, הפעלת תחנות  

מטמנות.   מגז  חשמל  ביצור  הפעילות  ב והגדלת  רותם  או.פי.סי  תמשיך  כן,  תפעול  כמו 

של   הכוח  ותחזוקה  בסטנדרטים  ניסיונהבזכות  תחנת  עמידה  ותוך  מקצועי  באופן   ,

  .וזמינות מירבית  מהמחמירים ביותר על מנת להשיג יעילות

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.21

,  בכוונת הקבוצה לפעול בשנה הקרובה לפיתוח ומימוש הפרויקטים השונים בתחום איכות הסביבה

 והאנרגיה, וכן לפעול למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, כמתואר לעיל.   המים

והיעדים האמורים לעיל   הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ,  6.21-ו  6.20בסעיפים  הצפי 

ענפיות   כלכליות,  התפתחויות  לגבי  והערכות  ציפיות  על  מהותית  במידה  המבוסס  ערך,  ניירות 
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ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה. יעדים אלה יכולים שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

בתחומי הפעילות  ם במדיניות הממשלתית והרגולציה  שינויימהותית מכפי שנחזה, בין היתר בשל  

השונים לרבות ביחס לעיתוי וסוג הפרויקטים המקודמים בתחום איכות הסביבה, תעריפי החשמל  

 .וכמויות המים המותפלים

  דיון בגורמי סיכון .6.22

אינם מאפיינים תחום   ואשר  בכללותה,  פעילות הקבוצה  על  סיכון להם השפעה  גורמי  יובאו  להלן 

 ות יחיד:  פעיל 

 לחברה  מיוחדים סיכונים

 דיבידנד  בחלוקת תלות .א

באמצעות חברות בהן היא    , בין היתר,פועלת בתחום האנרגיה ובתחום המים  הקבוצה 

תלות בחלוקת דיבידנדים מהחברות המוחזקות   חברהשליטה, לפיכך יש לה  בעלתאינה  

על ידה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה השונות. חלוקת הרווחים מהחברות המוחזקות  

הקבועות  חלוקה  על  מגבלות  לרבות  שונים,  מגורמים  כתוצאה  מוגבלת  להיות  עשויה 

והעובדה   החברות  של  המימון  השליטהאינה    שהקבוצהבהסכמי  אלו.    בעלת  בחברות 

עה בחלוקת הרווחים מהחברות המוחזקות עשויה להשפיע על מצבה הכספי ועל יכולת  פגי

 לעמוד בהתחייבויותיה.   החברה

 סיכוני אבטחת מידע וסייבר  .ב

נתונים   הקבוצה  עיבוד  ומערכות  תקשורת  מידע,  טכנולוגיות  במערכות  שימוש  עושה 

לצורך פעילותה השוטפת. פגיעה פיזית או לוגית במערכות המנהלתיות ו/או התפעוליות  

לעיכובים ולשיבושים לרבות גרימת הקבוצה  עלולה לחשוף את  בהן משתמשת החברה  

תאגיד  הקבוצה  . יצוין כי היותה של  ופגיעה בפעילות השוטפת  נזק למידע או גניבת מידע

ישראלי מעמידה אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר. ככל שתתרחש מתקפת סייבר על  

-כנדרש בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אהחברה, עשויה להיות לכך השפעה על פעילותה. 

ולמזער את   הקבוצהותקנותיו, מתוך מטרה להגן על מערך טכנולוגית המידע של    1981

המידעונים  הסיכ ואבטחת  הסייבר  בתחום  מנע  פעילות  מבצעת  הקבוצה   האפשריים, 

הקבוצה של  המיחשוב  יחידת  המורכבים   קיימים  בקבוצה .  באמצעות  בקרה  מעגלי 

מרמת תקשורת ממספר מערכות אבטחת מידע מתקדמות הפרוסות בכמה שכבות שונות,  

 . הנתונים ועד לרמת תחנת הקצה

המידע   לקבוצה אבטחת  סיכוני  של  פנימית  לבחינה  פועלת  והיא  מידע  אבטחת  נוהל 

השונים הסייבר  לסיכוני  העובדים  מודעות  כי    .ולהגברת  אמצעים אף  נוקטת  החברה 

הקשחת  לצורך   לרשתות,  ובקרה  ניטור  מערכי  באמצעות  היתר  בין  המידע,  אבטחת 

הדרכות  חומרה   גישה,  הגבלות  ונהלים,  כתובה  מדיניות  גיבויים,  הפעלה,  ומערכות 

או   סייבר  מתקפות  למנוע  החברה  של  ליכולתה  באשר  וודאות  אין  וכדומה,  לעובדים 

 . פגיעות במערכות המידע

יצוין כי ישנם מפעלים/חברות בקבוצה שעשויה לחול עליהם רגולציית סייבר ספציפית, 

לעמידה בתנאים  המשרד להגנת הסביבה מדריך סייבר פרסם  2020בשנת  כמפורט להלן:   

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/cyber_industry_toxins_permit
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רעלים של בתעשייה היתר  הסייבר  הסיכונים    .בתחום  למזער את  הינה  מטרת המדריך 

להתרחשות אירועי סייבר או לפגיעה במערכות מחשוב או בתהליכים טכנולוגיים אשר 

מפעלים ע על  חלה  המדריך  לפי  הסייבר  רגולציית  חומ"ס.  לאירועי  לגרום  לולים 

המחזיקים בחומר מסוכן או בקבוצת חומרים מסוכנים המפורטים בנספח למדריך, לפי  

 , לרבותהיתר רעליםומפעלים בעלי  מספר חברות    . בקבוצהלכל חומרשנקבעו  ערכי סף  

נכון למועד התשקיף, לא .  אשקלון  IPP  -ו RDF, מפעל  באשקלון  אקוסול, מתקן ההתפלה

 . מפעלי החברה תנאי סייבר להיתר הרעליםו אצל החברה  והתקבל

 בקבוצה. למיטב ידיעתה של החברה, לא היו אירועי סייבר משמעותיים 

   מיתוג ומוניטין .ג

בתחומי הסביבה והתשתיות והינה בעלת מוניטין רב   1993החל משנת    פועלתהקבוצה  

במוניטין   פגיעה  פועלת.  היא  בהם  התחומים  ומגוון  המקצועיות  הניסיון,  לאור  שנים, 

 הקבוצה באמצעות פרסומים שונים או אמצעים אחרים, עלולה להזיק לחברה. 

 

  שותפים   עם פעילות .ד

 בנוגע  לרבותו  שותפים,   מספר  עם  פעולה  שיתוףב  השונים  הפעילות  תחומיב  פועלת  הקבוצה

 הרעה   וכן  לשותפיה   הקבוצה   בין  מהותיות  מחלוקות  קיום  .חדשים  פרויקטים  של   להקמתם

 כלפי  בהתחייבויותיה  הקבוצה  עמידת  על   להשליך   עלולים  ,שותפיה   של  הפיננסי  במצבם

 . הקבוצה פעילות  על  לרעה  להשפיע  ומשכך פרויקטים   באותם   הלקוחות 

 הסיכון גורמי דירוג .6.22.1

פי טיבם    שתוארו לעיל עלהמשפיעים על פעילות הקבוצה בכללותה,  הסיכון,    גורמילהלן סיכום  

לחברה(,   מיוחדים  וסיכונים  ענפיים  סיכונים  מקרו,  להערכת  ו)סיכוני  בהתאם  דורגו,  אשר 

 השפעתם על עסקי החברה )השפעה גדולה, בינונית וקטנה(:  להנהלת החברה בהתאם  

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה  

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

  סיכונים מיוחדים לחברה 

  X  דיבידנד  בחלוקת תלות

  מידע אבטחת סיכוני
 וסייבר 

  X 

 X   מיתוג ומוניטין 

  X  שותפים פעילות עם 

 

הינה על סמך ההערכה בלבד    הקבוצהפעילות    מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

 וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה. 

https://www.nextep.co.il/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/
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 הדירקטוריון הסברי 6.23

 בע"מ אינווירונמנט ורידיס

 2020 בדצמבר 31 ביום סתיימההש  לשנה הדירקטוריון דוח

:  להלן)  בע"מורידיס אינווירונמנט  של    הדירקטוריון  דוחהחברה מתכבד להגיש את    דירקטוריון

ביום  ל  "( החברה" שהסתיימה  )דוחות    ערך  ניירות   לתקנות  בהתאם,  2020בדצמבר    31שנה 

   "(.ידייםיומ תקופתיים דוחות  תקנות)להלן: " 1970-"ל תשה(, ומידיים תקופתיים

לתשקיף    6הדוח נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק  

 זה.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו   -ראשון    חלק

 העצמי ותזרימי המזומנים שלו 

   כללי .6.23.1

- חוק החברות, התשנ"ט, כחברה פרטית לפי  2018בדצמבר    6החברה התאגדה בישראל ביום  

בתחומי  הפועלת    ,, כחלק משינוי מבנה האחזקה בקבוצת ורידיס"(חוק החברות)להלן: "  1999

 .  1993החל משנת הפעילות  

התשקיף למועד  מוחזקים   ,נכון  תאגידים  ובאמצעות  בעצמה  עוסקת,  )להלן:    החברה 

 , במישרין ובעקיפין, בתחומי הפעילות שלהלן:"(הקבוצה"

)לרבות באמצעות חברות    במסגרת תחום הפעילות עוסקת הקבוצה  -  איכות הסביבהתחום   .א

בעיקר מיון    כלולות(  מעורבתובאיסוף,  פסולת  ייצור  טיפול   ,RDF  )פסולת תוצר  , )דלק 

מעורבת פסולת  של  הטמנה  קומפוסט,  מסוכנתכן  ו  ייצור  פסולת  של  לפרטים  .  שריפה 

 לעיל.  6.8סעיף ראו נוספים אודות תחום איכות הסביבה 

במסגרת תחום הפעילות עוסקת הקבוצה בתחום התפלת המים    -   תחום התפלת המים .ב

ב החזקתה  ו   בזכיין  50%-באמצעות  באשקלון  ההתפלה  מתקן  של   100%-בשל  במפעיל 

 .  לעיל  6.9 סעיף. לפרטים נוספים אודות פעילות המים ראו באשקלון מתקן ההתפלה

הפעלה ו/או החזקה  בבעיקר    הקבוצה  עוסקת   הפעילות  תחום  במסגרת  -   האנרגיה  תחום .ג

ייצור ו  , שירותי מיזוג אוירשל תחנות כוח וכן פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית

מטמנות גז  מביו  כוללותחשמל  המגזר  תוצאות  תוצאות    ,בעיקר  ,.  , רותםאו.פי.סי  את 

לפרטים  "מ.  בע  רותם.פי.סי.  או  תבהון המניות של חבר   20%באמצעות החזקה בשיעור של  

 לעיל.   6.10פעילות האנרגיה ראו סעיף  נוספים אודות

 תחומי פעילות  .6.23.2

  6.10-ו  6.9,  6.8  סעיפים  ראו  התשקיף  למועד  נכון  הקבוצה  של  הפעילות  מיתחו   אודות  לפרטים

באור    לעיל ליום    29וכן  של החברה  הכספיים  בפרק    2020בדצמבר    31לדוחות    9המצורפים 

 . לתשקיף
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 מבנה החזקות של הקבוצה  .6.23.3

 . לעיל 6.8.2לפרטים בדבר מבנה ההחזקות של הקבוצה, ראו סעיף  

 2020שנת מהלך רועים מהותיים ביאהתקשרויות ו .6.23.4

)  2020בשנת    -משבר הקורונה   .א נגיף הקורונה  ( COVID-19התפשט בכל רחבי העולם 

  - הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית )להלן    2020אשר בחודש מרס  

אמצעים משבר   ובעולם  בארץ  וננקטים  ננקטו  הקורונה  משבר  בעקבות  הקורונה(. 

שונים המטילים מגבלות על תנועה והתכנסות, סגירת עסקים ומגבלה על הגעת עובדים 

למקומות עבודה מסוימים. מגבלות אלו )אשר היקפן משתנה מעת לעת( גרמו להאטה 

ניתן להעריך כיצד משבר   בפעילות העסקית והמסחרית בארץ ובעולם. בשלב זה, לא

ובישראל.  העולמית  הכלכלה  על  השפעתו  היקף  יהיה  ומה  בהמשך  יתפתח  הקורונה 

ו/או   למגר  במטרה  האוכלוסייה  חיסון  של  הליך  ובישראל  בעולם  החל  לאחרונה 

 להפחית את התפשטות הנגיף.

של   העסקיות  תוצאותיה  על  מהותית  שלילית  השפעה  היתה  לא  הקורונה  למשבר 

של החברות המוחזקות שלה והפעילות של מרבית חברות הקבוצה המשיכה החברה ו

כסדרה. יצוין כי ביחס לפעילות הקבוצה בתחום שירותי האנרגיה למלונות חלה האטה  

וזאת לאור סגירה של חלק מהם לתקופות מסוימות, אולם האטה זו אינה מהותית 

ף אינה צופה השפעה ביחס לתוצאות פעילות הקבוצה. כמו כן, בשלב זה הקבוצה א

שלילית על תוצאותיה העתידיות, בין היתר, לאור העובדה שחברות הקבוצה מוגדרות 

ירידה   צופה  לא  הקבוצה  זה  שבשלב  העובדה  ולאור  חיוניים  פעילויות  או  כמפעלים 

מהותית בהיקף פעילותה. הקבוצה תמשיך ותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו 

 ורך. ותעדכן את אומדניה במידת הצ

הושלמו מרבית ההשקעות בהקמת מפעל  2020במהלך שנת   – עפולה מיון חדש במפעל  .ב

  2021הקמתו של מפעל המיון החדש הסתיימה בחודש פברואר  המיון החדש בעפולה.  

מיליון ש"ח )לפני מענקים(. הפעלתו המסחרית של המפעל   106-בהשקעה כוללת של כ 

הפעילות מתבצעת באמצעות חברת הבת .  2021צפויה להתחיל במחצית השניה של שנת  

 אמניר.   

מיליון    37.5  -של כעבור הקמת המפעל  , אושר לאמניר סכום תמיכה  2020בחודש יוני  

מיליון ש"ח )כולל   12- ש"ח )כולל מע"מ(, מתוכם נכון למועד התשקיף קיבלה אמניר כ

 מע"מ(. 

לבין אקוסול תוספת    ESCנחתמה בין    2020בחודש נובמבר    -  הארכת הסכם אקוסול .ג

מיום  תוארך  הצדדים  בין  ההתקשרות  כי  היתר,  בין  נקבעה  במסגרתה  להסכם 

התחייבה לפעול בתקופת   ESC. על פי התוספת להסכם,  30.6.2024ועד ליום    30.6.2021

תשלום  וכן  המתקן  והפעלת  המקרקעין  החכרת  שעניינו  מכרז  לפרסום  ההארכה 

אקוסול של השווי המוסכם של המתקן, כפי שייקבע על ידי מומחה שימונה בהסכמה ל
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מכרז   שפורסם  ככל  כי  בתוספת,  נקבע  עוד  במכרז.  הזוכה  ידי  על  הצדדים,  ידי  על 

, אזי תקופת ההסכם  30.6.2024בתקופת ההארכה והליכי המכרז לא הסתיימו עד ליום  

 תוארך באופן אוטומטי עד לסיום ההליכים.  

התקשרה  2020אוגוסט    בחודש  - מממניות אדום )התפלה אשקלון( בע" 40.5%ישת  רכ .ד

)התפלה אשקלון( בע"מ    חברת אדוםמהון המניות של    40.5%בהסכם לרכישת    הקבוצה

העת(  IDEמחברת    אדום(  -)להלן   באותה  באדום  הנוספת  המניות  השלמת  .  )בעלת 

וביניהם אישור מנהלת ההתפלה  כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים  היתה  העסקה  

(WDA  התחרות רשות  אישור  העסקה  2020באוקטובר    20ביום    .ועוד(,  הושלמה   ,

לאחר השלמת   מליוני ש"ח )לאחר התאמות בגין דיבידנדים(.  106- בתמורה לסך של כ

 אדום.   מהונה המונפק והנפרע של 100%-ב  הקבוצה ה חזיקהרכישה מ 

השיגה לראשונה שליטה    הקבוצהכאמור לעיל,  לאור רכישת המניות הנוספות באדום  

באדום ולפיכך הקבוצה מאחדת את הדוחות הכספיים של אדום החל ממועד השגת 

השליטה. עד לאותו המועד טיפלה הקבוצה בהשקעה באדום לפי שיטת השווי המאזני  

( במסגרת IDEלאור זכויות משתתפות ממשיות אשר הוקנו לבעלת המניות הנוספת )

 המניות.  הסכם בעלי

להוראות   ובהתאם  לעיל  כאמור  באדום  השליטה  השגת  לגבי   IFRS3לאור  המתוקן 

( בהתאם לשוויה 59.5%רכישת שליטה בשלבים מדדה הקבוצה את החזקתה הקודמת )

מעליית ערך השקעתה חד פעמי  ברווח    2020כתוצאה מכך הכירה הקבוצה בשנת  .  ההוגן

כ  של  בסך  באדום  ש"ח  122-הקודמת  נוספים  )   מליוני   לדוחות   5  באור  ראולפרטים 

  ך מתו, כאשר  (לתשקיף  9  בפרק  המצורפים  2020  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  הכספיים

ומייצג את הערך  מליוני ש"ח נגזר משווי עסקת הרכישה בלבד    74-סך של כסכום זה  

תקופת  תום  עד  באדום  הקיימת  להחזקה  המיוחס  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי 

פוטנציאל הערכה ביחס למשויך לנוספים  מליוני ש"ח    48- וסך של כ  ההפעלה החוזית

בגין   בידי החברה  משויך לזכויות הקיימותלתקופת הפעלה נוספת ה עתידי    זכיה במכרז

. בחישוב שווי הפוטנציאל האמור הובא בחשבון  ה לשליטהי ערב העליהשקעתה באדום  

ת לה את הזכות להשתתף כי החזקות החברה במניות אדום ערב העלייה לשליטה מקנו

גם באופן עצמאי )ללא השותף הנוסף באדום( במכרז הפעלה עתידי כאשר הסתברות 

עבודת הקצאת תמורת צירוף   -  11לפרק  )ראה נספח א'    50%הזכיה נאמדה בשיעור של  

 . העסקים(

כי   יצוין  זה  התפלה בהקשר  מתקני  של  עתידיים  הפעלה  במכרזי  החברה,  להערכת 

בישראל צפוי להיכלל כתנאי סף ניסיון מוצלח בהפעלה של לפחות מתקן התפלה אחד. 

לידע,  יתרה  חשיבות  החברה  להערכת  קיימת  בלבד,  להפעלה  במכרז  מדובר  כאשר 

ו יכול  כאמור  ניסיון  במכרז.  שמשתתף  לגוף  שיש  בפועל  והמעורבות  יהיה  הניסיון 

לפחות   למפעיל של מתקן התפלה או לבעלי מניות המחזיקים בשיעור משמעותי של 

בהון המפעיל של מתקן התפלה. יצוין כי נכון להיום חברות ההפעלה של מתקני    50%
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ההתפלה בישראל הינן חברות ייעודיות אשר כל עוד הן מפעילות את מתקן ההתפלה 

נוסף. לפיכך, להערכת החברה, במכרז   הרלוונטי, הן מנועות מלהפעיל מתקן התפלה 

עתידי לתפעול מתקן התפלה בישראל תוכל להשתתף רק חברה שסיימה את תקופת 

הרלוונטי, או בעלי מניות של חברות ההפעלה שהם   BOT- התפעול בהתאם להסכם ה

 בעלי החזקה משמעותית במפעיל. 

מתקן   של  במפעיל  להידרש  שעשוי  ההחזקה  שיעור  לגבי  החברה  התפלה  הערכת 

מבוססת, בין היתר, על שיעורי ההחזקה הנוכחיים בחברות הפעלה של מתקני התפלה 

,  2019ומעלה. בנוסף, בעקבות הליך מיון מוקדם שפורסם בשנת    50%בישראל, שהם  

פורסם מכרז לרכישת הזכיין והמפעיל של מתקן ההתפלה באשדוד. בהליך זה נקבע כי  

חודשים בתוך   24פעלת מתקן התפלה במשך  על המשתתף לעמוד בדרישת ניסיון של ה 

"(. כמו כן נקבע אמנם כי ניתן לקיים תנאי דרישת הניסיוןהשנים האחרונות )להלן: "   7

בהון   30%סף זה באמצעות חבר במשתתף או ספק ניסיון שיש להם החזקה של לפחות  

המפעיל של מתקן התפלה העומד בדרישת הניסיון, אך נדרש במקביל כי מי שהסתמך 

לפחות   הזכייה  לאחר  יחזיק  הניסיון  בדרישת  העומד  התפלה  מתקן  מפעיל    50%על 

ובחברת  בזכיין  מניות  לרכישת  מכרז  הינו  אשדוד  מכרז  כי  יודגש  העתידי.  במפעיל 

הפעלה קיימת, ועל כן לא נדרש להערכת החברה ניסיון הפעלה משמעותי במכרז זה, 

הנדרשות, כפי שלהערכת החברה  הואיל ולחברה כבר יש את העובדים ואת ההכשרות  

 עשוי להידרש במכרזי המשך הפעלה. 

בהון של אדום ערב הרכישה עלה על   הקבוצהלאור האמור, מכיוון ששיעור החזקת  

, לעמדת החברה יש להביא בחשבון את שווי הפוטנציאל בנוגע להשתתפות במכרז  50%

חשבון פוטנציאל זה לא יכול להביא ב  50%-עתידי בשעה שבעל מניות בשיעור הנמוך מ

ולא ייחס לו ערך מהותי, אם בכלל. על פי הערכת החברה, מתוקף שיעור ההחזקות של  

)   הקבוצה העסקה  ביצוע  ערב  אדום  של  לה 59.5%בהון  קיימת  היום(  )וגם  היתה   ,)

ודרגת החופש להתמודד על מכרז עתידי   בין בעצמה, בין באמצעות חברה   -גמישות 

וזאת בהתאם לשיקול דעתה כפי שיהיה באותה   -ות אדום ייעודית חדשה ובין באמצע

 בהון של אדום.  עת, ועל כן מלוא הפוטנציאל כאמור מיוחס להחזקה הקיימת

בשיעור של    כי כאמור לעיל ההסתברות לזכיה במכרז הפעלה עתידי נאמדהעוד יצוין  

העשויה 50% המועטה  הפוטנציאליים  המתחרים  כמות  על  מבוסס  זה  אומדן   .

להתחרות במכרז הפעלה עתידי באשקלון, בין היתר, לאור מיעוט החברות הפעילות  

יתרון יחסי כיום בתחום וכן לאור מגבלות שעשויות לחול על חלקן. בנוסף, לקבוצה  

ל מתקן התפלה מורכב וכמי שמכירה את הקיים באופן טבעי כמפעילה לאורך שנים ש

התהליך ואת כל המערכות והציוד שלו. זאת ועוד, עד כה תפעול המתקן היה מוצלח 

ועמד בהצלחה בכל בדיקות האיכות והתקנים שבוצעו במתקני ההתפלה בישראל. יצוין  

נוספים,  התפלה  למתקני  ביחס  יחסי  יתרון  אותו  ומהעדר  זהירות  מטעמי  כי  אף 

 ווי לא הובאה בחשבון זכיה אפשרית בהפעלה של מתקני התפלה נוספים. בהערכת הש 
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 הסביבה העסקית  .6.23.5

וכן    לעיל  6.10.1-ו  6.9.1  ,6.8.1,  6.7  פיםראו סעי  ,לפירוט בדבר הסביבה העסקית של הקבוצה

 ד' לדוחות הכספיים.1באור 

 

    כספיהמצב דוח על ה .6.23.6

 סעיף
  31ליום 
 2020בדצמבר 

  31ליום 
 הסברים לשינויים המהותיים 2019בדצמבר 

 באלפי ש"ח 

 נכסים שוטפים
   34,944 31,805 מזומנים ושווי מזומנים 

עיקר הקיטון נובע מצמצום ימי האשראי במגזר   273,961 258,793 לקוחות 
 איכות הסביבה 

   49,029 52,064 חייבים ויתרות חובה 

 2020מסים התקבלו במהלך שנת ה 4,086 - מסים לקבל 

אדום   16,797 36,557 )בעיקר חלקי חילוף(  מלאי של  לראשונה  נובע מאיחוד  הגידול  עיקר 
 RDFוכן גידול במלאי חלקי חילוף במפעל 

 378,817 379,219 סה"כ נכסים שוטפים
  

 נכסים לא שוטפים 
בחברות  השקעות 

 כלולות  ובשותפויות
אדום   530,000 362,658 של  לאיחוד  נובעת ממעבר  הירידה  עיקר 

שהתקבלו   דיבידנדים    כלולות מחברות  לצד 
שותפים רווח   ומשיכות  מהחברות  בניכוי  ים 

 2020והשותפויות הכלולות בשנת  
חייבים ויתרות חובה לזמן  

 ארוך 
26,680 27,045   

בהקמת   324,702 348,070 רכוש קבוע, נטו  מהתקדמות  נובע  הגידול  מפעל  עיקר 
 מיון פסולת בעפולה 

מחידוש   25,574 34,480   , נטו נכסי זכות שימוש נובע  הגידול  ליסינג עיקר    י כל   הסכמי 
 רכב של עובדי הקבוצה 

  - עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של אדום   18,588 290,418 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
 לדוחות הכספיים. 5ראה באור  

ראה    - הגידול נובע מאיחוד לראשונה של אדום   37,012 96,624 מוניטין 
 לדוחות הכספיים.  5באור 

   14,916 15,567 מסים נדחים 

 977,837 1,174,497 סה"כ נכסים לא שוטפים 
  

 1,356,654 1,553,716 סה"כ נכסים
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 סעיף
  31ליום 
 2020בדצמבר 

  31ליום 
 הסברים לשינויים המהותיים 2019בדצמבר 

 באלפי ש"ח 

 התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים  

 ומאחרים 
במגזר   219,148 166,971 קצר  לזמן  באשראי  הינה  הירידה  עיקר 

 איכות הסביבה 

התחייבויות לספקים  
 שירותים ולנותני 

124,672 123,603   

   52,253 56,653 זכאים ויתרות זכות 

חלויות שוטפות של  
 התחייבויות בגין חכירות 

8,839 7,501   

   1,791 7,278 מסים לשלם 

 404,296 364,413 סה"כ התחייבויות שוטפות
  

 התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים  

 בנקאיים ומאחרים 
גידול באשראי לזמן ארוך במגזר איכות הסביבה   474,221 473,270

 שקוזז על ידי פרעונות במגזר התפלת מים 

התחייבויות בשל הטבות  
 לעובדים 

16,630 16,269   

מחידוש   5,469 13,905 חכירות   בגין התחייבויות נובע  הגידול  ליסינג עיקר    י כל   הסכמי 
 רכב של עובדי הקבוצה 

לזמן  התחייבויות אחרות  
 ארוך 

13,163 14,816   

  - 2,074 נגזרים פיננסיים

  - עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של אדום   9,444 70,309 מסים נדחים 
 לדוחות הכספיים. 5ראה באור  

סה"כ התחייבויות לא  
 520,219 589,351 שוטפות 

  

 924,515 953,764 סה"כ התחייבויות 
  

הון המיוחס לבעלי מניות 
 432,139 599,952 החברה 

מרווח   נובע  הגידול  בניכוי    2020בשנת  עיקר 
 דיבידנד שחולק 

 1,356,654 1,553,716 סה"כ הון והתחייבויות
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  תוצאות הפעילות .6.23.7

 סעיף

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 המהותייםהסברים לשינויים 
2020 2019 2018 

 באלפי ש"ח 
הגידול   775,565 826,869 885,609 הכנסות  מ  2019מול    2020בשנת  עיקר  בפעילויות  נובע  צמיחה 

מיון  ומפעלי  פסולת  לראש  איסוף  איחוד  אדום  ווכן  של  נה 
הגידול  .  2020של    4ברבעון   נובע    2018מול    2019בשנת  עיקר 

 . מיוןצמיחה בפעילות המ
הגידול   698,156 714,994 748,732 עלות ההכנסות  מ  2019מול    2020בשנת  עיקר  בפעילויות  נובע  צמיחה 

מיון  ומפעלי  פסולת  לראש  איסוף  איחוד  אדום  ווכן  של  נה 
הגידול  .  2020של    4ברבעון   נובע    2018מול    2019בשנת  עיקר 

 . מיוןצמיחה בפעילות המ

 77,409 111,875 136,877 רווח גולמי
  

  מכירה הוצאות
 ושיווק 

הירידה   1,382 1,287 686 פרסום    2019מול    2020בשנת  עיקר  מצמצום  נובעת 
 . עקב הקורונה 2020בשנת  וחסויות בכנסים

הוצאות הנהלה  
 וכלליות 

מהמשך התייעלות  נובעת    2019מול    2020בשנת  עיקר הירידה   64,028 40,123 35,975
אשר קוזזה לאור איחוד    בעלויות המטה לרבות ייעוץ מקצועי
. עיקר הירידה  2020של    4לראשונה של תוצאות אדום ברבעון  

נובעת מהתייעלות במטה הקבוצה )בעיקר    2018מול    2019בשנת  
 עבודה ונלוות(. שכר 

חלק החברה  
חברות  ברווחי 

ושותפויות  
 , נטו כלולות

הירידה 54,521 75,146 66,110 הקבוצה    2019מול    2020בשנת    עיקר  מחלק  נובעת 
בתעריף    או.פי.סיבתוצאות   ירידה  לאור  בעיקר  וזאת  רותם 
בכ  אדום    2020בשנת    8%-הייצור  וכן לאור מעבר לאיחוד של 

מרבעון   בשנת  2020של    4החל  העליה  עיקר    2018מול    2019. 
בתוצאות   הקבוצה  מחלק  שיפור    רותם  או.פי.סינובעת  לאור 

 ( הכח  תחנת  ברו   2018בזמינות  מתוכננת  בוצעה  תחזוקת  תם 
 כן משיפור בתוצאות של מטמנות כלולות. ( וMIמהותית מסוג 

הכנסות אחרות,  
 נטו 

126,933  
)* 

עליה לשליטה  רווח מ נובע מ 2019מול  2020בשנת  הגידולעיקר   12,948 8,347
באור    -באדום   הכספיים.  5ראה  בשנת    לדוחות  השינוי  עיקר 

משיפוי    2018מול    2019 )נובע  ביטוחיים  אירועים  ציוד  בגין 
 .(שניזוק ואובדן רווחים

 79,468 153,958 293,259 רווח תפעולי
  

   1,976 2,665 2,105 הכנסות מימון 
נובעת מהוצאות בקשר עם   2018מול    2019עיקר הירידה בשנת   66,128 25,872 26,994 הוצאות מימון 

)בהיקף    2018מימון מחדש ופרעון מוקדם של הלוואות בשנת  
כ בהוצאות הריבית מתחילת    31-של  שיפור  לצד  מליוני ש"ח( 
 לאור המימון מחדש.  2019

רווח לפני מסים  
 15,316 130,751 268,370 ההכנסה  על

  

נובע מעליה ברווח לפני מס    2019מול    2020בשנת  עיקר הגידול   9,429 10,728 19,994 מסים על ההכנסה 
. (ורווח מעליה לשליטה באדום  חברות כלולותרווחי    )לא כולל

כללה הקבוצה הוצאות מס בגין שנים קודמות בסך   2018בשנת  
כ מחברות    מליוני  8-של  בחלק  סופיות  מס  שומות  לאור  ש"ח 

 הקבוצה. 

 5,887 120,023 248,376 רווח נקי
  

 

 .לדוחות הכספיים( 5באור  הרא"ח )לפרטים ש  אלפי 121,745-כ  של בסך כלולה בחברה לשליטה מעליהחד פעמי  רווח כולל*( 



 141 -ו 

 

 הפעילות  מגזרי .6.23.8

 הכנסות .א

 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנה

 2018 2019 2020 המהותיים לשינויים הסברים

 "ח ש באלפי

 689,293 746,808 799,888 הסביבה  איכות

הגידול   נובע   2019מול    2020  בשנתעיקר 

בפעילויות איסוף פסולת ומפעלי    צמיחהמ

הגידול    .מיון  2018מול    2019  בשנתעיקר 

 מיון. ה בפעילות צמיחהנובע מ

 -  -  *(  24,932 התפלת מים 

מ  השינוי  אדום  של  נה ולראש  איחודנובע 

 . 2020 של 4 ברבעון

 86,272 80,061 60,789 אנרגיה 

נובע   2019מול    2020בשנת    הירידהעיקר  

)מיזוג   HVACשירותי  מצמצום בפעילות  

בבתי  אויר(   בעיקר  אנרגטית  והתייעלות 

בשנת  הקורונה  מהשפעת  כתוצאה  מלון 

2020 . 

  775,565 826,869 885,609 סה"כ
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 רווח מגזרי .ב

 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנה

 2018 2019 2020 המהותיים לשינויים הסברים

 "ח ש באלפי

 44,522 106,670 125,675 הסביבה  איכות

 נובע  2019מול    2020  בשנתהשיפור    עיקר

פעילויות  בכלל  והתייעלות  מצמיחה 

המיון  פעילויות  על  בדגש  המגזר, 

עיקר השיפור בשנת  והמיחזור מול    2019. 

דומות  2018 מסיבות  בחלק נובע   גידול   ,

 הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות 

 של  המטה  בעלויות  לצמצום  במקביל

 . המגזר

 25,121 24,777 *( 143,910 התפלת מים 

נובע   2019מול    2020עיקר השיפור בשנת  

באור   )ראה  באדום  לשליטה   5מהעליה 

 .  לדוחות הכספיים(

 22,777 29,863 30,231 אנרגיה 

יפור בתוצאות חל ש  2019מול    2020בשנת  

)מיזוג אויר(   HVACהפעילות של שירותי  

ב ירידה  ידי  על  קוזזו  אשר  גז  חלק וביו 

ברווחי   עיקר  הקבוצה  רותם.  או.פי.סי 

מגידול נובע  2018מול  2019השיפור בשנת 

 .או.פי.סי רותםחלק הקבוצה ברווחי ב

 299,816 161,310 92,420  

הוצאות בלתי  

 מיוחסות
 הקבוצהבעיקר עלויות מטה  ( 12,952) ( 7,352) ( 6,557)

  79,468 153,958 293,259 סה"כ
 

 .לדוחות כספיים( 5באור  הראאלפי ש"ח )לפרטים  121,745-מעליה לשליטה בחברה כלולה בסך של כחד פעמי  *( כולל רווח  
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6.23.9. EBITDA 

)הפסד( לפני פחת    כרווח  נתוני הדוחות הכספיים,    בסיס  על  אריתמטי  באופן  חושב  EBITDA-ה  מדד

  מסים ,  נטו  מימון  הכנסות  או  הוצאותוהפחתות, חלק ברווחי )בהפסדי( חברות ושותפויות כלולות נטו,  

מחברות    פעמיות   חד   אחרות הוצאות(  )  הכנסות ,  הכנסה  על שותפים  ומשיכות  דיבידנדים  ובתוספת 

כלולות.  -ה.  המקובלים  החשבונאות  כללי   על  מבוסס  שאיננו  פיננסי  מדד   הינו  EBITDA  ושותפויות 

EBITDAהקבוצהשל  התפעוליים הביצועיםמדד מקובל המייצג את   הינו  . 

 : 2018-2020 לשנים EBITDA-ה  נתוני  ריכוז להלן

 

 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנה

 2018 2019 2020 המהותיים  ולשינויים ליתרות הסברים

 "ח ש באלפי

 105,419 178,232 224,678 הסביבה  איכות

  נובע   2019מול    2020  בשנתהשיפור    עיקר

המגזר,   פעילויות  בכלל  והתייעלות  מצמיחה 

המיון   פעילויות  על    גידול   תוך,  והמיחזורבדגש 

 מחברות   שותפים  ומשיכות  בדיבידנדים

בשנת    .כלולות  ושותפויות השיפור   2019עיקר 

 צמצום ל  במקבילנובע  מסיבות דומות    2018מול  

 . המגזר של המטה בעלויות

 42,733 47,345 *(  70,512 התפלת מים 

השיפור נובע    2019מול    2020בשנת    עיקר 

השלמת   בטרם  מאדום  גבוהים  מדיבידנדים 

 ( לשליטה  העלייה  גי100%עסקת  לצד  דול  ( 

בחוב  ירידה  לאור  ויד  של  הפנוי  בתזרים 

 2018מול    2019בשנת  עיקר השיפור  הפרויקטלי.  

 נובע מגידול בדיבידנדים מחברות כלולות.

 36,263 52,540 57,481 אנרגיה 

בשנת  עיקר   נובע    2019מול    2020השיפור 

  HVACשיפור בתוצאות הפעילות של שירותי  מ

גז וביו  אויר(  ירידה    )מיזוג  ידי  על  קוזזו  אשר 

  42.5  –  2020בדיבידנדים מאו.פי.סי רותם )בשנת  

ובשנת    מליוני ש"ח(  47.6-  2019ש"ח  . מליוני 

נובע מגידול   2018מול  2019עיקר השיפור בשנת 

  47.6  -  2019)בשנת    רותם  או.פי.סיבדיבידנדים מ

 . מליוני ש"ח( 29 2018מליוני ש"ח ובשנת 

 352,671 278,117 184,415  

 הקבוצהבעיקר עלויות מטה  ( 12,952) ( 7,352) ( 6,557) הוצאות בלתי מיוחסות 

  171,463 270,765 346,114 סה"כ
 

   (.הכספיים לדוחות 5 באור"ח )ראה ש אלפי 121,745 של בסך כלולה בחברה לשליטה מעליה פעמי חד*( לאחר נטרול רווח 
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    נזילות .6.23.10

 סעיף

 בדצמבר  31 ביום סתיימההש  לשנה

 2018 2019 2020 המהותיים ולשינויים ליתרות  םהסברי

 באלפי ש"ח 

תזרים מזומנים נטו  

 פעילות שוטפת משנבע 
324,202 209,316 138,125 

  2019ובשנת    2019מול    2020הגידול בשנת    עיקר

,  החברה  של  החוזר  בהון  משיפור  נובע  2018מול  

בפיגור  צמצום  תוך שהיה  גידול    אשראי  וכן 

בדיבידנדים מחברות כלולות ומשיכות שותפים. 

  בתזרים   נוסף  גידול,  2019מול    2020בשנת  

 של  לראשונה  מאיחוד  נובע  שוטפת  פעילותמ

  .2020 שנת  של הרביעי מרבעון החל אדום

תזרים מזומנים נטו  

פעילות  ל שימשש

 השקעה 

(183,978 ) (88,274 ) (74,738 ) 

 רכישתנובע מ  2019מול    2020בשנת    הגידולעיקר  

מליוני ש"ח   96-תמורת כ  נוספים באדום  40.5%

באור    -  נטו השקעות    לדוחות הכספיים.  5ראה 

גם   2018ובשנת    מיון  ליברכוש קבוע )בעיקר מפע 

( בשנת  השקעה במפעל שריפת חומרים מסוכנים

- וכ   94-, כ109-הסתכמו בכ  2018-וב  2019,  2020

כן, בשנת    .בהתאמה"ח,  ש  מליוני  93   2020כמו 

כ של  בסך  השקעה  מענק  מליוני    10.5-התקבל 

 ש"ח. 

תזרים מזומנים נטו  

 פעילות מימוןל ימששש
(143,363 ) (122,076 ) (156,432 ) 

הלוואות   מפרעוןנובע    2020הגידול בשנת    עיקר

בשנת   מים(.  התפלת  )בעיקר  ארוך    2020לזמן 

 מתאגידים  האשראי  סך  את  הקבוצההקטינה  

 וכן "ח  ש  מליוני  53-כ  של  בסך   ומאחרים  בנקאיים

 מליוני  80  של  בסך  המניות  לבעלי  דיבידנד  חילקה

הליך   הקבוצה  השלימה  2019  שנת  תחילתב"ח.  ש

באור   )ראה  מחדש  מימון    לדוחות ג'  18של 

הון לבעלי   בפרעוןהכספיים( שלווה   חוב ושטרי 

כ של  בסך  ש"ח  236-מניות   בחודש .  מליוני 

לבעלי    החברה   חילקה  2019  דצמבר דיבידנד 

עיקר התזרים   מליוני ש"ח.  70המניות בסך של  

בשנת   מימון  להקטנת   2018לפעילות  שימש 

קשור   ארוךלזמן  אשראי   מצד  הלוואה  )לרבות 

 . לשעבר(
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   מקורות מימון .6.23.11

פעילותה את  מממנת  בעיקר,  הקבוצה  הנובעים  ,  מזומנים  תזרימי  עודפי  עצמי,  הון  באמצעות 

   כמפורט להלן: ,ספקיםמואשראי  ומאחרים  אשראי מתאגידים בנקאייםפעילותה השוטפת,  

עמד    2020שנת  ממוצע האשראי לזמן ארוך במהלך    -  הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות( .א

)כולל חוב    מקבילה אשתקדהבתקופה    ש"ח  מליוני  581-כבהשוואה ל  ש"חמליוני    551-על כ

 .ושטרי הון לבעלי המניות(

  ש"ח   מליוני    117-עמד על כ   2020שנת  במהלך    קצר  לזמן   איממוצע האשר  -   אשראי לזמן קצר  .ב

 . מקבילה אשתקדהבתקופה  ש"ח מליוני 134-כבהשוואה ל

לשוטף    ימים  30שוטף פלוס  בין  בדרך כלל  האשראי הניתן לקבוצה על ידי ספקים נע    -  ספקים .ג

. יתרת ימים  65-כהסתכמו ב  2019- ו  2020במהלך שנת  . ימי ספקים ממוצעים  ימים  90פלוס  

הספקים   של  הממוצעת  שנת  האשראי  ב  2020במהלך    ש"ח  מליוני   125- כהסתכמה 

  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מליוני 123-בהשוואה לכ

נע    -  לקוחות .ד לשוטף    ימים  30שוטף פלוס  בין  בעיקר  האשראי הניתן על ידי הקבוצה ללקוחות 

בהשוואה    ימים  83-כהסתכמו ב  2020שנת  . ימי לקוחות ממוצעים במהלך  ימים  90פלוס  

. יתרת האשראי הממוצעת של הלקוחות במהלך  מקבילה אשתקדהבתקופה    ימים  96-כל

   .ש"ח מליוני 266-בכ  הסתכמה 2019-ו  2020שנים 

 .לעיל 6.15לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראו סעיף 

 משפטיים  הליכים .6.23.12

של החברה את תשומת הלב לאמור   המבקרים  רואי החשבון  הפנו  דעתם,  חוות  לסייג את  מבלי 

ליום  22בבאור   המאוחדים  הכספיים  לדוחות  חברות    31.12.2020א'  כנגד  שהוגשו  תביעות  בדבר 

 מוחזקות.  
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 היבטי ממשל תאגידי  - שני  חלק

 קרה הפנימית פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הב .6.23.13

סעיף   להוראות  מספר  7בהתאם  תיקון  של  התחולה  להוראות  ערך  3)ב(  ניירות  )דוחות    לתקנות 

, החובה לצרף דוח על הבקרה הפנימית תחול על החברה  2009-התש"ע  )תיקון(,   תקופתיים ומיידים(

 . 2022בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים הערוכים ליום 

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, הוראותיה של תקנה  1ב)ג 9כמו כן, בהתאם להוראות תקנה  

נתיים של חברה את חוות  ב)ג( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, על פיה יש לצרף לדוחותיה הש9

דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר  

חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשתה  

   .התאגיד מדווח למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנ

 תרומות .6.23.14

תרמה    2020בשנת  לחברה מדיניות תרומות לגופים נזקקים, גופי ספורט ועמותות ללא מטרות רווח.  

 אלפי ש"ח.   75-כהקבוצה לגופים שונים סך של 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .6.23.15

  ( לחוק החברות,12)א()92, לפי סעיף  החליט הדירקטוריון  2021  ס מרב  24בישיבת הדירקטוריון מיום  

ירקטורים  כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות הד

)שימונו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית(, הוא  החיצוניים  

 "(.  המספר המזערי הראוי)להלן: ")כולל דח"צים(  שניים

המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב הסוגיות  

החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת דוחותיה הכספיים  

 ואישורם.  

סווגו  ם  וירון קסטנבאואבינועם פינקלמן    ,גיל אגמוןה"ה  תשקיף,  הזה יצוין כי נכון למועד    לעניין 

 . מומחיות חשבונאית ופיננסית יבעל כדירקטורים 

 דירקטורים בלתי תלויים  .6.23.16

אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים,    לאהחברה  ,  תשקיףהלמועד    נכון 

בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה    מכהניםלא  וכהגדרת המונחים בחוק החברות  

   בחוק החברות.

 פנימי  מבקר .6.23.17

,  2018בחודש יולי  מר מיכאל גרינברג, אשר החל את תפקידו בחברה    הואהפנימי של החברה    המבקר

 . לאחר רכישת דלק רכב את השליטה בקבוצה

הודעת  לפי  החברה,  ידיעת  הפניהשל    ולמיטב  סעיף  מימבקר  בהוראות  עומד  הוא  לחוק  146,  )ב( 

סעיפים   ובהוראות  הביקורת  8-ו  ()א3החברות,  התשנ"ב  לחוק    חוק " להלן:  )  1992- הפנימית, 
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 . ("הביקורת הפנימית

כל תפקיד    המבקר הפנימי לא ממלא בחברההמבקר הפנימי הינו נותן שירותים חיצוני לתאגיד.  

פנימי   כמבקר  משמש  הפנימי  המבקר  בע"מאחר.  רכב  מערכות  דלק  בחברה,  השליטה    ,בבעלת 

 . הפנימי המבקר של עבודתו טיב  על להשפיע כדי בכך אין החברה ולהערכת 

אישר הדירקטוריון את המשך כהונתו של המבקר הפנימי בחברה לאחר    2021  סבמר  24ביום   .א

 הפיכתה לחברה ציבורית. 

ולאחר התרשמות בלתי  הפנים    רשל מבק  ולאחר בחינה מעמיקה של ניסיונ התקבלה    זוהחלטה  

  והן בחברות ציבוריות    לרבות  מנסיונועל ידי ההנהלה ודירקטוריון החברה הן    ואמצעית ממנ

 .החברה של הפעילות תחומי אתמהיכרותו 

   .יו"ר הדירקטוריון מר גיל אגמוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה הינו  .ב

 .  תקופתית  הינה הפנימיתכנית העבודה של המבקר  .ג

  24  מיום  בישיבה  ריון דירקטו  ידי  לע  אושרה   2021  לשנת  הפנימי  המבקרתכנית העבודה של  

מושפעים    2021  במרץ הביקורת  ותדירות  העדיפויות  קביעת  הביקורת,  מטלות  של  התכנון 

ההסתברות לקיומם של ליקויים ניהוליים ומנהליים, החשיפה לסיכונים  מהגורמים הבאים:  

נושאים   הדירקטוריון,  ידי  על  ביקורת  מתבקשת  בהם  נושאים  ופעולות,  פעילויות  של 

אות נוהל פנימיות או חיצוניות, הצורך בשמירה על מחזוריות  המתחייבים על פי דין, על פי הור

בעבר. כבר  שנבחנו  נושאים  העבודה    בבדיקת  תכנית  הפנימית    השנתיתקביעת  הביקורת  של 

ו הדירקטוריון  החברה,  הנהלת  עם  בשיתוף  נעשתה  הפני הבחברה,   סקר   סמך  על,  מימבקר 

 .  הפנימי  המבקר ידי על שנערך ביקורת  יעדי  לקביעת סיכונים

בשנה, והיקף העסקה הוסכם עם    שעות  500  הינה  בחברה  הפנימי  מבקר  של  התקציב  מסגרת .ד

  את   להרחיב  גמישות  קיימת  כאשר,  דומותהמבקר לאור ניסיונו הרב בעריכת בקורת בחברות  

   להנחיית הדירקטוריון. ובהתאם המשתנים לצרכים בהתאם הביקורת  היקף

המקצועיים המקובלים    המבקר הפנימי, המבקר פועל על פי התקניםכפי שנמסר לחברה על ידי   .ה

שנקבעו על ידי    לחוק הביקורת הפנימית, ועל פי תקנים והנחיות מקצועיים  ( )ב4כאמור בסעיף  

בישראל.    לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומית, ושאומצו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים

דיווחי על  הסתמך  המבקר   ו הדירקטוריון  עמידת  של  בדבר  התקנים   ו הפנימי    בדרישות 

 את הביקורת.  ךא עור והמקצועיים לפיהם ה

הפנימית, ובכלל זה גישה    לחוק הביקורת  9תינתן גישה חופשית כאמור בסעיף    למבקר הפנימי .ו

 לרבות לנתונים כספיים.  , הבנות  והחברותהחברה  של  מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע  

ובהתאם לשעות העבודה התגמול למבקר   .ז המבוצעות    הפנימי מורכב מתשלום שעתי מוסכם, 

לתוצאות  בהתאם  משתנה  ואינו  השנתית,  בתכנית  ביקורת  כל  לגבי  שאושרו  כפי    בפועל 

 הביקורת, ולפיכך איננו משפיע על תוצאות הביקורת. 
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 התאגיד  של המבקר בדבר פרטים .6.23.18

,  144קוסט פורר גבאי את קסירר, רח' מנחם בגין    משרד  םהחשבון המבקרים של החברה הינ  רואי

   .אביב-תל

 נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה:   להלן

 השרות  סוג המבקר   המשרד שם
 2019שנת  2020שנת 

 "ח ש אלפי ב בשעות  "ח ש אלפי ב בשעות 

קוסט פורר גבאי את  
 קסירר 

 1,119 4,475 1,082 4,281   ביקורת

 836 1,743 282 580 שירותים אחרים

 

גובה שכר הטרחה    שכר דירקטוריון החברה.  רואי החשבון המבקרים מובא לאישור  הטרחה של 

נקבע בהתבסס בין היתר, על תנאי השוק ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי  

 החברה ולהיקף הפעילות שלה. 

 חתימה עצמאיים  מורשי .6.23.19

  .נכון למועד התשקיף לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים 

 הכספי  המצב על הדוח   תאריך לאחר  רועיםאי .6.23.20

וכן דוח    2020בדצמבר    31  ליום  הכספיים  דוחות   ראו,  אירועים לאחר תאריך המאזןבדבר    לפרטים 

 .לתשקיף 9אירועים הכלול בפרק 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  - שלישי חלק

 

 התאגיד  התחייבויות מצבת .6.23.21

אודות   פירעוןלפרטים  מועדי  לפי  תאגיד  של  התחייבויות  ראו  מצבת  הסברי    'א  נספח,  לדוח 

 . הדירקטוריון

 

 

 

 

 

 

 

   

 ל " מנכ  אילן בן סימון,  דירקטוריון  ר "יו  גיל אגמון,

 

 

 

   2021 ,במאי 26: תאריך
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 א' נספח

 פירעוןמצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי 

 : 2020בדצמבר  31, נכון ליום רעוןי להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פ 

החברה של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני   אשראי חוץ בנקאי והאג"ח סך יתרות האשראי הבנקאי, 

 )באלפי ש"ח( 

 תקופה
 תשלומי קרן 

 סה"כ ריבית ברוטו
 אחר  יורו דולר שקלי לא צמוד  שקלי צמוד 

 182,720 15,749  -  -  -  166,971  - שנה ראשונה 

 121,232 15,230 - - -  106,002 - שנה שניה 

 119,263 11,724 - - -  107,539 - שנה שלישית 

 117,303 8,163 - - - 109,140 - שנה רביעית 

 158,205 7,616 - - - 150,589 - שנה חמישית ואילך 

 698,723 58,482 - - - 640,241 - "כ סה

 

כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים  חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי( של 

 ולמעט נתוני התאגיד המדווח )באלפי ש"ח( 

 תקופה
 תשלומי קרן 

 סה"כ ריבית ברוטו
 אחר  יורו דולר שקלי לא צמוד  שקלי צמוד 

  -  -  -  -  -  -  - שנה ראשונה 

 - - - - - - - שנה שניה 

 - - - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - - - שנה חמישית ואילך 

  חד התחייבות 
 פעמית 

38,041 - - - - - 38,041 

 38,041 - - - - - 38,041 "כ סה

 



1 – ז  

 

 

 החברה דירקטוריון 7.1

 ירון קסטנבאום אבינועם פינקלמן   גיל אגמון שם

 דירקטור  דירקטור    הדירקטוריון"ר  יו : בחברה תפקיד

 025134107 005299045 057061822 :זהות תעודת מספר

 11.6.1973 8.5.1938 17.10.1961 : לידה תאריך

 תל אביב  2השלושה   72905ניר צבי, מיקוד:   200ת.ד.  72905ניר צבי, מיקוד:   200ת.ד.  : דין בית כתבי  להמצאת מען

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  :נתינות

 לא לא לא : הדירקטוריון בוועדות חברות

 לא לא לא : תלוי בלתי דירקטור

 לא לא לא דירקטור חיצוני:

כן, הוא בעל מומחיות חשבונאית   אם
 ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:

 -  -  - 

כן, האם הוא דירקטור חיצוני  אם
 :1מומחה

 -  -  - 

, תאגיד בת  החברההוא עובד של  האם
שלה או תאגיד קשור שלה או של בעל  

 :והתפקיד אותו ממלא בחברהעניין 

יו"ר דירקטוריון פעילות בחברת בת  

)דלק מוטורס בע"מ(  של דלק רכב 

 וכדירקטור בחברות בנות של דלק רכב 

 שותף מנהל בקרן תש"י  יו"ר דירקטוריון דלק רכב 

 16.9.2019 16.9.2019 6.12.2018 : כדירקטור כהונה תחילת תאריך

  (.B.Aבוגר תואר ראשון בכלכלה )  :השכלה

 אביב -באוניברסיטת תל

( .LL.Bבוגר תואר ראשון במשפטים )

מהאוניברסיטה העברית בירושלים  

וקורס למנהל עסקים במרכז הישראלי  

 לניהול 

בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול  

 מהאוניברסיטה העברית 

 
 . 2000- לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה  1

 החברה הנהלת: 7פרק 
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מנכ"ל דלק רכב וכן דירקטור, מנכ"ל   עיסוקו בחמש השנים האחרונות: 

  ויו"ר בחברות בנות של דלק רכב

רכב, דירקטור  יו"ר דירקטוריון דלק 

בדלק מוטורס בע"מ, דירקטור בחברת  

 -פינקלמן שירותי ניהול וב

Finkelman Properties Inc.  

ודירקטור    "ישותף מנהל בקרן תש

 בחברות מטעמה 

  משמש בהם נוספים תאגידים פירוט

 ( החברה : )מלבד כדירקטור

דלק רכב, דלק מוטורס בע"מ, דלק  

( בע"מ, נכסי  1987מוטורס חלפים )

( בע"מ, אגמון אחזקות  1995דמ"ר )

בע"מ, אגמון אחזקות והשקעות  

   ( בע"מ2006)

דלק רכב, דלק מוטורס בע"מ, 

 -פינקלמן שירותי ניהול וב

Finkelman Properties Inc.  

 

 

חברת שותף כללי קרן תשתיות בע"מ;  
בע"מ; חברת   1תשתיות ישראל ניהול 

  2שותף כללי קרן תשתיות ישראל 
בע"מ;  2בע"מ; תשתיות ישראל ניהול 

חברת שותף כללי קרן תשתיות ישראל  
  3בע"מ; תשתיות ישראל ניהול  3

  4בע"מ; תשתיות ישראל ג'י.פי.ג'.פי. 
בע"מ;  4בע"מ; תשתיות ישראל ניהול 

.ש.י. תשתיות ישראל תחבורה ת
בע"מ; נתיבי היובל בע"מ; דרך ארץ  

( בע"מ; דרך ארץ היוויז  1997היוויז )
( בע"מ; דרך ארץ 2007)  18קטע 

טלקום בע"מ; סיטיפס בע"מ; 
סיטיפס הפעלה ניהול בע"מ; קונקט  

ירושלים )רכבת קלה( בע"מ; חברת ש.  
כללי תשי דליה בע"מ; דליה בכורה  

תף כללי בע"מ;  בע"מ; אוורסט שו
אינטש בע"מ; מרחב   10תמר צינור 

.אף. שותף כללי בע"מ;  אמפל אי.איי
'סטנט  צ.טי.טי השקעות בע"מ; או

;  Newergy Limitedבע"מ;  הולדינגס
  קומפני ברודבאנד  איזראל.בי.סי איי

. החזקות ש.כ.  .בי.סיאיי( בע"מ; 2013)
בע"מ; פנגו פיי אנד גו בע"מ; פנטוק  

רפארם תשתיות  אחזקות בע"מ; סרב
סרברפארם  ;ישראל ניהול בע"מ

 Voneus ;תשתיות ישראל בע"מ
Limited ;Valse Investment 

Holdings Limited 
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  עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 : בחברה אחר

 לא לא לא

 מומחיות  כבעל בו רואה החברה האם

  עמידה  לצורך ופיננסית חשבונאית

  הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

 :החברות  לחוק( 12)א()92 סעיף פי על

 כן כן כן
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 בחברה משרה בכירה  נושאי 7.2

 :בחברה דירקטורים שאינם, התשקיף למועד נכוןיובאו פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה,   להלן

 גרינברג מיכאל  אהרון ביניאשוילי  חגית בנש אברהמי  בני בר און ערן ספיר אילן בן סימון שם

 תעודת  מספר

 :זהות
024019952 059853580 309671758 029443223 034883033 069108231 

 5.8.1955 20.5.1978 29.3.1972 7.3.1981 29.7.1968 11.5.1969 : לידה תאריך

  תחילת   מועד

 :כהונה
2019 2011 2018 2018 2018 2018 

,  בחברהתפקיד  

בת,   בחברה 

בחברה קשורה או  

 :ענייןבבעל 

מנכ"ל החברה  

ודירקטור בחברות  

 בנות 

מנכ"ל חטיבת  

איכות הסביבה  

ודירקטור בחברות  

 בנות 

סמנכ"ל כספים  

ודירקטור בחברות  

 בנות 

יועצת משפטית  

ומזכירת   ראשית

ודירקטורית  , חברה

 בחברות בנות 

 

וחברות   חשב החברה 

 בנות 
 מבקר פנימי 

 לא לא לא לא לא לא :בחברהבעל עניין 

  של   משפחה  בן

  משרה   נושא

  של   או  אחר  בכירה

 : בחברה עניין בעל

 לא לא לא לא לא לא

 :השכלה

רו"ח; בוגר  

חשבונאות וכלכלה  

באוניברסיטת בן  

 גוריון 

עו"ד, בוגר תואר  

ראשון במשפטים  

(LL.B )

מהאוניברסיטה  

 העברית 

רו"ח; בוגר תואר  

ראשון בחשבונאות  

ומנהל עסקים  

(B.A.  ותואר שני )

במנהל עסקים  

עו"ד, בוגרת תואר  

ראשון במשפטים  

(LL.B  ומנהל )

(  .B.Aעסקים )

מהמרכז  

הבינתחומי  

חשבונאות   B.Aרו"ח; 

ומערכות מידע, מכון  

 לב, ירושלים 

רו"ח; בוגר חשבונאות  

רסיטת  וכלכלה באוניב

 תל אביב 
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(M.B.A.  במכללה )

 למנהל 

בהרצליה ותואר  

שני במשפטים  

(LL.M )

מאוניברסיטת תל  

 אביב 

  בחמש   ניסיון

  השנים

 :האחרונות

מנכ"ל וסמנכ"ל  

כספים בחברה  

ובחברות הבנות  

ודירקטור בחברות  

 בנות 

מנכ"ל חטיבת  

איכות הסביבה  

ודירקטור בחברות  

 בנות 

מנהל ביקורת בכיר  

פורר גבאי   בקוסט

את קסירר; מנהל  

מח' חשבונאות  

ופיננסים בצ'מפיון  

 מוטורס בע"מ 

יועצת משפטית של  

חטיבת איכות  

הסביבה  

ודירקטורית  

 בחברות בנות 

וחברות   חשב החברה 

נתיבי הגז  , חשב   בנות

   .הטבעי לישראל בע"מ

מבקר פנימי בחברה  

 ובדלק רכב. 

כמו כן מכהן כמבקר  

פנימי בחברת נאוויטס  

בקסקין מימון בע"מ.  

כיהן   2015עד שנת 

כמבקר פנימי של  

לק בע"מ ושל  דקבוצת 

חברות בנות בקבוצת  

 דלק

  חתימה   מורשה

 :עצמאי
 לא לא לא לא לא לא
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 2דירקטורים  של מקום ומילוי  כהונה, למינוי המתייחסות החברה תקנון הוראות 7.3

 לחברי הדירקטוריון:  ביחס הבאות ההוראות את,  היתר  בין, כוללההתאגדות של החברה  תקנון 

 בתקנון  הסעיפים הנושא 

  מילוי ,  כהונתם  משך,  מינויים  דרכי,  הדירקטוריון  חברי  מספר

28, 08עד   27  כהונתם וסיום שכרם, מקומם  

18 חליפיים  דירקטורים  
38 חיצוניים  דירקטורים  

78עד  48 הדירקטוריון  סמכויות  
הדירקטוריון,   ישיבות  זימון  אופן  לרבות  הדירקטורים  פעולות 

דרכי כינוסן, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן  

ועדות   הקמת  בה,  ההחלטות  סמכויותיהן  קבלת  הדירקטוריון, 

 ואופן פעולתן 

210עד  88  

מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה, ביטוח אחריות נושא  

הוצאה   או  חבות  בשל  משרה  נושאי  של  בדיעבד  שיפוי  משרה, 

 כמפורט בתקנון והתחייבות מראש לשפות נושא משרה 
112עד   611  

)ד(  26לפירוט הסדרים בנושא שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, כמפורט בסעיף  

  4.2, ראו סעיף 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  ניירות לתקנות 

 לתשקיף.   4לפרק 

 זה  לתשקיף דין עורכי 7.4

 . אביב תל , 98  אלון יגאל : דין עורכי משרד', ושות הכהן רוזנברג', ושות  אגמון

 החברה החשבון המבקרים של   רואי 7.5

 אביב. -, תל144קוסט פורר גבאי את קסירר, רח' מנחם בגין 

 החברה הרשום של  משרדה 7.6

 , הרצליה. 1שדרות אבא אבן 

 חתימה עצמאיים  מורשי 7.7

 חתימה עצמאיים.   מורשילמועד התשקיף אין בחברה   נכון

 

 
יצוין כי הוראות תקנון זה תיכנסנה לתוקן רק עם היוודע תוצאות  לקוחים מתקנון החברה.    לעיל  7.3נושאים המנויים בסעיף  ה 2

 למסחר של מניות החברה(. ההנפקה ובכפוף להצלחתה )ובכל מקרה לפני הרישום 
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 לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה תגמולים  .8.1

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה  : )א(  2019-ו   2020להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו בגין השנים   .8.1.1

, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה או בתאגיד בשליטתה; )ב( לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים  או בתאגיד בשליטתה  בחברה

   הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה )אם לא נמנה בס"ק )א( לעיל(; וכן )ג( לכל בעל עניין בחברה:

   :2020שנת 

 פרטי מקבל התגמולים 
 ( ש"ח התגמולים בעבור שירותים )באלפי 

סה"כ 

)באלפי  

 תפקיד שם ( ש"ח
היקף  

 משרה

שיעור 

החזקות  

בהון 

 התאגיד 

 בונוס  שכר

תגמול 

מבוסס 

 מניות

 אחר  עמלה  דמי יעוץ דמי ניהול 

 2,237 - - - - - 614 1,623 - 100% מנכ"ל  אילן בן סימון 

 ערן ספיר 

מנכ"ל  
חטיבת  
איכות  
 הסביבה 

100% - 1,565 483 - - - - - 2,048 

סמנכ"ל   בני בר און 
 1,840 - - - - - 570 1,270 - 100% כספים 

 חגית בנש 

יועצת  
משפטית  
ומזכירת  

 חברה 

100% - 907 300 - - - - - 1,207 

מנכ"ל   שי דרייזן 
 1,158 - - - - - 242 916 - 100% אדום

 : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה8פרק 
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 :2019שנת 

 התגמולים פרטי מקבל 
 ( ש"ח התגמולים בעבור שירותים )באלפי 

סה"כ 

)באלפי  

 שם ( ש"ח
 תפקיד

היקף  

 משרה

שיעור 

החזקות  

בהון 

 התאגיד 

 בונוס  שכר

תגמול 

מבוסס 

 מניות

 אחר  עמלה  דמי יעוץ דמי ניהול 

,4471 - 100% מנכ"ל  אילן בן סימון   478 - - - - - 1,925 

 ערן ספיר 

מנכ"ל  
חטיבת  
איכות  
 הסביבה 

100% - 4021,  357 - - - - - 1,759 

סמנכ"ל   בני בר און 
,3741 - - - - - 450 924 - 100% כספים   

 חגית בנש 

יועצת  
  משפטית
ומזכירת  

   חברה

100% - 665 211 - - - - - 876 

 937 - - - - - 139 798 - 100% מנכ"ל אדום  שי דרייזן 
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 תיאור הסכמי העסקת נושאי המשרה המפורטים לעיל  .8.2

   אילן בן סימון  .8.2.1

מכהן    2019והחל מחודש ינואר    החברה מכהן מר בן סימון כמ"מ מנכ"ל    2018החל מחודש אוקטובר  

ניהול שונים    2004)החל משנת    הקבוצהכמנכ"ל   (. מר בן  בקבוצהמועסק מר בן סימון בתפקידי 

וזאת לתקופה בלתי    2015במרץ    30סימון מועסק כאמור לעיל על פי הסכם העסקה בתוקף מיום  

)להלן בסעיף זה: ורידיס איכות    "(.הסכם ההעסקה"  קצובה  מר בן סימון מועסק על ידי חברת 

 הסביבה ניהול בע"מ.  

צמוד לעליה )אך לא לירידה(    ש"ח  92,829ל מר בן סימון עומד על סך של  שכרו החודשי )ברוטו( ש

( לרבות נשיאת החברה בכל ההוצאות  7במדד המחירים לצרכן. מר בן סימון זכאי לרכב צמוד )דרגה  

. כמו כן, זכאי מר בן  (שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה)הכרוכות בשימוש ברכב  

סוציאלי  לתנאים  חופשה  סימון  מנהלים,  לביטוח  הפרשות  השתלמות,  קרן  לרבות  מקובלים,  ים 

כגון הכללתו   נוספים  נלווים  בן סימון לתנאים  זכאי מר  בנוסף  ודמי הבראה.  ימי מחלה  שנתית, 

בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה, החזר הוצאות טלפון סלולארי, והחזר הוצאות בגין  

החזר ההוצאות מוגבל להוצאות למטרות עסקיות  .  ול חשבונית()מ  נסיעות עסקיות לחו"ל ואירוח

בלבד.   סיום באמצעות מתן  סבירות  לכלל  את הסכם ההעסקה  עת  בכל  להביא  רשאים  הצדדים 

הודעה מוקדמת בכתב ומראש בת חודשיים )החברה רשאית להאריך תקופה זו לעד שישה חודשים(.  

  12כמו כן, מכיל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת  

משכורות חודשיות )שישולמו    12ון למענק הסתגלות בסך של  חודשים שבמהלכה זכאי מר בן סימ 

סך מענק    - משכורות חודשיות, קרי    12במשך כל תקופת אי התחרות( וכן למענק היפרדות בסך של  

)חישוב שווי משכורת חודשית יכלול את השכר החודשי ברוטו   משכורות חודשיות    24כולל בסך של  

עלות העסקתו של מר בן סימון   .וצאות רכב כמפורט בהסכם(וכן עלויות בגין זכויות סוציאליות וה 

לחברה )בגין כל האמור לעיל, וכן בגין השינויים בעתודות נטו לחופשה ולפיצויים( הסתכמה בשנת  

  614-בסך של כ 2020אלפי ש"ח. בנוסף, שולם למר בן סימון מענק בגין שנת  1,623-בסך של כ  2020

 סימון הינם בהתאם למדיניות התגמול.  תנאי העסקתו של מר בן .אלפי ש"ח

פברואר   אופציות  2021בחודש  הענקת  תכנית  מכוח  נאמן,  באמצעות  סימון,  בן  למר  הוקצו   ,

שנים בארבע מנות(    5מניות חסומות של החברה )אשר ישתחררו מחסימה לאורך    330,000לעובדים,  

ש"ח    20, במחיר מימוש של  מניות של החברה  330,000-אופציות לא רשומות, המירות ל  330,000וכן  

)כפוף להתאמות( ל  100,000-ו  למניה  רשומות, המירות  לא  של החברה    100,000-אופציות  מניות 

  מנות  ארבעשנים ב  5לאורך   יבשילוהאופציות  .  1)כפוף להתאמות( ש"ח למניה    40במחיר מימוש של  

  0.6-ו  1.4,  2.4,  4,  4-כ  ההינ השנים    5בכל שנה מתוך  האופציות והמניות  ההוצאה שתירשם בגין  )

 לדוחות הכספיים.    24לפרטים נוספים ראו באור  .ש"ח, בהתאמה( יונימל

 ערן ספיר  .8.2.2

  ספיר מועסק מר    2003)החל משנת  מנכ"ל חטיבת איכות הסביבה  כספיר  מכהן מר    2011משנת  החל  

מועסק כאמור לעיל על פי הסכם העסקה בתוקף מיום    ספיר(. מר  בקבוצהבתפקידי ניהול שונים  

מר ספיר מועסק    "(.הסכם ההעסקה" וזאת לתקופה בלתי קצובה )להלן בסעיף זה: 2015במרץ    30

 על ידי חברת ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות בע"מ. 

 
   .ד. לתשקיף זה.3.5.1לפרטים אודות ההתאמות החלות במסגרת תכנית האופציות, ראו סעיף   1



 

4    -ח 
 

לירידה( במדד  צמוד לעליה )אך לא  ש"ח    85,647עומד על סך של    ספיר שכרו החודשי )ברוטו( של מר  

( לרבות נשיאת החברה בכל ההוצאות הכרוכות  7זכאי לרכב צמוד )דרגה    ספירמר    המחירים לצרכן.

לתנאים    ספיר. כמו כן, זכאי מר  (שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה)בשימוש ברכב  

ימי מחלה   סוציאליים מקובלים, לרבות קרן השתלמות, הפרשות לביטוח מנהלים, חופשה שנתית,

מר   זכאי  בנוסף  ביטוח, שיפוי    ספירודמי הבראה.  כגון הכללתו בהסדרי  נוספים  נלווים  לתנאים 

ופטור לנושאי משרה, החזר הוצאות טלפון סלולארי, והחזר הוצאות בגין נסיעות עסקיות לחו"ל  

דדים הצהחזר ההוצאות מוגבל להוצאות למטרות עסקיות סבירות בלבד.  .  )מול חשבונית(  ואירוח

בכתב   מוקדמת  הודעה  מתן  באמצעות  סיום  לכלל  ההעסקה  הסכם  את  עת  בכל  להביא  רשאים 

ומראש בת חודשיים )החברה רשאית להאריך תקופה זו לעד שישה חודשים(. כמו כן, מכיל הסכם  

חודשים שבמהלכה    12ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת  

אי    12נק הסתגלות בסך של  למע   ספירזכאי מר   )שישולמו במשך כל תקופת  משכורות חודשיות 

  24סך מענק כולל בסך של    -משכורות חודשיות, קרי    12התחרות( וכן למענק היפרדות בסך של  

)חישוב שווי משכורת חודשית יכלול את השכר החודשי ברוטו וכן עלויות בגין   משכורות חודשיות

לחברה )בגין כל    ספירעלות העסקתו של מר    .כב כמפורט בהסכם(זכויות סוציאליות והוצאות ר

- בסך של כ  2020האמור לעיל, וכן בגין השינויים בעתודות נטו לחופשה ולפיצויים( הסתכמה בשנת  

תנאי    . אלפי ש"ח  483- בסך של כ  2020מענק בגין שנת    ספיר אלפי ש"ח. בנוסף, שולם למר    1,565

 מדיניות התגמול.  העסקתו של מר ספיר הינם בהתאם ל

, הוקצו למר ספיר, באמצעות נאמן, מכוח תכנית הענקת אופציות לעובדים,  2021בחודש פברואר  

לאורך    220,000 מחסימה  ישתחררו  )אשר  החברה  של  חסומות  וכן    5מניות  מנות(  בארבע  שנים 

ש"ח    20, במחיר מימוש של  מניות של החברה  220,000-אופציות לא רשומות, המירות ל  220,000

)כפוף   ל  100,000-ו  להתאמות(למניה  רשומות, המירות  לא  של החברה    100,000-אופציות  מניות 

  מנות   ארבעשנים ב  5לאורך    יבשילוהאופציות  .  )כפוף להתאמות(ש"ח למניה    40במחיר מימוש של  

  - ו  0.9,  1.7,  2.7,  2.7-כ  ההינ   השנים  5בכל שנה מתוך    האופציות והמניות ההוצאה שתירשם בגין  )

 בהתאמה(.  ש"ח,מליוני  0.4

 בני בר און  .8.2.3

מועסק כאמור    בר און. מר  הקבוצהשל    כסמנכ"ל כספים   בר אוןמכהן מר    2018יוני  החל מחודש  

וזאת לתקופה בלתי קצובה )להלן בסעיף    2018במרץ    15לעיל על פי הסכם העסקה בתוקף מיום  

 מועסק על ידי חברת ורידיס איכות הסביבה ניהול בע"מ.  בר אוןמר  "(.הסכם ההעסקה" זה:

זכאי לרכב צמוד    און   ברמר    .ש"ח  66,000עומד על סך של    און  ברשכרו החודשי )ברוטו( של מר  

שווי השימוש ברכב מגולם  )( לרבות נשיאת החברה בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב 7)דרגה 

החברה ידי  על  מר  (ומשולם  זכאי  כן,  כמו  קרן    און   בר.  לרבות  מקובלים,  סוציאליים  לתנאים 

  בר השתלמות, הפרשות לביטוח מנהלים, חופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה. בנוסף זכאי מר  

לתנאים נלווים נוספים כגון הכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה, החזר הוצאות    און

החזר ההוצאות  .  )מול חשבונית(  ות בגין נסיעות עסקיות לחו"ל ואירוחטלפון סלולארי, והחזר הוצא 

בלבד.   סבירות  עסקיות  למטרות  להוצאות  הסכם  מוגבל  את  עת  בכל  להביא  רשאים  הצדדים 

כמו כן, מכיל  .  חודשים  6ההעסקה לכלל סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת בכתב ומראש בת  

עלות    .חודשים  12הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות לתקופה בת  

נטו לחופשה    און  ברהעסקתו של מר   בגין השינויים בעתודות  וכן  לעיל,  )בגין כל האמור  לחברה 
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ענק בגין  מ און בר אלפי ש"ח. בנוסף, שולם למר  1,270-בסך של כ 2020ולפיצויים( הסתכמה בשנת  

 און הינם בהתאם למדיניות התגמול.    תנאי העסקתו של מר בר  .אלפי ש"ח  570- בסך של כ  2020שנת  

, באמצעות נאמן, מכוח תכנית הענקת אופציות לעובדים,  און בר, הוקצו למר 2021בחודש פברואר 

לאורך    270,000 מחסימה  ישתחררו  )אשר  החברה  של  חסומות  וכן    5מניות  מנות(  בארבע  שנים 

ש"ח    20, במחיר מימוש של  מניות של החברה  270,000-אופציות לא רשומות, המירות ל  270,000

)כפוף להתאמות( רשו  100,000-ו  למניה  לא  לאופציות  של החברה    100,000-מות, המירות  מניות 

  מנות   ארבעשנים ב  5לאורך    יבשילוהאופציות  .  )כפוף להתאמות(ש"ח למניה    40במחיר מימוש של  

  0.5-ו  1.1,  2,  3.3,  3.3-כ  ההינ השנים    5בכל שנה מתוך  האופציות והמניות  שתירשם בגין  ההוצאה  )

 ש"ח, בהתאמה(.  מליוני

 חגית בנש  .8.2.4

  ינואר והחל מחודש  ת איכות הסביבה  בבנש כיועצת המשפטית של חטי גב'  נתמכה   2010משנת  החל  

מנהלת המחלקה המשפטית ומשאבי  מזכירת חברה ומכהנת כיועצת המשפטית של הקבוצה,  2019

כאמור  בנש מועסקת  גב'(. קבוצהבתפקידי ניהול שונים בת גב' בנש מועסק 2008)החל משנת   אנוש

וזאת לתקופה בלתי קצובה )להלן בסעיף    2007מחודש דצמבר  לעיל על פי הסכם העסקה בתוקף  

 בנש מועסקת על ידי חברת ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות בע"מ.  גב'  "(.הסכם ההעסקה" זה:

לתנאים  בנש    גב'  תש"ח. כמו כן, זכאי  44,000עומד על סך של  בנש    גב'החודשי )ברוטו( של    השכר

סוציאליים מקובלים, לרבות קרן השתלמות, הפרשות לביטוח מנהלים, חופשה שנתית, ימי מחלה  

( לרבות נשיאת החברה בכל ההוצאות הכרוכות  6לרכב צמוד )דרגה    גב' בנש זכאית  ודמי הבראה.

ם  לתנאי ת גב' בנשבנוסף זכאי . (שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על ידי החברה)בשימוש ברכב 

כגון הכללת  נוספים  טלפון    הנלווים  הוצאות  לנושאי משרה, החזר  ופטור  שיפוי  ביטוח,  בהסדרי 

החזר ההוצאות מוגבל  .  )מול חשבונית(  סלולארי, והחזר הוצאות בגין נסיעות עסקיות לחו"ל ואירוח

הצדדים רשאים להביא בכל עת את הסכם ההעסקה  להוצאות למטרות עסקיות סבירות בלבד.  

סי  בת  לכלל  ומראש  בכתב  מוקדמת  הודעה  מתן  באמצעות  הסכם  .  חודשים  6ום  מכיל  כן,  כמו 

בת   לתקופה  תחרות  אי  ותניית  סודיות  על  שמירה  בדבר  הוראות  עלות    .חודשים  12ההעסקה 

לחופשה  בנש    גב'של    ההעסקת נטו  בעתודות  השינויים  בגין  וכן  לעיל,  האמור  כל  )בגין  לחברה 

מענק בגין שנת  בנש  גב' לאלפי ש"ח. בנוסף, שולם  907- בסך של כ 2020ולפיצויים( הסתכמה בשנת 

 הינם בהתאם למדיניות התגמול.   בנש תנאי העסקתה של גב' .אלפי ש"ח 300-בסך של כ 2020

פברואר   הוקצו  2021בחודש  לעובדים,  בנש  גב',  אופציות  הענקת  תכנית  מכוח  נאמן,  באמצעות   ,

לאורך    180,000 מחסימה  ישתחררו  )אשר  החברה  של  חסומות  וכן    5מניות  מנות(  בארבע  שנים 

ש"ח    20מימוש של    , במחירמניות של החברה  180,000-אופציות לא רשומות, המירות ל  180,000

)כפוף להתאמות( ל  100,000-ו  למניה  רשומות, המירות  לא  של החברה    100,000-אופציות  מניות 

  מנות   ארבעשנים ב  5לאורך    יבשילוהאופציות  .  )כפוף להתאמות(ש"ח למניה    40במחיר מימוש של  

- ו  0.8,  1.4,  2.2,  2.2-כ  ההינ   השנים  5בכל שנה מתוך    האופציות והמניות   ההוצאה שתירשם בגין)

 ש"ח, בהתאמה(.  מליוני 0.3

 שי דרייזן  .8.2.5

בע"מ  מועסק    דרייזןמר   אשקלון(  )התפלה  אדום  חברת  " כמנכ"ל  ב"(  אדום)להלן:  - )המוחזקת 

וזאת לתקופה  ,  2007ביולי    26פי הסכם העסקה בתוקף מיום    , בשרשור, על ידי החברה(, על 100%

   "(.ההעסקההסכם " בלתי קצובה )להלן בסעיף זה:
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זכאי לרכב צמוד )דרגה  דרייזן  . מר  ש"ח  47,200עומד על סך של    דרייזןל מר  שכרו החודשי )ברוטו( ש

שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם  )בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב    אדום לרבות נשיאת  (  6

ידי   מר  (אדוםעל  זכאי  כן,  כמו  השתלמות,    דרייזן.  קרן  לרבות  מקובלים,  סוציאליים  לתנאים 

לתנאים  דרייזן  הפרשות לביטוח מנהלים, חופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה. בנוסף זכאי מר  

טלפון   הוצאות  החזר  משרה,  לנושאי  ופטור  שיפוי  ביטוח,  בהסדרי  הכללתו  כגון  נוספים  נלווים 

החזר ההוצאות מוגבל  .  )מול חשבונית(  "ל ואירוחסלולארי, והחזר הוצאות בגין נסיעות עסקיות לחו

להביא בכל עת את  , כל אחד,  רשאיםמר דרייזן ואדום  להוצאות למטרות עסקיות סבירות בלבד.  

ו  60ההעסקה לכלל סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת בכתב ומראש בת  הסכם   יום,    90- יום 

עם  . כמו כן, מכיל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות  בהתאמה

לחברה )בגין כל האמור לעיל, וכן בגין   דרייזןעלות העסקתו של מר  .חודשים  12לתקופה בת אדום 

אלפי ש"ח. בנוסף,    916-בסך של כ  2020הסתכמה בשנת  (  השינויים בעתודות נטו לחופשה ולפיצויים

   .אלפי ש"ח 242-בסך של כ  2020מענק בגין שנת  דרייזן שולם למר 

, באמצעות נאמן, מכוח תכנית הענקת אופציות לעובדים,  דרייזן, הוקצו למר  2021בחודש פברואר  

ש"ח למניה    40, במחיר מימוש של  מניות של החברה  30,000- אופציות לא רשומות, המירות ל  30,000

האופציות      ההוצאה שתירשם בגין)  מנות   ארבע שנים ב   5לאורך    יבשילו האופציות  .  )כפוף להתאמות(

 (. מליוני ש"ח  .10-כ ה הינ

 גמול לדירקטורים  .8.2.6

נכון למועד התשקיף, חברי הדירקטוריון בחברה אינם זכאים לתגמול בגין כהונתם כדירקטורים  

 . בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרהחברי הדירקטוריון בחברה זכאים להכללתם  .בחברה

 מדיניות תגמול  .8.2.7

בחברה,   המשרה  לנושאי  התגמול  החברות,  מדיניות  לחוק  א'  הרביעי  הפרק  להוראות  בהתאם 

הכללית   והאסיפה  החברה  דירקטוריון  ידי  על  ביאושרה  החברה  ,  2021במאי    27- ו  26  מיםשל 

לתקנות החברות )הקלות לעניין    1בהתאם לתקנה  לפרק זה.    כנספח א'מצורפת    והינה  בהתאמה,

, מדיניות התגמול תהיה בתוקף עד לתום חמש שנים  2013-החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

 מהמועד שבו תהפוך החברה לתאגיד מדווח.

 שליטה בעל עם עסקאות  .8.3

שקדמו   בשנתיים  החברה,  ידיעת  בעל  למיטב  עם  בעסקאות  התקשרה  לא  החברה  התשקיף,  למועד 

השליטה בחברה או עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהינן בתוקף במועד  

 העסקאות כדלקמן: , למעט התשקיף

החתמים בהסכם החיתום להנפקה על פי תשקיף זה, אשר עסקה שאינה חריגה להתקשרות עם   .א

גיל אגמון, עניין אישי באישורה לאור העובדה כי רעייתו מכהנת  לבעל השליטה בשרשור, מר  

 כיו"ר דיסקונט קפיטל בע"מ, חברה אם של דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ;

משפטיים ממשרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', אשר  עסקה זניחה לקבלת שירותים   .ב

 .  אחיו של בעל השליטה בחברה הינו שותף בכיר בו



 

7    -ח 
 

 שיפוי וביטוח  ,פטור .8.4

 התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה .8.4.1

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של   , בהתאמה,2021  מאיב  27-ו  26  מיםבי .א אישרו 

החברה   של  המניות  "בעלי  ביטוח  "(  האסיפה )להלן:  בפוליסת  החברה  התקשרות  את 

"(. באותו  השוטפת  הביטוח   פוליסת: "בסעיף זה  אחריות דירקטורים ונושאי משרה )להלן

גיל  את ה"ה  - השוטפתמועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה להכליל בפוליסת הביטוח  

  אגמון, אבינועם פינקלמן, ירון קסטנבאום, אילן בן סימון, בני בר און, חגית בנש וערן ספיר

פוליסת הביטוח השוטפת תכסה את כל הדירקטורים  .  "(נושאי המשרה המכהנים)להלן: "

 ונושאי המשרה בחברה.  

כיסוי לתביעות אזרחיות שתוגשנה כנגד החברה עצמה  ה  תהרחבבנוסף, הפוליסה כוללת   .ב

הרחבה  הפרת דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה.    ילתן שע

סדרי תשלום לפיה זכותם של נושאי המשרה בקבלת תגמולי ביטוח קודמת    ת זו תכלול הורא

   .לזכות החברה

 :  החל ממועד ההנפקה , כוללים בין היתר,השוטפתתנאי פוליסת הביטוח  .ג

חודשים   12הינה לתקופה של  ו   2021במאי    18תיכנס לתוקף מיום    פוליסת הביטוח השוטפת

ההנפקה  ממועד בסיס    הינה ו   השלמת  )מועד  על  תביעה  בגבולות  claims-madeהגשת   ,)

ובסך הכל לתקופת הביטוח    20ל  אחריות ש הוצאות    ובנוסף מיליון דולר ארה"ב למקרה 

סבירות האחריות.  משפט  לגבול  העצמית    מעבר  כנגד  ההשתתפות  בתביעות  החברה  של 

דולר לתביעה.   350,000החברה שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בישראל, נקבעה לסך של 

ודירקטורים הינה   נושאי משרה  כנגד  בגין תביעות    150,000ההשתתפות העצמית לחברה 

והדירקטור  המשרה  לנושאי  עצמית  השתתפות  אין  העולם.  בכל  לתביעות  עלות    ים.דולר 

הפרמיה השנתית וגובה ההשתתפות העצמית שתשלם החברה יהיו בהתאם למקובל בשוק  

הביטוח לפוליסות ביטוח מסוג והיקף זה במועד עריכת הפוליסה, ובלבד שההתקשרות בה  

ועלות   או התחייבויותיה  רכושה  רווחיות החברה,  על  מהותי  באופן  עשויה להשפיע  אינה 

  .הפרמיה אינה מהותית לחברה

בנוסף, נושאי המשרה והדירקטורים בחברה זכאים לכיסוי בגין פעילות העבר עובר למועד   .ד

במסגרת   השוטפתההנפקה,  הביטוח  בחברה, דלק  ע"ש    פוליסת  השליטה  בעלת   רכב, 

)שני הימים כלולים( אשר    30.11.2021ועד ליום    1.12.2020יום  מ חודשים    12לתקופה של  

מיליון דולר ארה"ב    30ל  (, בגבולות אחריות שclaims-madeעל בסיס הגשת תביעה )נערכה  

מעבר לגבול האחריות.    הוצאות משפט סבירות   ובנוסף  ,ל לתקופת הביטוחו למקרה ובסך הכ

  דולר   15,000  משרה ודירקטורים הינההעצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי  ההשתתפות  

אלף דולר לתביעות בארצות הברית או    35-, למעט בארה"ב ובקנדה ולתביעות בכל העולם

והדירקטוריםבקנדה המשרה  לנושאי  עצמית  השתתפות  אין  אינה    .  החברה  בו  )במקרה 

. עלות הפרמיה השנתית שתשלם משפה את נושאי המשרה בשל היותה חדלת כושר פירעון( 

לנוש בגין הכיסוי שיינתן  יהיו בהתאםהחברה  פנימית  ל  אי המשרה המכהנים בה  חלוקה 

ה פרמטרים  בסיס  על  מסוגשתיעשה  ביטוח  לפוליסות  הביטוח  בשוק  ובלבד   זה,  מקובל 
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ב  בפוליסה שההתקשרות  החברה  של  חלקה  על    גין  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  אינה 

 . רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ועלות הפרמיה אינה מהותית לחברה

 מתן התחייבות לפטור  .8.4.2

מתן התחייבות  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה    , בהתאמה,2021  מאי ב  27-ו  26  מיםבי .א

 "( לנושאי המשרה המכהנים. כתב הפטור)להלן: "לפטור 

לחוק החברות וכל הוראת דין    263-ו  259לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים    בהתאם .ב

החברה   במקומם,  נושאמראש  לפטור    מתחייבתשתבוא  כלפיהמ המשרה    יאת  ,  אחריות 

בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל   כולה או מקצתה,

המונח   כהגדרת  בחלוקה,  זהירות  חובת  הפרת  בשל  )למעט  כלפיה  הזהירות  חובת  הפרת 

בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ובלבד שנעשתה  בחוק החברות(  

 שתהיינה מעת לעת. ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי 

 מתן התחייבות לשיפוי  .8.4.3

מתן התחייבות  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה    , בהתאמה,2021  מאי ב  27-ו  26  מיםבי .א

 "( לנושאי המשרה המכהנים.כתב השיפוי לשיפוי )להלן: "

החברה התחייבה לשפות את נושא המשרה, בכפוף להוראות כתב השיפוי, בשל חבות או   .ב

  פעולה  עקב  עליו  שהוטלה"(  השיפוי  מקרי : "להלן)  להלן  (5)-(1)הוצאה כמפורט בסעיפים  

  לרבות)   שלה  הבת  בחברות  החברה  של  נציגה   או  בחברה  משרה  נושא  היותו  בתוקף   שעשה

 אדם  לטובת  המשרה  נושא  על  שהוטלה  כספית  חבות(  1(: )השיפוי  כתב  תאריך  לפני  פעולות

 .שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפטדין    דין, לרבות פסק פי פסק  אחר על

לאחד או יותר מהאירועים המפורטים    התחייבות למתן שיפוי בהתאם לסעיף זה מוגבלת

לכתב   "בתוספת  )להלן:  צפויים  "(התוספתהשיפוי  הם  החברה  דירקטוריון  לדעת  אשר   ,

ההתחייבות מתן  בעת  בפועל  החברה  פעילות  של לשיפוי  לאור  המרבי  שהסכום  ובלבד   ,

דירקטוריון החברה ש  ,להלן  ג  השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף

העניין בנסיבות  כסביר  לסוגי  .  קבע  מוגבלת  כאמור  השיפוי  למתן  החברה  התחייבות 

אירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי או חלק מהם או כל הקשור בהם במישרין או  

  25%ליון דולר ארה"ב או  י מ  50שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על  בעקיפין, ובלבד  

( הוצאות התדיינות סבירות,  2)  ;"(המרבי  השיפוי  סכום)להלן: "מההון העצמי של החברה  

לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי  

רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי  

חלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו  שהוטלה עליו חבות כספית כ 

מחשבה   הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך 

כספי  פלילית לעיצום  בקשר  בעניין  או  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  "סיום  זו  בפסקה   .

כמשמעותם בסעיף    – פלילי"  שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך  

לחוק1)א()260 )החברות  א(  עורך 3;    , דין   ( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת 

שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או  

אחר אדם  בידי  או  זוכה  ,בשמה  שממנו  פלילי  באישום  הורשע    ,או  בו  פלילי  באישום  או 

הוצאות שהוציא בקשר עם הליך לפי  (  4)ירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;  בעב

ניירות ערך, הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי    1ט'-ו   4, ח'3פרקים ח' לחוק 
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ז' פרק  לפי  והליך  החברות  התשמ"ח  1לחוק  הכלכלית,  התחרות  שהתנהל  1988-לחוק   ,

( תשלום לנפגע  5)  ות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סביר

( 6)  לחוק ניירות ערך;  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52ההפרה כאמור בסעיף  

נושא   של  לשפות אחריות  מותר  יהיה  ו/או  מותר  בשלה  אשר  הוצאה אחרת  או  כל חבות 

 . משרה על פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת

בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב    השיפויד  אם ובמידה ובמוע .ג

"( והסכום  מקרי שיפוי אחריםבהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה )להלן: "

הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב השיפוי ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום  

ב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש השיפוי המרבי כי אז רשאית החברה לעכ

לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית  

שיפוי ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם כתב הפי    הסכום הכולל שעל החברה לשלם על

 . את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה

שה  .ד השיפוי  סכומי  כל  שסך  וככל  יעלה  אם  לשלם,  תידרש  כלשהו  חברה  סכום  במועד  על 

קיימת בעת הדרישה לשיפוי(,   שתהיההשיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי  

יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי,  

ל שהגישו  דרישות  אותו  חברה  בגין  לפני  להם  שולמו  "ולא  )להלן:  המשרה  מועד  נושאי 

פי היחס    באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה, יחושב על  "(הזכאים

עליו   בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם 

לשאת לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות  

 . בהם עליהם לשאת

על .ה גם בטחונות שידרשו או ערובות    כחלק מהתחייבותה  פי כתב השיפוי, תעמיד החברה 

פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות    שיהיה על נושא המשרה להעמיד על 

 . בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי  ,לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה

פי כתב  החברה לא תיד .ו על  ששולמורש לשלם  לנושא    השיפוי סכומים  בגין אירוע כלשהו 

ביטוח )שרכשה החברה( או  פוליסת הבכל דרך שהיא במסגרת    ובמקומהמשרה, עבורו או  

)למעט שיפוי מכח כיסוי ביטוחי שלא צד שלישי שאינו החברה  התחייבות שיפוי של  במסגרת  

ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה בגובה אלא בסכום החברה(   ל ידינערך ע 

לבין  השיפוי  כתב  פי  ששולם ה   על  המשרה  סכום  מכח   לנושא  אירוע  אותו  פוליסת    בגין 

שניתן לשלם   , בכפוף להגבלה בדבר סכום השיפוי המירבי ו/או הסכם השיפוי האחר  הביטוח

 . על פי כתב השיפוי כאמור בס"ק ג לעיל

ו/או לזכות    ו של נושא המשרהיעמדו לזכות  השיפוילפי כתב  לשיפוי    חברהה התחייבויות   .ז

עזבונו,   לרבות  דין,  פי  על  זמןחליפו  הגבלת  סיום    ,ללא  לאחר  משרה   וכהונתגם  כנושא 

ו/או בנות  בחברה  המקרה,  קשורותבחברות    ו/או  בחברות  לפי  גילוי  ,  במועד  תלות  ללא 

התחייבות  ה  ניתנת ובלבד שהפעולות בגינן  ,  הזכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי ז   וא הבגינו    האירוע

קשורות,  בחברות    ו כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/אוכהונתעת  לשיפוי נעשו ב

לא  ההתחייבות לשיפוי  גם אם  וזאת    ולרבות ביחס לפעולות שהחלו לפני מועד כתב השיפוי,

 . תחודש בעתיד

על פי כתב השיפוי יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ככל המותר    החברההתחייבויות  

שיפוי אינה ניתנת  היקבע כי הוראה מהוראות כתב  יהיה ו  על פי דין לשם התכלית לה נועדו.
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חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי   אהיכי לאכיפה ו/או  

תן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר ת שלא ניה מחייבלבין הורא   השיפויבכתב  

הוראות  כל יתר  ת האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של  ה המחייבהורא ה

 השיפוי. כתב 

 החזקות ניירות ערך על ידי בעלי עניין  .8.5

למועד  למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה, סמוך  

 לתשקיף.  3בפרק  3.4פרסום התשקיף ושנה קודם לאותו המועד הינם כמפורט בסעיף 
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 רקע ועקרונות יסוד   . א

 הקדמה .1

ורידיס אינווירונמנט ת  מסמך זה מגדיר ומפרט את מדיניות תגמול נושאי המשרה בחבר

 בחוק החברות.  20לנדרש בתיקון  , בהתאם  מרכיביו ואופן קביעתו  ,)להלן: "החברה"(בע"מ  

ביום הפיכת החברה לחברה ציבורית )כמשמעות מונח  מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה  

התש"נט החברות,  בחוק  בתוקף  1999- זה  ותהא  ההנפקה שנים    5למשך  (  ממועד 

 (.  2026במאי  31הראשונה לציבור )קרי עד ליום 

דירקטוריון ומנכ"ל  הועדת התגמול,  ומסגרת שתאפשר למדיניות התגמול נועדה לקבוע  

החברה, לפי העניין, לקבוע לכל אחד מנושאי המשרה תכנית תגמול אישית, על פי צרכי  

החברה ובהלימה עם טובת החברה, עובדיה, בעלי מניותיה והאסטרטגיה הכוללת של  

 . החברה לטווח הארוך

ו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן  רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהי

יובהר, כי אימוץ  . פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין 

מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כל זכות לקבלת גמול מכל סוג שהוא לנושאי  

   .המשרה בה ו/או לכל צד שלישי אחר

לאופיי בהתאם  נערכה  התגמול  בתחום  מדיניות  הצפוי  פעילותה  היקף  החברה,  של  ה 

ותכנית העבודה של החברה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח    פעילותה, הנחות

המשתנים   הרכיבים  בין  הראוי  היחס  את  זה  ובכלל  הדירקטוריון  לחברי  שהוצגו  כפי 

 התגמול, תוך מתן דגש למבנה כוח האדם המצומצם של החברה. לקבועים מסך חבילת

דיניות התגמול תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, מ

 . 1999-התשנ"ט 

 הגדרות  .2

 ; וכן ורידיס איכות הסביבה ניהול בע"מ  ורידיס אינווירונמנט בע"מ – החברה

 ; 1999-תשנ"ט החוק החברות,  –חוק החברות 

משרה החברות  –  נושא  בחוק  זה  מונח  הסביבה   כהגדרת  איכות  חטיבת  מנכ"ל  וכן 

    ;תעשיות מחזור משולבות בע"מ  מבחברת הבת תמהמועסקים היועצת המשפטית ו

 ; מנכ"ל ורידיס איכות הסביבה ניהול בע"מ – המנכ"ל

   ;כל נושא משרה אחר, עליו חלה מדיניות זו – כפופי מנכ"ל

 סך התמורה החודשית לנושא משרה, במונחי עלות לחברה.  – משכורת חודשית

 

 מטרות מדיניות התגמול .3

החברה שואפת לאמץ פתרונות תגמול ראויים על מנת לעודד את נושאי משרה בחברה  

להשיג את יעדיה האסטרטגיים תוך מתן דגש לקשר בין תרומת נושאי המשרה בחברה  

וזאת   לבין אופי פעילותה של החברה ובהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה 

לפעילות בהתאם  בחברה  האנושי  ההון  שימור  חוק לצד  להוראות  בהתאם  והכל  ה 
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התווה מדיניות אשר קובעת עקרונות ושיקולים    להשגת מטרה זו, הדירקטוריון .החברות

 ה. שעל בסיסם נקבעו וייקבעו התגמולים לנושאי המשרה בחבר

סטייה או חריגה מהותיות ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה, תתאפשר אך  

  .דין על פי כלורק בהתאם לאישורים הנדרשים 

 

 תפקידה של ועדת התגמול .4

תפקידיה של ועדת התגמול הינם כקבוע בחוק החברות. ועדת התגמול תבחן מעת לעת  

עדכון חודשים על    36 -התגמול, ותמליץ לדירקטוריון החברה, לפחות אחת ל  את מדיניות

 . ככל שנדרש לפי שיקול דעתה ,תגמולהמדיניות 

 

 מדיניות התגמול של נושאי המשרה  .5

משרה לנושאי  והעסקה  כהונה  תנאי  של  עדכון  או  קביעה  ועדת  בעת  ידי  התגמול    על 

 : , ייבחנו, בין היתר, השיקולים שלהלןודירקטוריון החברה

 השכלתם, כישוריהם, מומחיותם, ניסיונם המקצועי והישגיהם של נושאי המשרה •

 בחברה כפי שנמסרו לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. 

ש  • בחברהתפקידיהם  נושאי המשרה  קודמים ל  והסכמי שכר  , תחומי אחריותם 

 . שנחתמו עימם

 התרומה הצפויה של נושאי המשרה לחברה. •

 מידת האחריות שתוטל על נושאי המשרה בחברה. •

הידע  • כישוריהם,  לאור  בחברה  המשרה  נושאי  את  לשמר  החברה  של  הצורך 

וכן שימור מנהלים והמומחיות הייחודית שלהם בתחום פעילות החברה    שלהם

מצטיינים אשר יהוו את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה   איכותיים

 לאורך זמן.  והצלחתה

היחס שבין עלות תנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה לבין השכר של יתר  •

ו/או עובדי הקבלן   (ככל שמועסקים כאלו)  עובדי החברה, המועסקים אצל החברה

לפ לחברה,  שירותים  הנותנים  העניין,  כאלו)י  שקיימים  התחשבות (ככל  תוך   ,

באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו, ובפרט 

היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על  

"ש זה,  לעניין  בחברה.  העבודה  ההעסקה,   –משמעו  כר"  יחסי  בעד  תשלום  כל 

הפ רכב לרבות  פרישה,  בעד  תשלום  מעסיק,  וכל  רשות  בו  השימוש  והוצאות 

 . הטבה או תשלום אחר

 .מדיניות ניהול הסיכונים של החברה •

 יצוין כי קיים קושי אובייקטיבי במציאת חברות ברות השוואה להשוואת תנאי התגמול של 

  ושהינן נושאי המשרה בחברה אל מול אלו בחברות אחרות בתחומי הפעילות של החברה  

את החלטתם    בעלות מאפיינים דומים לאלו של החברה, ואולם חברי הדירקטוריון ביססו

בעלות בחברות  המקובל  התגמול  את  היכרותם  בסיס  על  תגמול  מדיניות  אופי    לאמץ 

עצמאי שביצעה הנהלת החברה    פעילות חדשני. כמו כן, נעזרו חברי הדירקטוריון בסקר

לאלה של החברה כפי שנבחרו   חומי פעילות דומיםאל מול חברות השוואה בהיקף ובת
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 . במדגם שערך מומחה בלתי תלוי

 

 תגמול  ה רכיבי .6

   -  כיב קבוע. ר6.1

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן שהינו משקיע בביצוע תפקידיו    -  שכר בסיס

 בחברה ומטלותיו השוטפות בה, זהו השכר החודשי הקבוע במונחי ברוטו. 

תנאים אלה, נובעים בחלקם מהוראות הדין, בחלקם מנהגים המקובלים    –  תנאים נלווים

ת שנגרמו לו לצורך מילוי  בשוק העבודה ובחברה ובחלקם נועדו לפיצוי העובד על הוצאו

 להלן.   9לפרטים נוספים ראו סעיף תפקידו. 

  – יםמשתנ יםרכיב. 6.2

לקשור בין ביצועי החברה לביצועי נושאי המשרה היא    ים המשתניםרכיב מטרתם של ה

  :הם כוללים , ובה

רכיב זה נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו    -  שנתי  )בונוס(  מענק כספי

להשגת יעדי החברה ותוכניות העבודה שלה במהלך התקופה בגינה הוא משולם, והוא  

ו/או   )כמותיים  למדידה  הניתנים  קריטריונים  פי  על  יקבע  אשר  מענק  הן  לכלול  עשוי 

בטווח   שלה  והאסטרטגיה  החברה  מטרות  את  המשקפים  והארוך  איכותיים(  הקצר 

נושא המשרה, שאינה  והן מענק בשיקול דעת המתחשב בתרומתו של  )"מענק מדיד"( 

  11.1לעניין זה ראה סעיף    ניתנת למדידה בקריטריונים מזוהים )"המענק בשיקול דעת"(.

 להלן.  

 . להלן  11.2  סעיף ראה זה לעניין –מיוחד  מענק

אינטרסים בין נושאי    זהותנושאי משרה תוך יצירת    מרוץינועד לשימור ות  -  הוני  תגמול

המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר על 

ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. בזכות  

החברה לשמר את מנהליה  טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת  

 להלן.  11.3לעניין זה ראה סעיף  הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

 

 משתנים בחבילת התגמול הקבועים לרכיבים הרכיבים היחס בין ה .7

כל  :  למנכ"ל על  ת לא    יםהתגמול המשתנ   י רכיב עלות  עלות    70%עלה  רכיבי מסך    כל 

 התגמול השנתי. 

מסך    70%עלה על  ת לא    יםהתגמול המשתנ   ירכיב עלות כל  :  לנושאי משרה כפופי מנכ"ל

   .השנתיהתגמול כל רכיבי עלות 

 

 

היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי  .8

 החברה 
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קביעת תנאי כהונה והעסקה   או  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו בעת אישור

בחברה   נושאי המשרה  וההעסקה של  תנאי הכהונה  בין  היחס  את  לנושאי משרה 

לעלות שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן, ככל שישנם( ובפרט היחס 

ויתנו דעתם להשפעת יחסים   לעלות שכר הממוצעת והחציונית של העובדים כאמור 

סבירותו של שכר הבכירים בחברה לאור סוג החברה,  אלו על יחסי העבודה בחברה,  

 גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה. 

נכון למועד אישור מדיניות התגמול בחברה, היחס בין עלות שכרם של מנכ"ל החברה  

השכר הממוצע והשכר נושאי המשרה כפופי מנכ"ל לעלות הממוצעת    3ממוצע של ו

    כדלקמן:בחברה הינם החציוני 

לעומת השכר  משרהנושא 

 הממוצע )בקירוב( 

לעומת השכר 

 החציוני )בקירוב( 

 1:14 1:9 מנכ"ל 

כפופי   משרה  נושאי 

 מנכ"ל 

1:7 1:11 

  

 להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה, בכל הנוגע לרכיבי התגמול 

 . השונים

 

 שכר בסיס ותנאים נלווים לנושאי משרה  .ב

 

 רכיבי שכר קבוע  .9

 . 6.1כהגדרתו בסעיף  – קבועשכר 

   – תנאים נלווים

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה,  

תנאים נלווים והפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג    רשאים להעניק לנושאי המשרה

 בחברה. 

, הפרשות לתגמולים ולפיצויים והפרשה הבראה,  חופשה  :היתר  בין  ,כוללים   נלווים  תנאים

   .וביטוח מנהלים מותלהשת קרן ל

  או  צמוד  רכב   , לצורך מילוי תפקידם,המשרה  נושאי  של  לרשותם  תוכל להעמיד  החברה

  נושאי החברה רשאית להעניק ל  ,כן  כמו.  כמקובל לנושא משרה בדרגתו  רכב   חלף  גמול

  24, והחזר הוצאות נלוות נוספות עד לתקרה של  טלפון,  "לאש  הוצאות   החזר  הב   המשרה

 אלפי ₪ בשנה, לנושא משרה.

ייבחנו ע  ידיהתנאים הנלווים  וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית    ל 

 לסך היקף ההוצאות ויעודכנו במידת הצורך. 

  ( הסוציאליותהתנאים הנלווים וההוצאות  שכר הבסיס ברוטו לרבות  )  חודשיהשכר  העלות  

  לא יעלה על סכומי (  100%)   מלאה  משרההנכלל במסגרת הרכיב הקבוע השנתי עבור  

 המפורטים להלן:    התקרה
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 תקרה, אלפי ש"ח נושא משרה

 אלפי ₪   2,000 מנכ"ל 

 אלפי ₪   1,750 וכפוף מנכ"ל סמנכ"ל  
 

משרה  שבמידה   בהיקף  יעבוד  המשרה  החודשי  100%  -מנמוך  נושא  השכר  תקרת   ,

 תותאם ביחס ישר להיקף משרתו בפועל. 

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור ב  עלייהתקרות השכר שלעיל תהיינה צמודות ל 

נושאי המשרה עשוי להיות צמוד למדד המחירים    .מדיניות התגמול השכר החודשי של 

 לעלייה במדד כאמור ולרוב יעודכן אחת לשנה בשיעור עלית המדד.לצרכן או 

ביחס לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה  

ויכלול את השכר החודשי   כנגד חשבונית  יבוצע  בשליטתם, תשלום הרכיבים הקבועים 

הול שישולמו לא  ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות הכלל חברתיות, ובלבד שדמי הני

תקר על  בתוספת  ויעלו  משרה,  נושא  לאותו  הרלוונטית  הכוללת  העלות  ו/או  ת השכר 

נלווים והחזר הוצאות כמפורט לעיל. בנוסף, אף המענק השנתי,     לנושאי   שולם יתנאים 

 . חשבונית כנגד כאמור משרה

  עדכון תנאי כהונה והעסקה  .10

לא מהותי   שינוי  לאשר  נושא  למנכ"ל תהיה הסמכות  כל  והעסקתו של  כהונתו  בתנאי 

מדיניות   הוראות  לכל  ובכפוף  זו  במדיניות  הקבועים  בגבולות  למנכ"ל,  הכפוף  משרה 

 התגמול. 

עד   של  בשיעור  הקבוע  של השכר  נושא    5%העלאה  הקבוע של  מעלות השכר  בשנה 

ועדת .  משרה, לא תיחשב כשינוי מהותי של תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה

יהא   התגמול והמנכ"ל  למנכ"ל,  מהותי  שאינו  השכר  עדכון  את  לאשר  מוסמכת  תהא 

 . מוסמך לאשר עדכון לא מהותי לכפופי המנכ"ל

תנאי כהונתם   בקשר לאישור  ות כלשהןבהתאם להוראות הדין הקלתתאפשר  מקרה בו  ב 

, יראו במדיניות תגמול זו שלא קיימת במועד אישור תכנית זו והעסקתם של נושאי משרה

 ככוללת את ההקלות כאמור, החל ממועד כניסתן לתוקף.

 רכיבי שכר משתנה  .11

 . מענק שנתי 11.1

המשרה  נושא  של  תרומתו  את  הניתן  ככל  לשקף  הינה  המשתנה  הרכיב  של  מטרתו 

י קריטריונים הניתנים  להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פ

 למדידה. 

הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה ולביצועיו האישיים של נושא המשרה אל  

 מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.  

ביעדים, הנגזרים   ניתן משקל משמעותי לעמידה  כי  מדיניות התגמול של החברה הינה 

  של   אסטרטגיתה   תוכניתהמ  אוו/  החברה   של  והרב שנתית  השנתית   העבודה  מתכנית

יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את  החברה  .

תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על  

 עמידה ביעדים אלו.  
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בהתא תיקבע  השנתי  למענק  המשרה  נושאי  של  והיקף  הזכאות  התגמול  למדיניות  ם 

הזכאות יהיה בכפוף לשיקול דעת הדירקטוריון. הרכיב המדיד לא קובע את היקף הזכאות,  

 ידי דירקטוריון החברה.-אלא מהווה כלי מדידה לצורך שיקול הדעת ואישור המענק על 

ל   מענקה יכה נושאי  השנתי  בחברה  שיכמשרה  רכיבים  ול  שני  ורכיב   –לול  מדיד  רכיב 

 הדעת. שיקול ב 

מעלות   70%עד    יהיהמשרה בחברה    לנושאי  לאשרשניתן יהיה    המירביהשנתי    המענק

  השכר השנתי הקבוע.

 הרכיב המדיד 

המדיד   השנתי  של  הרכיב  מבוססהמענק  ומבחנים    פרמטריםעל    יהיה  יעדים  מדידים, 

להשיא את שווי החברה עבור   היאמטרתם  ש ,"(הקריטריונים המדידים)להלן: "  כמותיים

מידי   ביטוי  לידי  באות  אלו  פעולות  אם  בין  הארוך,  ובטווח  הקצר  בטווח  מניותיה  בעלי 

 בדוחותיה הכספיים של החברה ובין אם לאו.  

למנכ"ל  ויאושרו מראש על ידי הגורם המוסמך לכך על פי דין.  יוגדרו  הקריטריונים המדידים  

 .  תהיה הסמכות לקבוע קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה הכפוף לו

 הרכיב בשיקול דעת 

נושאי  מבוססים על קריטריונים מדידים שניתן להעניק לסך המענקים המשתנים שאינם  

בחברה   לשלוש  המשרה  או  המשתנים,  הרכיבים  מסך  מהותי  לא  לחלק  מוגבל  יהיה 

 . לחברהמשכורות חודשיות בשנה, בהתחשב בתרומתם  

כפופים    מענקים בשיקול דעת, שאינם  מנכ"ל  לכפופילאשר  על אף האמור לעיל, ניתן יהיה  

 . לקריטריונים מדידים, בהתחשב בתרומתם לחברה

כן,   "ל עד  מנכ  לכפוף  בשיקול דעת  מענק שנתי  תשלום  לאשררשאי  יהיה  המנכ"ל  כמו 

 . ודירקטוריון תגמולמשכורות חודשיות ללא צורך בקבלת אישור ועדת  3לתקרה של  

 פעמי( -מענק מיוחד )חד. 11.2

בנוסף למענק השנתי, החברה תהיה רשאית אם תמצא כי הדבר מקדם את מטרותיה,  

יוגדרו מראש על ידי האורגן  מיוחדים שמענק מיוחד בגין אירועים    משרה  להעניק לנושאי

ויוצא    המוסמך בחברה על פי הוראות הדין, או יוגדרו בתכנית התגמול  בגין מאמץ חריג 

ו/או  ( Bonus Signingמענק חתימה )   דופן מצידו ו/או בגין הישגים מיוחדים ויוצאי דופן ו/או

 Bonusהישארות )   ו/או מענק   (Bonus Promotionמענק בגין הגדלת אחריות משמעותית ) 

Stay)  )פעילות או חלק ממנו   כגון: מכירה של תחום  ,)במקרה של שינויים ארגוניים בחברה  

לתקופה המשרה  נושא  של  הישארותו  את  מחייבת  החברה  טובת  מינימלית    )כאשר 

 (. להלן: "מענק מיוחד" ) (, הנפקה וכיו"ב נוספת 

ונוסף למענק השנתי שנושא מובהר כי המענק המיוחד, ככל שיוענק, הינו מענק   נפרד 

לקבל עשוי  שאינם    משרה  המשתנים  המענקים  לסך  בנוגע  הנ"ל  למגבלה  )בכפוף 

 . נושאי משרה שאינם כפופי מנכ"ל(מבוססים על קריטריונים מדידים שניתן להעניק ל

 להפחתת רכיבים משתנים   סמכות

  של עת להפחתה  לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות שבשיקול ד 

לו עשוי להיות זכאי נושא משרה, בשים לב ומתוך    השנתישל המענק    מגובהו  50%  עד

ביעדים לעומת תרומתו   נימוקים הקשורים לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה 
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של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה בתקופת חישוב המענק.  

הסמכות   תהא  לדירקטוריון  כן,  מסוים   לבטלכמו  משרה  לנושא  המענק  תשלום  את 

   רים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין.במק

 1התגמול ההוני . .311

נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים   מרוץ יתגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ות 

בין נושאי המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין  

במועד  הכסף  בתוך  שאינן  אופציות  ומתן  מלאה  הבשלה  תקופת  קביעת  ידי  על  היתר 

החברה הענקתן. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת  

 לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

החברה תהיה רשאית לאמץ, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, תכנית תגמול הוני  

או אופציות מכל סוג    (RSUכגון  )משרה בחברה, אשר עשויה לכלול הענקת מניות    לנושאי

פאנטום  CASHLESSלרבות  )   שהוא אופציות  " )  (או  הוני"תגתכנית  להלן:    הענקת .  ( מול 

תבוצע    ( אם וככל שתאומץ) משרה בחברה מכוח תכנית תגמול הוני    תגמול הוני לנושאי

 האורגנים הנדרשים על פי הדין. לקבלת אישור כפוףב 

: תנאים כמקובל בתכניות מסוג זה, ובכלל זאתלכלול הסדרים   התגמול הוני עשויתוכנית 

הכלולים בתגמול ההוני; ניירות הערך לעניין זכאות לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין 

או שינויים   הטבה, פיצול ואיחוד הוןדיבידנד, מניות  התאמת התגמול ההוני בגין חלוקת  

החברה בהון  סאחרים  זכות  ורכישות;  ומיזוגים  זכויות  של  בדרך  הצעות  ראשון  י,  רוב 

)עקב פיטורין, התפטרות, עילה  החברה  עזיבת  מקרה של  ערך, תנאים ב בהעברת ניירות  

 , והיא תהיה כפופה לתנאים המפורטים להלן: ומקרי מוות או נכות(

ה מסולק  בשלה  התקופת  אם  ובין  הוניים  במכשירים  מסולק  אם  )בין  הוני  תגמול  של 

, כפי  (ההבשלה""תקופת  )  שנים ממועד ההקצאה  2-5תהא בין    במזומן( )ככל שיוענק(

  על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. תקופת ההבשלה נועדה להוות תמריץ   שיקבע

התגמול   בראיה ארוכת טווח. יחד עם זאת, תהא החברה רשאית לקבוע הוראות בתכנית

. כמו כן,  פרישה  או  ההוני בדבר האצה של תקופת ההבשלה במקרה של סיום ההעסקה

אים להחליט, ביחס לתגמול הוני שהוענק לנושאי משרה הדירקטוריון וועדת תגמול רש

מיוחדות  שאינם דירקטורים, כי עקב נסיבות של שינוי שליטה, הפסקת מסחר או נסיבות  

של  ההבשלה  תקופת  של  חלקית  להאצה  הצדקה  קיימת  בהחלטה,  שיפורטו  אחרות 

   .תגמול הוני כאמור אשר טרם הבשיל

  הנעילה  שערי  מממוצע  יפחת  לא   המימושמחיר  בהענקת אופציות למניות החברה,   ( א)

 . ההענקה עלה החלטה למועד שקדמו המסחר ימי 30 -ב 

ממועד הבשלת כל   שנההפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף    מועד (ב )

ולא   כגון סיום העסקה(  מיוחדים שיקבעו  )למעט במקרים    שנים   10  -מ  יאוחרמנה 

 .  ההקצאה ממועד

השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים או   (ג)

השווי   הערכת  משיטות  אחת  פי  על  יחיד,  משרה  לנושא  יוענק  אשר  במזומן, 

הטבה המרבי של תגמול הוני המסולק במזומן במועד המימוש,  וכן שווי ההמקובלות, 

הבשלה, לא יעלה על התקרות המפורטות  המספר שנות  פי  ללינארית  חלוקה  לפי  

 
 יובהר כי במסגרת תקרות מדיניות התגמול לא יובאו בחשבון חבילות תגמול הוני שהוענקו לנושא המשרה טרם מועד ההנפקה  1
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רישום ההוצאה בדוחות  אופן  להלן )יובהר כי סכומים אלו אינם בהכרח עקביים עם  

 : הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל( 

 

 ₪ , אלפי שנתית תקרה נושא משרה

 אלפי ₪   2,000 מנכ"ל 

 אלפי ₪   1,500 נושאי משרה כפופי מנכ"ל 

 

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .12

לו כחלק מתנאי   יידרש לשלם חזרה לחברה תשלומים עודפים ששולמו  נושא המשרה 

במידה והוצגו    העסקתו,  כמוטעים  שהתבררו  נתונים  בסיס  על  בדוחות  ושולמו  מחדש 

שלא חלפו למעלה משלוש שנים ממועד הדוחות הכספיים   הכספיים של הקבוצה, ובלבד

גובה התשלומים העודפים יקבע על פי ההפרש  שעל בסיסם ניתנו התשלומים העודפים.

שהיה הסכום  לבין  המשרה  נושא  שקיבל  הסכום  הכספיים   בין  הנתונים  לפי  מקבל 

לקזז את הסכום   הכספיים. החברה תהא רשאיתהמתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות  

בחברה   המשרה  לנושא  לשלם  שעליה  סכום  מכל  כאמור  לה  בו)המגיע  במקרה   גם 

 . (נסתיימה העסקתו 

 מוקדמת והודעהמענק פרישה  .13

, יהיו זכאים למענקי פרישה  2021מאי    31שיחלו עבודתם בחברה החל מיום    משרה  נושאי

 כלהלן: 

חודשים, וכן מענק הסתגלות שאינו    6זכאי יהא להודעה מוקדמת שאינה עולה על    -מנכ"ל 

   חודשים.  6עולה על  

. כמו כן, זכאים נושאי  חודשים  3שאינה עולה על    זכאים להודעה מוקדמתיהיו  מנכ"ל    כפופי

בחברה לפיצויים בהתאם להסכמי העסקתם הקודמים או במקרה של הסכם    המשרה

ההודעה  בתקופת  להעסיקם  שלא  רשאית  תהיה  החברה  דין.  פי  על  חדש  העסקה 

   המוקדמת.

נושא  כל  במועד סיום הכהונה, לוהסתגלות    פרישהסמכות לאשר מענק  התהיה  למנכ"ל  

 . משכורות שששנים, בסכום של עד  שלוש העולה עלבעל ותק הכפוף לו, שהינו  משרה

החלה טרם מועד אישור מסמכי מדיניות התגמול, יהיו   םנושאי המשרה בחברה שעבודת

הסכמי העסקתם או  ב שנקבעו   כפיזכאים למענקי הודעה מוקדמת/ פרישה / הסתגלות 

 במקרה של הסכם העסקה חדש על פי דין.  

 דירקטורים  גמול .14

  ו שלא יעלשנתי וגמול השתתפות לישיבה  זכאים לגמול    יהיודירקטורים    -דירקטורים  גמול

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול   המרביעל הגמול  

 )להלן: "תקנות הגמול"(.    , כפי שיתוקנו מעת לעת2000-ס"והוצאות דירקטור חיצוני(, התש

 

 וביטוח  שיפוי, פטור .15
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רבות דירקטורים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים מקבוצת השליטה(  נושא משרה בחברה )ל

לאישור   וכפוף  זו,  תגמול  במדיניות  כאמור  התגמול  לחבילת  בנוסף  זכאי,  להיות  עשוי 

בגין   שיפוי  והסדרי  משרה  נושא  אחריות  לביטוח  בחברה,  לכך  המוסמכים  האורגנים 

 ראות כל דין ותקנון החברה.אחריותם כנושאי משרה על פי הנהוג בחברה, והכל כפוף להו

תקופת   במהלך  עת  בכל  רשאית,  תהיה  החברה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

)לרבות   משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  לרכוש  זו,  תגמול  מדיניות 

דירקטורים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה(, כפי שיכהנו  

  בת   בתאגיד  המכהנים   והדירקטורים  המשרה  נושאי  את   גם  הכוללתעת לעת,  בחברה מ

ו/או להתקשר בפוליסה חדשה  החברה  של ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת  , להאריך 

במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או  

ובלבד  משרה,  נושאי  ו/או  דירקטורים  אחריות  לביטוח  להלן,  כמפורט  בתנאים  בחו"ל, 

עשויות להשפיע באופן מהותי  שוק, לא תהיינה   בתנאישההתקשרויות האמורות תהיינה 

על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים  

 אישרה זאת:    התגמול וועדתלהלן,  

האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת על ידי החברה לא  גבול   . א

על   הגנה   50יעלה  הוצאות  בתוספת  הביטוח  ולתקופת  למקרה  ארה"ב,  דולר  מיליון 

מחוץ  המוגשות  תביעות  ולגבי  האחריות,  לגבול  מעבר  בישראל  סבירות  משפטית 

משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות    הוצאות הגנה  - לישראל  

 משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי.  

ופרמיית הביטוח השנתית    החברהגבולות ההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על   .ב 

ייקבעו   השוטפת  הביטוח  פוליסת  השוק   עלבגין  לתנאי  בהתאם  התגמול  ועדת  ידי 

יועץ מומחה  שישררו במועד רכישת פוליסת הבי טוח השוטפת, לאחר התייעצות עם 

  בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה;

)להבדיל   .ג החברה  כנגד  שתוגשנה  תביעות  לכסות  שתורחב  יכול  הביטוח  פוליסת 

ערך  ניירות  חוקי  הפרת  שעניינן  בה(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  כנגד  מתביעות 

- ( וכן תביעות שעניינן יחסי עובדEntity coverage for securities claimsלפחות בישראל ) 

)מ יהיה  Entity employment practice claimsעביד  שניתן  נוספים  מסוגים  ותביעות   )

לבטח בגינן בעתיד. בנוסף, ניתן שייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם  

הפוליסה קודמת  של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי  

 לזכותה של החברה.

, וזאת בתוקף  בחברה  שיהיו  ככלהפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי שליטה,   .ד

ו/או נושאי משרה בקבוצה, מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי   תפקידיהם כדירקטורים 

 בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בקבוצה. 

אחריות .ה לביטוח  בתקופה    כיסוי  הפעילות  )דהיינו  העבר  פעילות  בגין  המשרה  נושאי 

שקדמה לתאריך כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח השוטפת(, יכול שייערך במסגרת 

פוליסת הביטוח השוטפת בתנאים כמפורט לעיל, או במסגרת כיסוי מסוג תקופת גילוי  

או שנים    7של עד    ( בגין פעילות העבר כאמור, וזאת לתקופת ביטוחRun Offמוארכת )
ובלבד שהפרמיה הכוללת   דלק מערכות רכב בע"מע"ש  פוליסת הביטוח השוטפתבמסגרת 

בגין כיסוי זה תיקבע בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד הרלוונטי, לאחר התייעצות  

 עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. 
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 לכבוד 

 בע"מ  ורידיס אינווירונמנטהדירקטוריון של  
 

 א.ג.נ., 
 

 ורידיס אינווירונמנטתשקיף מדף של  ולהשלמה  תשקיף  ה מכתב הסכמה בקשר עם   הנדון: 
 2021 מאיהחברה( המיועד להתפרסם בחודש  -בע"מ )להלן 

 
להכללה   אנו מסכימים  כי  להודיעכם  הפנייה(  הננו  של  בדרך  תשקיף  ולהשלמה  תשקיף  ה)לרבות 

 המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:   
  

מאוחדים של החברה העל הדוחות הכספיים    2021במרס    24דוח רואה החשבון המבקר מיום   .1

בדצמבר    31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום    2019-ו   2020בדצמבר    31לימים  

2020 . 

תקנה ל  בהתאםעל מידע כספי נפרד של החברה    2021במרס    24דוח רואה החשבון המבקר מיום   .2

- ו   2020בדצמבר    31לימים    ,1970-, התש"ל(ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים9

 . 2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2019

במרס,    31של החברה ליום  מאוחד  על מידע כספי תמציתי    2021במאי,    26דוח סקירה מיום   .3

 באותו תאריך. השל שלושה חודשים שהסתיימ ה ולתקופ  2021

החברה ליום    של  נפרד  על מידע כספי תמציתי  2021במאי,    26מיום דוח רואה החשבון המבקר   .4

ד' 38באותו תאריך בהתאם לתקנה    השל שלושה חודשים שהסתיימ  הולתקופ   2021,  רסבמ  31

 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 
 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ( בע"מ ורידיס אינווירונמנטלבעלי המניות של  

 
 

לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ )  אינווירונמנטורידיס  המצורפים של    דוחות המאוחדים על המצב הכספיביקרנו את ה
הכולל,  או הפסד והרווח ואת הדוחות המאוחדים על הרווח   2019-ו  2020בדצמבר  31החברה( לימים   -להלן בע"מ, 

. דוחות  2020בדצמבר    31ם  ו בי   השהסתיימבתקופה  שנים  כל אחת משלוש הלנים  השינויים בהון ותזרימי המזומ
כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה 

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

מכלל   1%-וכ  1%- באיחוד מהווים כה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים  לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר
 1%-, כ1%-, בהתאמה, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2019-ו  2020בדצמבר    31הנכסים המאוחדים לימים  

, בהתאמה. כמו כן, לא 2018- ו 2019  , 2020  בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים    2%-וכ
 הסתכמה לסך של  ןבסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהשנכללו על  ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות  

, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי 2019- ו  2020בדצמבר    31לימים  אלפי ש"ח    404,466- אלפי ש"ח ו  349,953
בימים לשנים שהסתיימו  ש"ח  אלפי   32,941-ו  אלפי ש"ח  58,815  אלפי ש"ח,  40,571  הנ"ל הסתכם לסך של  ותהחבר

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים    ותחבר  ןאות, בהתאמה. הדוחות הכספיים של  2018-ו   2019  , 2020  בדצמבר  31
בגין   וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו  לנו  הומצאו  על  ותחבר  ןאותשדוחותיהם  , מבוססת 

 דוחות רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-ואה חשבון(, התשל"גפעולתו של ר

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
חשבונאות שיושמו ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי ה

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
 הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הנ"ל משקפים  המאוחדים ון אחרים, הדוחות הכספייםלדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשב

בדצמבר    31באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  
בתקופה  השנים  שלוש  מואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת    2019- ו  2020

דיווח כספי בינלאומיים    2020צמבר  בד  31ם  ובי  השהסתיימ ניירות ערך   ((IFRSבהתאם לתקני  והוראות תקנות 
   .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
וחות הכספיים המאוחדים לד  'א22  נים את תשומת הלב לאמור בבאורמבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפ

 .מוחזקותחברות כנגד  בדבר תביעות שהוגשו
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 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
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 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  

       פיםשוט נכסים
       

 34,944  31,805  6  מזומנים ושווי מזומנים 
 273,961  258,793  7  לקוחות
 029,49  064,52  8  ויתרות חובה חייבים 

 4,086  -      מסים לקבל 
 16,797  36,557  9  מלאי )בעיקר חלקי חילוף( 

       
    379,219  378,817 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 530,000  ,658362  10  חברות ובשותפויות כלולותהשקעות ב
 27,045  26,680  11  ויתרות חובה לזמן ארוךחייבים 

 2324,70  348,070  12  , נטורכוש קבוע
 25,574  34,480  13  , נטונכסי זכות שימוש

 18,588  290,418  14  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 37,012  96,624  14  מוניטין

 691,41  15,567  'ג26  מסים נדחים 
       
    4971,174,  977,837 
       
    716,5531,  1,356,654 
       
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים 
 

  



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
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 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 219,148  166,971  15  ומאחרים מתאגידים בנקאייםאשראי 
 123,603  124,672  16  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 52,253  56,653  17   זכאים ויתרות זכות
 7,501  8,839  13  ות חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכיר

 1,791  7,278    מסים לשלם 
       
    364,413  404,296 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 474,221  473,270  18  ומאחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 16,269  16,630  20  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 5,469  13,905  13  התחייבויות בגין חכירות 
 14,816  13,163  21  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 -    2,074  ד'19  נגזרים פיננסיים
 9,444  70,309  ג'26  מסים נדחים 

       
    589,351  520,219 
       

     23  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 1  1    הון מניות
 366,617  366,617    פרמיה על מניות

 092,11  11,092    קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 ( 3,544)  ( 4,107)    קרנות אחרות

 57,973  ,349226    יתרת רווח
       

 432,139  599,952      סה"כ הון
       
       
    716,5531,  1,356,654 
       
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים 
 
 
 
 
 
 

       2021, מרסב 24

 בני בר און  אילן בן סימון   גיל אגמון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
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 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
    2020  2019  2018 

  
 

  באור
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
         
         

 775,565  869,826  885,609  א'25  הכנסות
         

 698,156  499,471  748,732  ב'25  ההכנסות עלות 
         

 77,409  5111,87  136,877    רווח גולמי
         

 1,382  1,287  686  ג'25  הוצאות מכירה ושיווק 
         

 64,028  340,12  975,35  ד'25  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 ,52154  75,146  ,10166  א'10  חברות ושותפויות כלולות, נטו ברווחי קבוצה חלק ה
         

 948,12  8,347  933,612  ה' 25  , נטו הכנסות אחרות
         

 468,79  8153,95  ,259293    רווח תפעולי 
         

 976,1  665,2  2,105  ו' 25  הכנסות מימון
         

 128,66  872,25  26,994  ז' 25  הוצאות מימון 
         

 316,15  130,751  ,370268    רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 429,9  10,728  19,994  ה' 26  מסים על ההכנסה
         

 887,5  120,023  ,376248    רווח נקי 
         

         כולל אחר )לאחר השפעת המס(: הפסד
לא  -להטבה מוגדרת  אקטוארי בגין תכניות הפסד

  ( 563)    יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
 

(1,430 ) 
  

(2,114 ) 
         

 773,3  118,593  813,724    רווח כולל
         
         
         
         

המיוחס לבעלי מניות  ומדולל למניה   רווח נקי בסיסי
  2.48  27  )בש"ח(החברה 

 
201. 

  
060. 

         
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
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 הון 

  מניות
 פרמיה על

  מניות

 
קרן הון  

מעסקאות 
בעלי  עם 

 שליטה

  
 

קרנות 
הון  

 אחרות 

 שטרי 
הון ברי  
פדיון  

בשליטת 
 הקבוצה 

 

 יתרת
 רווח

 

 סה"כ 
 ש"ח אלפי   
               

 164,584  2,063  -    -    215,483  617,366  1  2018בינואר,  1יתרה ליום  
               

 887,5  887,5  -    -    -    -    -    רווח נקי 
 ( 114,2)  -    -    ( 114,2)  -    -    -    הפסד כולל אחר 

 773,3  887,5  -    ( 114,2)  -    -    -    סה"כ רווח )הפסד( כולל
               

הטבה מבעל שליטה לשעבר  
 5,626  -    -    '(ו23)ראה באור 

 
  -    - 

 
  -  5,626 

המרת הלוואות בעלים  
לשטרי הון והתחייבויות  

 ( 210,017)  -    -    '( ה23לזמן קצר )ראה באור  

 

  -  174,582 

 

  -  (35,435 ) 
               

 128,558  950,7  174,582  ( 114,2)  11,092  617,366  1  2018, דצמברב 13יתרה ליום  
               

 120,023  120,023  -    -    -    -    -    רווח נקי 
 ( 1,430)  -    -    ( 1,430)  -    -    -    הפסד כולל אחר 

 118,593  120,023  -    ( 1,430)  -    -    -    סה"כ רווח )הפסד( כולל
               

פרעון שטרי הון )ראה באור  
 -    -    -    '( ה23

 
  - 

 
(174,582 ) 

 
  -  (174,582 ) 

 ( 70,000)  ( 70,000)  -    -    -    -    -    דיבידנד 
               

 432,139  57,973  -    ( 3,544)  11,092  617,366  1  2019, דצמברב 13יתרה ליום  
               

 376,248  376,248  -    -    -    -    -    רווח נקי 
 ( 563)  -    -    ( 563)  -    -    -    הפסד כולל אחר 

 138,247  376,248  -    ( 563)  -    -    -    סה"כ רווח )הפסד( כולל
               

 ( 0,0008)  ( 0,0008)  -    -    -    -    -    דיבידנד 
               

 599,952  226,349  -    ( 107,4)  11,092  617,366  1  2020, דצמברב 13יתרה ליום  

               
 
 

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח הבאורים 

 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
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 שהסתיימה ביום  לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 

 ש"ח  אלפי  
       

       תמזומנים מפעילות שוטפ תזרימי
       

  887,5    120,023  ,376248  נקי   רווח
 132,238  ,32989  826,75  להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א( ושותהדר התאמות

       
 138,125  631,209  220,324  נטו שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים

       
       מזומנים מפעילות השקעה  תזרימי

       
רכישת חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני ואוחדה 

 -    -    ( 96,108)  לראשונה )ב(
 -    -    2,540  תמורה משחרור פקדונות מוגבלים 

 -    -    10,484  שהתקבלו מענקי השקעה 
 ( 92,972)  ( 93,618)  ( 8109,03)  רכישת רכוש קבוע 

 234,26  4,884  44,60   יםקבוע נכסים תמורה ממימוש 
 ( 4,000)  (240)  ( 110)  ות כלולותחברלוואות ושטרי הון לה

 ( 4,000)  ( 2,400)  -    רכישת חברה כלולה
 -     3,100  065,3  כלולותתמורה ממימוש השקעה בחברות 

       
 ( ,73874)  ( ,42788)  ( 897,183)  השקעה ששימשו לפעילות נטו  מזומנים

       
       מימון פעילותמזומנים מ תזרימי

       
 5,632  ,07540  ( 75,074)  אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

 -    808,670  118,000  ומאחרים  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 ( 51,667)  (656,508)  ( 96,053)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים 

 -    (174,582)  -    פרעון שטרי הון לבעלי המניות
 5,626  -    -    הטבה מבעלי שליטה לשעבר

 -    (70,000)  ( 80,000)  דיבידנד ששולם
 -     (61,130)  -    חוב לבעלי המניות  פרעון

 ( 107,573)  -    -    פרעון הלוואה מצד קשור לשעבר
 ( 8,450)  ( 8,601)  ( 10,236)  ת בגין חכירותיופרעון התחייבו

       
 ( 432,156)  ( 122,076)  ( 143,363)  לפעילות מימון  שימשושנטו  מזומנים

       
 ( 045,93)  ( 034,1)  ( 139,3)  מזומניםבמזומנים ושווי ירידה 

       
 ,023129  35,978  34,944  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת

       
 35,978  34,944  31,805  השנה  וףושווי מזומנים לס ניםמזומ יתרת

       
 

 המאוחדים.המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים והנספח הבאורים 
 

  



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
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 ביום  מה שהסתיי לשנה

 בדצמבר 31
   2020  2019  2018 
 ש"ח  אלפי   

       שוטפת  הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות התאמות )א(
        
       לסעיפי רווח והפסד: התאמות 

        
 105,59  73,133  87,045  פחת והפחתות 
 ( 802)  ( 2,357)  ( 2,401)  , נטוים קבוע נכסיםממימוש  רווח 
 025,33  ( 386)  -    , נטוהלוואות לזמן ארוך (שחיקתעליית ערך )  

 
בניכוי  כלולות  ותי וושותפ חלק החברה ברווחי חברות

  43,674  515,68  דיבידנדים שהתקבלו 
 

32,890 
 4,000  -    -    הפרשה לירידת ערך הלוואה לחברה כלולה לשעבר 

 
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה  

 -    -    ( 5121,74)  לראשונה
 -    ( 600)  ( 3,100)  רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה  
 ( 4,874)  ( 810)  ( 370)  , נטוהטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל   
 2,332  -    -    הוצאות מימון בגין מניות הניתנות לפדיון  
 6,026  -    -    הפרשה לירידת ערך נכסי זכות שימוש, נטו  
 ( 4,917)  1,026  ( 921,4)  מסים נדחים, נטו 
        
        
       : ותבסעיפי נכסים והתחייבוי  שינויים  

        
 33,791  ( 15,227)  536,47  בלקוחות  (עלייהירידה ) 
 ( 26,107)  ( 2,879)  972,9  ומסים לקבל  בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה( 
 ( 2,344)  ( 3,428)  ( 5,036)  עלייה במלאי 
 ( 7,252)  3,828  ( 2,531)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה  
 -    -    ,6212  עלייה בנגזרים פיננסיים  
 7,365  ( 16,68)  412  מסים לשלם ואחרות, בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה )  
        
   82675,  89,293  132,238 

        
חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני  רכישת  (ב)

       לראשונה ואוחדה
        
 -    -    ( 216,00)  הון חוזר, נטו )למעט מזומנים ושווי מזומנים(  
 -    -    882,32  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה   

 -    -    121,745  לראשונה
 -    -    ( 412,6)  פקדונות מוגבלים 
 -    -    ( 1,877)  רכוש קבוע   
 -    -    ( 285,631)  יםבלתי מוחשי יםנכס 
 -    -    ( 59,612)  מוניטין 
 -    -    65,582  מסים נדחים  
        
   (96,108 )    -    - 
        
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח  הבאורים
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 ביום  מה שהסתיי לשנה

 בדצמבר 31
   2020  2019  2018 
 ש"ח  אלפי   
       נוסף על תזרימי המזומנים מידע (ג)
        
       ששולמו במשך השנה עבור:  מזומנים 
        

 29,700  22,774  374,20  ריבית 
        

 11,131  13,756  714,22  על ההכנסה מסים 
        
       שהתקבלו במשך השנה עבור:  מזומנים 
        
 1,229  1,371  077,2  ריבית 

        
 1,508  18,630  121,3  על ההכנסה מסים 

        
 87,411  118,820  134,625  ים דיבידנד 

        
        
       ת שלא במזומןומהותי  תולופע (ד)
        
 -    -    19,040  הפיכתה למאוחדת הוכרז טרם מחברה כלולה ש דיבידנד 
        
 -    2,500  -    שהוכרז וטרם שולם דיבידנד 
        
 -    1,000  -    חייבים ממימוש השקעה בחברה כלולה 
        
 9,326  704,9  7,590  רכישת רכוש קבוע באשראי 
        
 -  10,663  ,33721  לקבל בגין השקעה במפעל מענק 
        
 435,35  -    -    ¤ והתחייבויות לזמן קצרהמרת הלוואות בעלים לשטרי הון  
        
 18,545  6,036  290,20  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה  
        
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.והנספח  הבאורים
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 כללי  - : 1באור 
 

 מבנה ושינוי הקמת החברה  .א
 

בע"מ  בע"מ  אינווירונמנטורידיס   אחזקות  ורידיס  להלן  )לשעבר  ביום    (החברה  -,    6הוקמה 
החברה פועלת  אישור שינוי המבנה כמתואר להלן.  והחלה את פעילותה במועד 2018בדצמבר, 

באמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים: איכות הסביבה, מים ואנרגיה 
בסעיף ב' להלן. יצוין כי פעילות חברות הקבוצה הוקמה על ידי בעלי מניות קודמים    כמפורט

בהמשך לאישור שינוי מבנה על ידי רשויות המס, ,  2019בחודש ספטמבר  .  1993והחלה בשנת  
(  20%ש.מ )  3(, קרן תשתיות ישראל  70%הועברו מניות החברה לידי דלק מערכות רכב בע"מ )

( הראל  מקבוצת  החברות  (10%וחברות  שהגישו  בקשה  בעקבות  התרחש  המבנה  שינוי   .
 OCM-ו  OCM LUXEMBOURG EPF III RUNWAY INVESTCO S.À.R.Lהלוקסמבורגיות  

LUXEMBOURG EPF III RUNWAY HOLDINGS S.À.R.L    הלוקסמבורגיות(   -)להלן   החברות 
מיום   החל  רטרואקטיבית  מבנה  לשינוי  בישראל  המס  בהתאם   .2018בדצמבר,    31לרשויות 

רטרואקטיבית החל מיום   2019לשינוי המבנה, אשר אושר על ידי רשויות המס בחודש ספטמבר  
)אחזקה  2018בדצמבר,    31 והחזקותיהן  נכסיהן  עיקר  את  הלוקסמבורגיות  החברות  העבירו   ,

בע"מ    ישראלהתפלת מים בע"מ, ורידיס איכות הסביבה    -בחברות: ורידיס    100%בשיעור של  
החברות המוחזקות(, לחברה, שהינה כאמור חברה חדשה    -נות כוח בע"מ( )להלן  תח  -וורידיס  

בבעלותם של בעלי המניות לשעבר בחברות הלוקסמבורגיות וזאת במהלך פטור ממס בהתאם 
ג' לפקודת מס הכנסה. היות שבעלי המניות ממשיכים לאחר השלמת שינוי  104להוראות סעיף 

ור ההחזקות )בעקיפין( בהן לא השתנה, טופל שינוי  המבנה לשלוט בחברות המוחזקות ושיע
( העניין  איחוד  לשיטת  בהתאם  בהתאם,  AS POOLINGהמבנה  הדוחות  (.  את  החברה  ערכה 

הכספיים על מנת לשקף בהם את ההשקעה בחברות המוחזקות כאילו הוחזקה על ידי החברה  
 מאז ומעולם.

 

 תחומי פעילות והחזקות החברה .ב
 

לעיל,   פוכאמור  עיקרייםהחברה  פעילות  תחומי  בשלושה  מוחזקות  חברות  באמצעות  :  עלת 
 :איכות הסביבה, מים ואנרגיה כמפורט להלן

 

)להלן   בע"מ  ישראלורידיס איכות הסביבה  מהבעלות והשליטה בחברת    100%-ב החברה מחזיקה  
אשר מאגדת    ישראל, לשעבר ורידיס איכות הסביבה אחזקות בע"מ(ורידיס איכות הסביבה    -

פ הסביבה עילות  את  הקבוצה  איכות  הסביבה  של  איכות  ורידיס  באמצעות   ישראל.  עוסקת 
, הכוללים, בין היתר, איסוף, מיון,  מעורבתחברות מוחזקות בעיקר במתן שירותי טיפול בפסולת  

, הפעלת תחנות מעבר לפסולת, הקמה ותפעול של אתרי קומפוסט  , ייצורRDF  מיחזור, יצור
 .מסוכנתפסולת שריפה של וכן  , הטמנההטמנהמיון ו 

 

ורידיס    -התפלת מים בע"מ )להלן    -מהבעלות והשליטה בחברת ורידיס    100%- ב  החברה מחזיקה
  50%- התפלת מים( אשר מאגדת את פעילות התפלת המים של הקבוצה באמצעות אחזקה ב

ו.י.ד(, אשר חתמה בשנת    -השליטה בחברת וי.איי.די חברה להתפלה בע"מ )להלן  מהבעלות ו
הסכם    2001 של    B.O.T  (BUILD-OPERATE-TRANSFER)על  לתקופה  ישראל  מדינת    24עם 

  ; באשקלון להקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן התפלת מי ים    -  ימים  24- שנים, שבעה חודשים ו
בחברת אדום התפלה אשקלון    מהבעלות והשליטה  100%- ב  2020, החל מחודש אוקטובר  וכן

ו.י.ד בקשר עם מתקני ההתפלה  -( לO&Mאדום( אשר מעניקה שירותי תפעול )  -בע"מ )להלן  
מזכויות   55%-בזכויות לרווחים של אדום ו  59.5%-החזיקה החברה ב  עד אותו מועד)  באשקלון
 .(להלן  5ראה באור   - ההצבעה 

 

בע"מ )להלן  ת כוחותחנ - ורידיסמהבעלות והשליטה בחברת  100%-ב החברהכמו כן, מחזיקה 
. ורידיס תחנות כוח פועלת, ( אשר מאגדת את פעילות האנרגיה של הקבוצהורידיס תחנות כוח  -

ובאמצעות חברות מוחזקות,   ו  בתחום הייזום בעצמה  מתן שירותים  ותפעול של תחנות כוח 
סכם ארוך לורידיס תחנות כוח ה  .יו גז מטמנותוייצור חשמל מב  ומיזוג אויר   בתחום האנרגיה

באשקלון.   לייצור חשמל  פרטית  כוח  ותחזוקה לתחנת  לשירותי תפעול  פועלת בנוסףטווח   ,
)או.פי.סי רותם בע"מ, להלן   20%באמצעות חברות המוחזקות בשיעור של  ורידיס תחנות כוח  

-  OPC  איי.ג'י.אס. רותם בע"מ, להלן  -ו   רותם -  AGS   ה, תפעול ותחזוקה של תחנות הקמב(  רותם
 .כוח לייצור חשמל
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

 בעלי המניות בחברה .ג
 

בקבוצת ורידיס לידי דלק מערכות (  70%) , הושלמה עסקת מכירת השליטה  2018ביולי    2ביום  
לאחר השלמת   מיליארד ש"ח. 1-דלק רכב או החברה האם( תמורת סך של כ -רכב בע"מ )להלן 
כאמור,   רכב,    החזיקוהעסקה  תש"י(    ISRAEL INFRASTRUCTURE FUND III L.Pדלק  )קרן 

והנפרע של    ,בהתאמה  ,10%-ו   20%,  70%-ב  וחברות מקבוצת הראל  החברות מההון המונפק 
לעיל, שיעורי ההחזקה הנ"ל הינם בסעיף א'  )עם השלמת שינוי המבנה כאמור    הלוקסמבורגיות

  .(בחברה
 

 הקורונה  משבר .ד
 

הוגדר    2020( אשר בחודש מרס  COVID-19התפשט בכל רחבי העולם נגיף הקורונה )  2020שנת  ב
)להלן   עולמית  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  משבר   -על  בעקבות  הקורונה(.  משבר 

ננקטים בארץ ובעולם אמצעים שונים המטילים מגבלות על תנועה והתכנסות,  ננקטו והקורונה  
ר היקפן  )אשסגירת עסקים ומגבלה על הגעת עובדים למקומות עבודה מסוימים. מגבלות אלו  

להאטה בפעילות העסקית והמסחרית בארץ ובעולם. בשלב זה, לא    וגרממשתנה מעת לעת(  
הכלכלה  על  השפעתו  היקף  יהיה  ומה  בהמשך  יתפתח  הקורונה  משבר  כיצד  להעריך  ניתן 

במטרה למגר  האוכלוסייה    ן חיסוהליך של  בעולם ובישראל  החל  לאחרונה    העולמית ובישראל.
 ת הנגיף.ו/או להפחית את התפשטו

 

על  מהותית  השפעה שלילית  לא היתה  למועד אישור הדוחות הכספיים, למשבר הקורונה    עד 
והפעילות של מרבית חברות   חברה ושל החברות המוחזקות שלה התוצאותיה העסקיות של  
האנרגיה למלונות   שירותייצוין כי ביחס לפעילות הקבוצה בתחום    הקבוצה המשיכה כסדרה.

אור סגירה של חלק מהם לתקופות מסוימות, אולם האטה זו אינה מהותית  חלה האטה וזאת ל
שלילית על השפעה  צופה  אינה  אף    כמו כן, בשלב זה הקבוצהביחס לתוצאות פעילות הקבוצה.  

מוגדרות   הקבוצה  שחברות  העובדה  לאור  היתר,  בין  העתידיות,  או    יםכ"מפעלתוצאותיה 
  . ה הקבוצה לא צופה ירידה מהותית בהיקף פעילותהולאור העובדה שבשלב ז  "יםחיוני   פעילויות
 תמשיך ותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידת הצורך.  הקבוצה

 

 הגדרות .ה
 

 - בדוחות כספיים אלה
 

 ורידיס אחזקות בע"מ( :)לשעבר בע"מ אינווירונמנטורידיס  - החברה
   

 שלה.  המאוחדות והחברות  החברה - הקבוצה 
   

ואשר דוחותיהן    (,IFRS 10-ב  ה)כהגדרתבהן  חברות אשר לחברה שליטה   - חברות מאוחדות 
 מאוחדים עם דוחות החברה. 

   
ושותפויות  חברות 

 כלולות
אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן  ושותפויות  חברות   -

השקעת החברה  הסכם שליטה משותפת ואינן חברות מאוחדות ואשר 
 בהן מוצגת בדוחות הכספיים של החברה על בסיס השווי המאזני.

   
כלולות )ראה גם נספח לדוחות ושותפויות  חברות מאוחדות או חברות   - חברות מוחזקות 

 הכספיים(.
   

בעלי עניין ובעל  
 שליטה

 . 2010-התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,   -

   
 .IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

מכשירים פיננסיים הנמדדים   ערוכים על בסיס העלות, למעט  הקבוצההדוחות הכספיים של  
הפסד או  רווח  דרך  הוגן  הטבות  ,  בשווי  בגין  נדחיםלעובדיםהתחייבויות  מסים  והשקעות    , 

 .חברות ובשותפויות כלולות ב
 

 לפי שיטת מאפיין הפעילות.  פריטי הרווח או ההפסדבחרה להציג את  הקבוצה
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
 
)להלן  הדוחות  ה בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  ערוכים  כן,   (. IFRS  -כספיים  כמו 

שנתיים(,   כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  הדוחות 
 . 2010-התש"ע

 
 מדיניות חשבונאית עקבית 

 
התקופו בכל  בעקביות,  הכספיים  בדוחות  יושמה  להלן  המפורטת  החשבונאית  ת  המדיניות 

 , למעט אם נאמר אחרת. המוצגות
 

 תקופת המחזור התפעולי  ב.
 

 עד שנה. פת המחזור התפעולי הינה תקו
 
 דוחות כספיים מאוחדים  ג.

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות  בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש  
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת שלה להשתמש בכוח 

התשו סכום  על  להשפיע  כדי  המושקעת.שלה  מהישות  שינבע  מובאת   אות  שליטה  בבחינת 
זכויות הצבעה הן ממשיות.  פוטנציאליות    בחשבון השפעת  הדוחות הכספיים רק אם  איחוד 

 מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות    החברההדוחות הכספיים של  
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים    בדוחות הכספיים של החברה.
 מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

 
 צירופי עסקים ומוניטין  ד.

 
פי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה  צירו

 שהועברה במועד הרכישה. עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
 

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 
וי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה  השליטה נמדדות בשו

לשליטה. העלייה  במועד  בין    הקודמת  ההפרש  שהינה  העלות,  לפי  לראשונה  נמדד  מוניטין 
תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו  

ין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניט
 במועד הרכישה. 
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לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, במידה 
שקיים. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין ראה סעיף  

 להלן. טו'
 

  כלולותשותפויות בוהשקעות בחברות  ה.
 

יש השפעה מהותית על המדיניות  כלולות הינן חברות שלקבוצ )לרבות שותפויות(  חברות   ה 
והתפעולית שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת  הכספית 

 השווי המאזני.
 

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר 
החבר של  אחר  כולל  רווח  לרבות  נטו,  בנכסים  הקבוצה  בחלק  הכלולה.  הרכישה  רווחים ה 

בין   מעסקאות  הנובעים  לשיעור    הכלולה  החברה   לבין   הקבוצהוהפסדים  בהתאם  מבוטלים 
   ההחזקה.

 
המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  חברות  בתוצאות  חלקה  את  להציג  החליטה  החברה 
במסגרת הרווח התפעולי, מאחר והן מהוות חלק מפעילותה התפעולית והאסטרטגית ארוכת  

 הטווח.  
 

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה  
לפי העלות    כסים המזוהים נטו. לאחר ההכרה הראשונית המוניטין נמדדבשווי ההוגן של הנ

ערך כחלק מהשקעה בחברה  ירידת  לצורך בחינת  נבחן  ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין 
 .בכללותה הכלולה

 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות   ותהכלול  ותהדוחות הכספיים של החברה והחבר

יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה    ותהכלול  ותספיים של החברהחשבונאית בדוחות הכ
הקבוצה. של  הכספיים  ההשפעה    בדוחות  איבוד  למועד  עד  מיושמת  המאזני  השווי  שיטת 

 .המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת למכירה
 

 )בחברה כלולה(  שירותיםהסדרי זיכיון למתן  .ו
 

הסדרים בהם המדינה מתקשרת בחוזה עם גוף מהסקטור הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם  
המפעיל( שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן, לבנות ולממן רכוש או תשתית כלשהם   -הפרטי )להלן  

לשירות הציבור, ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל זיכיון מהמדינה להפעיל את הרכוש  
נלווים הקשורים לר שירותים  וכן לספק  הזיכיון מחזיר  לתקופה מוגדרת,  כוש. בתום תקופת 

 המפעיל את הרכוש למדינה או מאריך את תקופת הזיכיון.
 

התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל.   IFRIC 12-בהתאם ל
החברה  הסדרים להקמת מתקן להתפלת מים המטופלים כנכס פיננסי. זכויות    לחברה כלולה

הזיכיון    הכלולה אשר בגין  שירותים",  למתן  זיכיון  הסדר  בגין  "חייבים  פיננסי  כנכס  מוכרות 
קיימת זכות בלתי מותנית לקבל   שלחברה הכלולה)הלוואות וחייבים(, מאחר    IFRS 9בתחולת  

ממעניק הזיכיון תקבולים מובטחים תמורת השימוש בתשתית. הנכס מוכר בתקופת ההקמה  
ההכרה הראשונית, מוכרת הכנסת ריבית במשך לפי השווי ההוגן של שירותי ההקמה. לאחר  

תקופת ההסדר לפי שיטת הריבית האפקטיבית. הנכס הפיננסי מופחת באמצעות התקבולים  
 .המיוחסים למרכיב זה

 
כאשר רק חלק מהתקבולים מובטח על ידי התחייבות לתשלום על ידי מנפיק הזיכיון, הזיכיון  

 היתרה מוכרת כנכס בלתי מוחשי.מוכר כנכס פיננסי עד לגובה הסכום המובטח ו
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בהכנסות מתפעול  מכירה  החברה  כאמור,  זיכיון  הסדרי  הנכסים תחת  של  התפעול  בתקופת 
הנכסים על פני תקופת מתן השרות מאחר והלקוחות מקבלים וצורכים בו זמנית את ההטבות  

מבצעת. התשלומים מהלקוחות בגין מתן השרות    שהחברהככל    החברההמופקות על ידי ביצועי  
 כאמור מתקבלים באופן שוטף, בקצב מתן השירותים. 

 
 ומטבע חוץ  , מטבע ההצגהמטבע הפעילות .ז
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 
 

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה  
בקבוצה, לרבות ושותפות  פועלת החברה ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה  

על פי שיטת השווי המאזני, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה    ות ושותפויות המטופלותחבר
 הינו ש"ח. חברות הקבוצההכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע הפעילות של 

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2

 
)מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה  עסקאות הנקובות במטבע חוץ 

שער   לפי  בהן  נכסים הראשונית  הראשונית,  ההכרה  לאחר  העסקה.  במועד  החליפין 
תאריך בכל  מתורגמים  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  למטבע   והתחייבויות  דיווח 

שער הפרשי  זה.  במועד  החליפין  שער  לפי   לנכסים  המהוונים  אלה  למעט,  הפעילות 
רווח    ,גידור  בעסקאות  להון   נזקפים   או   כשירים לדוח  נכסים   ו אנזקפים  הפסד. 

עלות לפי  המוצגים  כספיים  לא  במועד   והתחייבויות  החליפין  שער  לפי  מתורגמים 
 העסקה.  

 
 פריטים כספיים צמודי מדד  .3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי   -בישראל )להלן  
 ההסכם. 

 
 שווי מזומנים  . ח
 

ים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  שווי מזומנ
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 

   .ההשקעה

 
 מלאי  . ט
 

ומהות החזקתם הינה בעיקר  את פעילות הקבוצה  באופן שוטף  בעיקר  חלקי החילוף משמשים  
עיכובים מיותרים בתהליך הייצור ומניעת מחסור עתידי בחלקי חילוף. לאור זאת מניעה של  

עלות המלאי כוללת את    .מוצגים חלקי החילוף המשמשים באופן שוטף במסגרת סעיף המלאי
 ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים.

 
ממוצעת הכוללת חומרים,   עלות מלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה נקבעת על בסיס עלות

 עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות. 
 

 בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה. הקבוצה 
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  מכשירים פיננסיים .י
 

 נכסים פיננסים  .    1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  
 

וב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים הקבוצה מסווגת ומודדת את מכשירי הח
 להלן:

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(

 
 הקבוצה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:   א(.1

 
מנ על  הפיננסים  הנכסים  החזקת  הינו  הקבוצה  של  העסקי  תזרימי המודל  לגבות  ת 

מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים 
 מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
העלות   לפי  תנאיהם  פי  על  נמדדים  זו  בקבוצה  מכשירים  הראשונית,  ההכרה  לאחר 

 ירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת. בתוספת עלויות עסקה יש
 

 מכשירים הוניים.   ב(1
 

בקריטריונים  עומדים  אינם  הוניים  במכשירים  השקעות  המהווים  פיננסים  נכסים 
 האמורים לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  

 
משובצים שהופרדו  נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים  

לשמש   מיועדים  הם  אם  אלא  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  נמדדים  מארח  מחוזה 
 כמכשירים להגנה אפקטיבית.

 
בקשר עם מכשירים הוניים מסוימים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,  
שינויים  אחר  כולל  ברווח  להציג  לשינוי,  ניתנת  שאינה  בחירה  לבצע  רשאית  החברה 

 עוקבים בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  .    2
 

ה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר הקבוצ 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
 :מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד קבוצהה
 

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז   (א
 ההפרשה להפסד  -סיכון האשראי נמוך    מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם

  12אשראי חזויים בתקופה של  שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי  
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או

 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד   (ב
להפסד    ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה 

   .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  
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  בחרה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא    קבוצה ל

קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום  ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, 
 השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.  

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד  

ווח כולל אחר הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך ר 
תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב 

 הכספי.

 
 גריעת נכסים פיננסים  .    3

 
 הקבוצה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 

 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
כל   )ב( את  מהותי  באופן  מעבירה  מהזכויות  החברה  הנובעים  וההטבות  הסיכונים 

מהסיכונים  חלק  כאשר  או  הפיננסי  מהנכס  המזומנים  תזרימי  לקבלת  החוזיות 
כי  לומר  ניתן  אך  הישות  בידי  נותרים  הפיננסי  הנכס  העברת  בעת  וההטבות 

 העבירה את השליטה על הנכס. 
נובעים  החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים ה )ג(

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה  
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי. 

 
 התחייבויות פיננסיות .    4
 

במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן  
ההתחייבות  של  להנפקה  במישרין  לייחס  שניתן  עסקה  עלויות  בניכוי  הוגן  בשווי 
הפיננסית, וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח 

 ח או הפסד. או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרוו

 
הראשונית,   ההכרה  העלות לאחר  לפי  פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  החברה 

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:
 

 ;כגון נגזרים הפסד  או רווח דרך הוגן  בשווי  פיננסיות התחייבויות )א(
אינה כשירה לגריעה או  התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי   )ב(

 כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;  )ד(
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  )ה( 

 חל עליה.  3
 

 תגריעת התחייבויות פיננסיו .    5
 

פיננסית    הקבוצה התחייבות  כאשר,    כאשרגורעת  מסולקתורק  כאשר דהיינו  -  היא   ,
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

 
כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,   התחייבות פיננסית מסולקת

 . משוחרר משפטית מההתחייבותבנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או  
תנאי  האם  בוחנת  החברה  קיימת,  פיננסית  התחייבות  בגין  תנאים  שינוי  של  במקרה 
איכותיים  שיקולים  בחשבון  ומביאה  הקיימים  מהתנאים  מהותית  שונים  ההתחייבות 

 וכמותיים.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי  
בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,  
העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש  

 .בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד
 

שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות שינוי  נעשה  במקרה בו  
אותו   לבין  החברה  בין  מהותי,  באופן  שונים  שאינם  תנאים  בעלי  אחרת  בהתחייבות 
מלווה,  החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים 

 כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.  בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית,
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .    6
 

  המצב הכספי  על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות  פיננסיים נכסים
  כוונה וכן קיימתו,  שהוכר הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק
ל הרגי העסקים במהלך רק לא משפטית  לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות  ל.במקבי

 ם. הצדדי אחד של פרעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים

 
 נגזרים משובצים  .  7

 
לא יופרדו מחוזה מארח. בנכסים פיננסיים,  משובצים  הנגזרים  בהתאם להוראות התקן  

מעורבים   בהתאם אלה  חוזים  הוגן,  בשווי  או  מופחתת  בעלות  בכללותם  יימדדו 
 המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים. לקריטריונים של

 
כאשר חוזה מארח אינו מקיים את ההגדרה של נכס פיננסי, נגזר משובץ מופרד מהחוזה  

כנגזר כאשר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם המארח ומטופל  
קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ 
מקיים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר המעורב אינו נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים 

 נזקפים לרווח או הפסד.
 

בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות   הערכה מחדש של הצורך 
 המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.

 
 חכירות .יא
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס  
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

 

 הקבוצה כחוכר .1

 
רה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  עבור העסקאות בהן החב

עד   של  לתקופה  חכירה  עסקאות  וזאת למעט  חכירה  בגין  התחייבות  כנגד    12שימוש 
נמוך ערך  בעל  הבסיס  נכס  בהן  חכירה  ועסקאות  להכיר  ,חודשים  החברה  בחרה   בהן 

 ה.  בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכיר
 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  

 האפקטיבית.חכירה בשיטת הריבית 
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נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 
נכס זכות   חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. 

ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה    השימוש נמדד במודל העלות
 לפי הקצר שבהם.  

 
להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות  

 של נכסי זכות שימוש: 
מספר    

 שנים
  

 בעיקר
 

  5  2-8  משרדים 
  2  1-3  כלי רכב 

  3  2-5  ציוד משרדי 
  23  23  )קומפוסט(במתקן זכויות שימוש 

 
כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש  

 . IAS 36בהתאם להוראות 
 

 הקבוצה כמחכיר .2
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים 
 הכללים שנקבעו בתקן: פי -במועד ההתקשרות על

 

 חכירה מימונית (א
 

עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות  
 על הנכס לחוכר, מסווגת כחכירה מימונית. 

 
  עסקאות חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שאינו יצרן או סוחר

 
במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד מוכר נכס "חייבים בגין חכירה מימונית"  
השווה לערך הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית הגלומה בחכירה. הפרש  
חכירה   בגין  החייבים  יתרת  לבין  הגריעה  לפני  החכור  הנכס  יתרת  בין  כלשהו 

 מימונית מוכר ברווח או הפסד. 
 

 החברה מהווה מחכיר שהינו יצרן או סוחרעסקאות חכירה בהן  
  

הכנסות  סעיף  כנגד  מימונית"  חכירה  בגין  "חייבים  נכס  מוכר  התחילה  במועד 
ממכירות, בסכום אשר נקבע לפי השווי ההוגן של נכס הבסיס למעט, אם נמוך 
יותר, לפי הערך הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית שוק. בנוסף, במועד  

נכס   שהתהוו  התחילה  עסקה  עלויות  המכירות.  עלות  סעיף  כנגד  נגרע  הבסיס 
 מוכרות כהוצאה מידית במועד התחילה.  

 
שמשקפות   מימון  הכנסות  בין  מוקצים  החכירה  תקבולי  התחילה,  מועד  לאחר 
שיעור תשואה תקופתי קבוע על החייבים בגין חכירה מימונית, לבין פרעון של  

חייבים בגין חכירה מימונית מטופלת לעניין חייבים בגין חכירה מימונית. יתרת ה
הוראות   פי  על  וגריעה  ערך  שאינם    .IFRS 9ירידת  רכיבים  הכוללות  בעסקאות 

החשבונאי   לתקן  בהתאם  חכירה  שאינם  ברכיבים  החברה  מטפלת  חכירה, 
 הרלוונטי ולא במסגרת החייבים בגין חכירה מימונית.
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 חכירה תפעולית (ב
 

וההטבות הקשורים   הסיכונים  כל  באופן ממשי  מועברים  לא  בה  חכירה  עסקת 
לבעלות על הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה  
ישירות   ראשוניות  עלויות  החכירה.  תקופת  פני  על  ישר  בקו  הפסד  או  ברווח 

מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה  שהתהוו בגין הסכם החכירה,  
 לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד  .3

 
במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי   תשלומי החכירה העתידיים.
החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על 
ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות  

וי במדד )כלומר, במועד בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינ
 שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(. 

 

 תשלומי חכירה משתנים .4

 
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או  
בריבית, מוכרים כהוצאה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן  

 ותם. החברה מהווה מחכיר, במועד היווצר
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .5

 
אופציה   ידי  על  המכוסות  תקופות  גם  כוללת  לביטול  ניתנת  שאינה  החכירה  תקופת 
להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 

שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר 
 לא תמומש. 

 
ביטול,  אופציית  מימוש  לאי  או  הארכה  אופציית  למימוש  בצפי  שינוי  חל  בו  במקרה 
החכירה   לתקופת  בהתאם  החכירה  בגין  ההתחייבות  יתרת  את  מחדש  החברה  מודדת 
המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 

 ימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד. נכס זכות הש
 

 תיקוני חכירה  .6
 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל   

כעסקת חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם 
הת ביום  המעודכן  ההיוון  שיעור  לפי  המתוקנים,  החכירה  סך לתנאי  את  וזוקפת  יקון 
 השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 

 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
השימוש   זכות  נכס  יתרת  המלאה של  או  החלקית  הנובע מהגריעה  בהפסד  או  ברווח 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין  וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן,  
חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון  

 וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש. 
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 רכוש קבוע  .יב
 

הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  פריטי  
ואינם כוללים הוצאות  הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו    בניכוי

תחזוקה שוטפת. רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, 
 ת הרכיבים.בנפרד, לפי שיט מופחתים

 
 האתר   ושיקום  הנכס  של  ופינוי  לפירוק  העלויות  של  האומדן  את  כוללת  קבוע  רכוש  פריטי  עלות

 .)ראה גם סעיף כא' להלן( הנכס ממוקם בו
 

החיים   תקופת  לאורך  הישר  הקו  שיטת  בסיס  על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  הפחת 
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
 % בעיקר   %  
     

 10  10-7  מבנים ומתקנים
 01  20-7  מכונות וציוד

 15  52-15  וצמ"ה כלי רכב
 33  33-6  ריהוט וציוד משרדי 

 14  14-7  משרפה
 7  42-7  מתקן לייצור חשמל מביוגז 

   ראה להלן  שיפורים במושכר 
 
השכירות   *(  תקופת  פני  על  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  )לרבות שיפורים 

לתקופת  בהתאם  או  לממשה(  שבכוונתה  הקבוצה  שבידי  להארכה  האופציה  תקופת 
 .החיים המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  

בחינת ירידת ערך של   ולהבא. לגבי-באופן של מכאן  והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי
 ' להלן.טורכוש קבוע ראה סעיף 

 
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד  

 שבו הנכס נגרע. 
 

 עלויות אשראי בגין נכסים כשירים .יג
 

 אשרהקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים  
  ם.המיועד או מכירת םלשימוש ם,נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנת

 
 נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או למכירתו.

 
הפעולות    התחילוהוצאו עלויות בגין הנכס עצמו,  במועד שבו  היוון עלויות האשראי מתחיל  

עלויות אשראי ונגרמו  הנכס  להכנת   ,להכנת  כל הפעולות  הושלמו מהותית  כאשר  ומסתיים 
למכירתו. או  המיועד  לשימושו  הכשיר  בתקופת    הנכס  המהוון  האשראי  עלויות  של  הסכום 

 עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.והדיווח כולל עלויות אשראי ישירות  
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 נכסים בלתי מוחשיים .יד
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי   עלויות רכישה 

מוחשי  בלתי  נכסים  בגין  עלויות  במועד הרכישה.  פנימי, למעט ההוגן  באופן  פותחו  ים אשר 
   הפסד בעת התהוותן.   עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או

 
מוחשיים   בלתי  מוגדרבעלי  נכסים  שימושיים  חיים  החיים    ,אורך  אורך  פני  על  מופחתים 

 . השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר
 

 הינו כדלקמן: העיקריים  אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים 
 
 שנים  
   

 RDF  10זכויות חוזיות 
 6.7  זכויות הסכם הפעלה 
 שנים(  5)בעיקר   5-10  זכויות פינוי פסולת

 שנים(   5)בעיקר  5-9  קשרי לקוחות 
 

 

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו  
 הפסד. ועלות הנכס ונזקפים לרווח או

 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי  

קיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת  וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת ש 
ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים  
כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי  

אומדן חשבונאי ובאותו מועד  באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי ב
מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים  . החל מאותו מועד  נבחנת גם ירידת ערך

 השימושיים שלו. 
 

 באשר לבחינת ירידת ערך נכסים ראה גם סעיף טו' להלן.
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טו
 

כתוצאה   הקבוצה סימנים  ישנם  כאשר  פיננסיים  לא  נכסים  ערך  בירידת  הצורך  את  בוחנת 
השבה.  -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
ההשבה  -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר 

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי  -השבה שלהם. סכום ברה-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים  ושווי שימוש. בהערכת  עלויות מכירה  בניכוי  הוגן 

 הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. 
 

השבה עבור היחידה מניבת -מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום ברבגין נכס שאינו  
 המזומנים שאליה שייך הנכס. 

 
  ששימשו   באומדנים  שינויים  חלו  כאשר  רק  מבוטל,  מוניטין  למעט,  נכס  של  ערך  מירידת  הפסד

  ביטול . הערך מירידת ההפסד לאחרונה הוכר בו  מהמועד  הנכס שלההשבה  -בר הסכום  בקביעת
 או   פחת)בניכוי    בעבר   שהוכר  הנכס  של   הערך   ירידת   סכום  מבין   לנמוך  מוגבל  כאמור  ההפסד
 נזקף  כאמור  הפסד  ביטול,  העלות  לפי  הנמדד   נכס  לגבי.  הנכס  שלההשבה  -בר  סכום  או(  הפחתה

 .הפסד או לרווח
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 :הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים
 
 בגין חברות מאוחדותמוניטין  .1

 
בדצמבר, או לעיתים קרובות   31  ליוםהחברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה,  

 יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך. 
 

יחידה מניבת הההשבה של  -סכום ברהבחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת  
שאליה  ה מזומנים(  מניבות  יחידות  של  קבוצה  )או  כאשר   הוקצהמזומנים  המוניטין. 
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( היחידה מניבת  ההשבה של  ה-סכום ברה

)או קבוצה של יחידות היחידה מניבת  ה נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של   מזומנים 
ראשית  המיוחס  ערך  מירידת  הפסד  מוכר  הוקצה המוניטין,  מזומנים( שאליה  מניבות 

 ים בתקופות עוקבות.למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטל
 

 חברות כלולותהשקעות ב .2
 

באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף   הקבוצה בוחנת  לאחר יישום שיטת השווי המאזני,
דיווח   תאריך  בכל  כלולה.  בחברה  ההשקעה  של  ערך  ירידת  בחינה  בגין  אם מתבצעת 

ירידת הערך  ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בחינת קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת 
בכללותה להשקעה  בהתייחס  הפסד   הכלולה.   לחברה  המיוחס  המוניטין   כולל,  נעשית 

ולפיכך  בהשקעה,  הכלול  למוניטין  ספציפי  באופן  מוקצה  אינו  ערך  מירידת  כאמור 
השבה של -בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה שהסכום בר

 ההשקעה עלה. 
 

 בלתי מוגדר שימושיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים  .  3
 

או לעתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה,   
 בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.

 
 מסים על ההכנסה .טז
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות   וארווח  סים שוטפים או נדחים נזקפות לתוצאות המס בגין מ
 לפריטים הנזקפים להון או לרווח כולל אחר. 

 
 מסים שוטפים .1

 
בות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר ח

חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים  .2

 
הכספיים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות  

מס לצורכי  בחשבון  המובאים  הסכומים  לפי   .לבין  מחושבות  הנדחים  המסים  יתרות 
, בהתבסס על חוקי  הנכס ימומש או ההתחייבות תסולקשיעור המס הצפוי לחול כאשר  

 המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. 
 

א צפוי ניצולם הם מופחתים. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה של
במקביל, הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם 

 צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים. 
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מימוש   של  במקרה  חלים  שהיו  המסים  בחשבון  מובאים  לא  הנדחים  בחישוב המסים 
ת מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה  ההשקעות בחברו

בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי  
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 

 הגוררת חבות מס נוספת. שלא ליזום חלוקת דיבידנד  הקבוצהאו בשל מדיניות 
 

חוקית   זכות  קיימת  אם  במאזן  מקוזזים  נדחים  כנגד למסים  שוטף  מס  נכס  קיזוז 
והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה    שוטפתהתחייבות מס  

 רשות מס.
 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים . יז
 

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  
 

 הטבות עובד לזמן קצר  .1
 

  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  לזמן קצר  הטבות לעובדים  
השירותים  את  מספקים  העובדים  שבה  השנתית  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  חודש 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק  המתייחסים. הטבות אלו כוללות  
מזומן או לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס ב

או  משפטית  מחוייבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת  ברווחים,  להשתתפות  תוכנית 
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

 באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  .2
 

ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות    התוכניות ממומנות בדרך כלל על 
 הטבה מוגדרת. להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות ל
 

 תוכנית להפקדה מוגדרת
 

תוכניות   לסעיף  ללקבוצה  בהתאם  מוגדרת,  שלפיהן    14הפקדה  פיטורין  פיצויי  לחוק 
או  משפטית  מחוייבות  לה  שתהיה  מבלי  תשלומים  קבוע  באופן  משלמת  הקבוצה 

לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם   משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן
ובתקופות  השוטפת  בתקופה  העובד  לשירות  המתייחסות  לעובד  ההטבות  כל  את 

 קודמות.  
 

הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת להפקדות לתוכנית  
 . ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד

 
 ת תוכנית להטבה מוגדר

 

הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי  לקבוצה תוכנית  ל
זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל   ,החוק
החישוב   נמדדתהעסקה    סיום החזויה.  הזכאות  יחידת  של  אקטוארי  שווי  שיטת  לפי 

האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס 
הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים 

קונצרניות של אגרות חוב    בהתאם לתשואה במועד הדיווחהצפויים, לפי שיעורי הריבית  
לתקופת ההתחייבות המתייחסת   דומה , אשר מועד פרעונן  צמודות מדד באיכות גבוהה

 לפיצויי הפרישה.
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באופן   מעובדיה  לחלק  פיצויים  לתשלום  התחייבויותיה  בגין  כספים  מפקידה  החברה 
נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים   -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן  

נכסי  כשירות.  ביטוח  בפוליסות  או  ארוך  לזמן  עובד  הטבות  קרן  ידי  על  המוחזקים 
 ה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה. התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצ 

 

לעובדים המוצגת ב על המצב הכספיההתחייבות בשל הטבות  הערך    דוח  מייצגת את 
מדידות   .הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית

 .ןבתקופת התהוות  מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר 
 

 בהכנסההכרה  .יח
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות   
סכום  ללקוח.   הוא  העסקה  בניכוי  מחיר  החוזה,  לתנאי  בהתאם  להתקבל  שצפוי  התמורה 

 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.  
 

  חנת האם היא פועלת כספק עיקרי אובקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בו
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם  כסוכן בחוזה.  

במקרים העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה.  
המגיעים  בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים  

 לספק העיקרי. 
 

 ת והכנסות ממכיר
 

מוכרות   סחורות  ממכירת  על בהכנסות  השליטה  העברת  עם  זמן,  בנקודת  הפסד  או  רווח 
 הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.  

 
 הכנסות ממכירת חשמל מביוגז לחברת החשמל מוכרות במועד אספקת החשמל. 

 
 הכנסות ממתן שירותים 

 
סופק השירות ללקוח בהתאם לסוג  או במועד בו מ הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן

 . הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברהעל פני התקופה בה    השירות 
 
 תשלום מבוסס מניותעסקאות  .יט

 
זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים   הקבוצהעובדים של   

 הוניים. 
  

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

של    ההוגן  השווי  לפי  נמדדת  הוניים  במכשירים  המסולקות  עובדים  עם  העסקאות  עלות 
תמחור   במודל  שימוש  באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי  ההענקה.  במועד  ההוניים  המכשירים 

 אופציות מקובל. 
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל   
העובדים   שבו  במועד  ומסתיימת  מתקיימים  הביצוע  תנאי  שבה  התקופה  פני  על  בהון 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות    -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
מכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף המסולקות ב

ההוניים   המכשירים  מספר  לגבי  הקבוצה  של  ביותר  הטוב  האומדן  ואת  ההבשלה  תקופת 
 שיבשילו בסופו של דבר. 
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אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה  הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר   
השוק,   תנאי  לקיום  קשר  ללא  כהענקות שהבשילו  מטופלות  אשר  שוק  בתנאי  תלויה  שלהן 

 בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו. 
  
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה   

אה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של נוספת מעבר להוצ
 התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי. 

 
וההוצאה    הביטול  לתאריך  הבשילה  כאילו  מטופלת  הוני,  במכשיר  המסולקת  הענקה  ביטול 

ה שבוטלה מוחלפת בהענקה  שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענק 
חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה  

 תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.
 

 רווח למניה .כ
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות  
 הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה. 

 
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת את   

הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות  
נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה  ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד  

של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות  
 מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

 
 הפרשות  . אכ

 
ל או    IAS 37-בהתאם  )משפטית  בהווה  מחויבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת  הפרשה 

ע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת  משתמעת( כתוצאה מאירו
מהימן.  באופן  אותה  לאמוד  וניתן  המחויבות  את  כל    לסלק  או  שחלק  צופה  הקבוצה  כאשר 

קיימת  ה בו  במועד  רק  נפרד,  כנכס  יוכר  ההחזר  ביטוח,  בחוזה  כגון  לקבוצה,  תוחזר  הוצאה 
 או הפסד בניכוי החזר ההוצאה. וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח 

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים: 

 
 (ומשרפה )לרבות מטמנות עלויות פירוק, פינוי ושיקום אתרים

 
נוצרה בגין אותם הסכמים בהם התחייבה הקבוצה להחזיר את   האתרים )מטמנות ההפרשה 

תקופת  ומשרפה(   האתר  ההסכםבתום  ופינוי  פירוק  לאחר  המקום    יםלקדמותו,  שיקום  וכן 
הצורך. זמן    במידת  הנובעות מחלוף  וההוצאות  הנוכחי  ההתחייבות נמדדה לראשונה בערכה 

לסילוק   הדרושים  הכלכליים  המשאבים  ובסכום  בעיתוי  שינויים  הפסד.  או  לרווח  נזקפות 
מהנכס בתקופה השוטפת במקביל המחויבות וכן שינוי בשיעור ההיוון מתווספים או נגרעים  

 לשינוי בהתחייבות. 
 

באופן שבו שינויים באומדן נזקפים    IFRIC1-שינויים באומדן ההתחייבות מטופלים בהתאם ל
. שינויים  קצב הטמנה(  -במטמנות  )  לעלות הנכס הרלוונטי ומופחתים על פני יתרת אורך החיים

 פסד. בהתחייבות הנובעים מערך הזמן נזקפים לדוח רווח וה
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 תביעות משפטיות 
 

קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות   בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה  הפרשה 
( יותר סביר מאשר לא  כי  more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,   )

 הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
 

 מדידת שווי הוגן  . כב
 

התחייבות  שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת  
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

 
  הטבות  להפיק  בשוק  משתתף  של  היכולת  את  בחשבון  מביאה  פיננסי  לא  לנכס  הוגן  שווי  מדידת

  בשוק  אחר  למשתתף  מכירתו  ידי  על   או  שלו  המיטבי  בשימוש  הנכס  באמצעות  כלכליות
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות   . שלו  המיטבי  בשימוש  בנכס  שישתמש

לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום  
 השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 

 
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 
או    במישרין  אשר ניתנים לצפייה  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

 בעקיפין. 
  שימוש   תונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללאנ : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על  
והוצאות.   הכנסות  נכסים, התחייבויות,  ועל הסכומים המדווחים של  יישום המדיניות החשבונאית 

באומדנ השינויים  שוטף.  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  נזקפים  האומדנים  החשבונאיים  ים 
 בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

 

ואומדנים  המאזן  לתאריך  הודאות  לאי  בקשר  הכספיים  בדוחות  שנעשו  העיקריות  ההנחות  להלן 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של 

 : עוקבתבשנה ה נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות לקוחות  -
 

 
המשקפת בצורה נאותה,    "(חובות מסופקיםלהפסדי אשראי )"הדוחות הכספיים כוללים הפרשה   

בספק. מוטלת  שגבייתם  לקוחות  מחובות  לנבוע  העלול  ההפסד  את  ההנהלה  הערכת   לפי 
על אומדנים שונים, כגון: ניסיון העבר    הקבוצהבקביעת נאותות ההפרשות מתבססת הנהלת  

שיש לחברה ביחס ליכולת הגבייה של אותם לקוחות, המידע בדבר המצב הכספי של הלקוחות,  
בקשר להפרשה לחובות   הקבוצהחוב, הערכת ביטחונות והיקף פעילות הלקוחות. אומדן  גיל ה

חובותיהם   את  לשלם  הלקוחות  של  ביכולתם  משינוי  כתוצאה  להשתנות  עשוי  מסופקים 
 . לקבוצה

 

 תביעות משפטיות  -
 

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,  
יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים  הסתמכו החברות על חוות דעת 
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון  
המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות  

 כות אלה.תוצאות אלה להיות שונות מהער
 

   מדידת שווי הוגן של נכסים והתחייבויות -
 

במידרג השווי ההוגן נקבע    3השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות לא סחירים המסווגים לרמה   
בהתאם לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי  

ומאפייני סיכון דומים. שינויים באומדן תזרימי   שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים
מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי היוון עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות  

 אלו.    
 

 נכסי מסים נדחים  -
 

ניתנים   ובגין הפרשים זמניים  בגין הפסדים מועברים לצורכי מס  נכסי מסים נדחים מוכרים 
לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס  

   כנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.על העיתוי, סכום הה
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים -
 

הקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך נכסים לא פיננסיים לרבות רכוש קבוע, נכסים   
ישנם  כאשר  כלולות  ובשותפויות  בחברות  והשקעות  מוגדר  חיים  אורך  בעלי  מוחשים  בלתי 

של נכסים אלה אינו בר השבה. בנוסף, הקבוצה    שהשווי הפנקסניסימנים המצביעים על כך  
 מוניטין לפחות אחת לשנה.בוחנת ירידת ערך של 

 
לנבוע    הצפויים  עתידיים  מזומנים  תזרימי  של  אומדן  לבצע  ההנהלה  את  מחייבת  הבחינה 

משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים 
 אלה. 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 
 

  לחברהשל נכסים בין חברה מחזיקה    העברה בדבר מכירה או    IAS  28-ול  IFRS  10- ל  תיקונים א. 
 שלה משותפת עסקה  או כלולה

 
אשר דנים  התיקונים(    - )להלן   IAS 28- ול   IFRS 10- ל  תיקונים  IASB- פרסם ה  , 2014  בספטמבר 

בין  בטיפול החשבונאי   נכסים או חברה בת(  )נכס, קבוצת  נכסים  במכירה או העברה של 
 ברה המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה. הח 
 

התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים  
שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן  

 חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד.  
 

ם שמהווה עסק בעסקה עם חברה  אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסי 
 כלולה או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא. 

 
ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע  ידי  התיקונים  - ה ל 

IASB .אולם אימוץ מוקדם אפשרי , 
 

 רכוש קבוע   16IAS - ל תיקוןב.      
 

תמורה    הפחתתהתיקון אוסר על  התיקון(.    - )להלן    IAS 16- ל  תיקון   IASB- פרסם ה   , 2020  במאי 
  שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד 

 . חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד. מעלותו
 

או לאחריו. יישום    2022  , ינואר ב   1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    שם ו יי   התיקון 
למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום   יישום   התיקון   . אפשרי מוקדם יותר 

ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח  
מיישמת לראשונה את    החברה הכספיים שבה    השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות 

  התיקון תכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של    החברה .  התיקון או לאחריה 
 של מועד היישום לראשונה. כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת התקופה  

 
זה,  ,  החברה  להערכת לעיל  בשלב    הדוחות   על   מהותית   השפעה   להיות   צפויה  לאלתיקון 

 .ייםהכספ
 

 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים    37IAS  -ל תיקוןג.      
 

על החברה לכלול בעת הערכה  ש עלויות  בדבר    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם ה   , 2020  במאי 
 . התיקון( -)להלן    האם חוזה הוא חוזה מכביד 

 
לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה    בהתאם לתיקון, יש 

)כגון הפחתת רכוש   ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה 
 קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(. 

 
התיקון  או לאחריו.   2022  , ינואר ב   1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום   ושם י י   התיקון 

יישום מוקדם  .  2022  , בינואר   1יחול על חוזים אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום  
 . אפשרי יותר  

 
זה,  ,  החברה  להערכת   הדוחות   על   מהותית   השפעה   להיות   צפויה  לאלעיל    ן לתיקו בשלב 
 . הכספיים
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 )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 
 

 הצגת דוחות כספיים   1IAS-תיקון ל . ד 
 

ינואר    ל   IASB- ה פרסם    2020בחודש  התחייבויות    IAS 1- תיקון  לסיווג  הדרישות  בדבר 
 התיקון(.   - כשוטפות או כלא שוטפות )להלן  

 

 התיקון מבהיר את העניינים הבאים: 

 בלתי מותנית לדחות את הסילוק; מהי הכוונה בזכות   •

 זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח;  •

 סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;  •

רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות   •
 לא ישפיעו על סיווגו. 

 

התיקון  או לאחריו.   2023  , ינואר ב   1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום   ושם י י   התיקון 
 יישום בדרך של יישום למפרע. 

 

הדוחות   על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  לא  לעיל  לתיקון  זה,  בשלב  החברה,  להערכת 
 הכספיים. 

 
 צירופי עסקים - : 5באור 

 

  55%-מהזכויות לרווחים וב   59.5%-חזיקה במאוחדת בבעלות מלאה, החברה  ורידיס התפלת מים,   .א
ההתפלה    ןו.י.ד בקשר עם מתק-( לO&Mמזכויות ההצבעה באדום אשר מעניקה שירותי תפעול ) 

אוגוסט  .  באשקלון מים  התקשרה    2020בחודש  התפלת  לרכישת  ורידיס  מהון    40.5%בהסכם 
סך בתמורה ל(  תבאותה הע  נוספת באדוםהמניות  ה)בעלת    IDEחברת אדום מחברת  המניות של  

  100%-ב  המאוחדת  החברהתחזיק    מליוני ש"ח )בכפוף להתאמות( כך שלאחר הרכישה  129-כשל  
כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים  היתה  השלמת העסקה  אדום.    מהונה המונפק והנפרע של

,  2020באוקטובר    20ביום    .ועוד(, אישור רשות התחרות  WDAוביניהם אישור מנהלת ההתפלה )
 מליוני ש"ח )לאחר התאמות בגין דיבידנדים(.  106-הושלמה העסקה בתמורה לסך של כ

 

השיגה לראשונה שליטה   ורידיס התפלת מיםלאור רכישת המניות הנוספות באדום כאמור לעיל,  .ב
עד    .החל ממועד השגת השליטה  אדוםמאחדת את הדוחות הכספיים של    הקבוצהבאדום ולפיכך  

בהשקעה באדום לפי שיטת השווי המאזני לאור זכויות משתתפות   הקבוצהלאותו המועד טיפלה  
והתקשרויות  ממשיות   בכירה  הנהלה  של  העסקה  ותנאי  מינוי  תקציב,  ושינוי  אישור  )לרבות 

( במסגרת הסכם IDEאשר הוקנו לבעלת המניות הנוספת )לרכישה של ציוד בסכומים משמעותיים(  
 . המניותבעלי 

 
המתוקן לגבי רכישת שליטה   IFRS3 לאור השגת השליטה באדום כאמור לעיל ובהתאם להוראות

כתוצאה מכך הכירה    .( בהתאם לשוויה ההוגן59.5%בשלבים מדדה הקבוצה את החזקתה הקודמת )
,  מליוני ש"ח  122-ברווח מעליית ערך השקעתה הקודמת באדום בסך של כ  2020הקבוצה בשנת  

ומייצג את הערך מליוני ש"ח נגזר משווי עסקת הרכישה בלבד  74-סך של כך סכום זה אשר מתוכ
תקופת ההפעלה החוזית  עד תום המיוחס להחזקה הקיימת באדום הנוכחי של תזרימי המזומנים 

לתקופת עתידי  כרז  זכיה בממליוני ש"ח נוספים משויך להערכה ביחס לפוטנציאל    48-וסך של כ
  .ך לזכויות הקיימות בידי החברה בגין השקעתה באדום ערב העלייה לשליטהמשויההפעלה נוספת  

ת החברה במניות אדום ערב העלייה  החזקוכי  ון  בחשב  האמור הובאבחישוב שווי הפוטנציאל  
במכרז  לשליטה מקנות לה את הזכות להשתתף גם באופן עצמאי )ללא השותף הנוסף באדום(  

הסתברות כאשר  עתידי  של    נאמדההזכיה    הפעלה  ההשקעה  .  50%בשיעור  של  ההוגן  השווי 
הקודמת באדום נאמד על ידי הקבוצה באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי אשר אמד את  

כ בסך של  האמור  ש"ח.  204-השווי  הה   מליוני  המזומנים   הוגן שווי  תזרימי  היוון  בשיטת  נאמד 
ן אחרי  היוו  י תוך שימוש בשיעורהצפויים בתקופת הסכם ההפעלה ובתקופת חידוש פוטנציאלי  

 . 1.5%- 2%ל שבטווח ושיעור צמיחה פרמננטי   6.5%- 7.5%של בטווח מס 
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 )המשך(  צירופי עסקים - : 5באור 
 

הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים    הקבוצה .ג
  השווי"ל,  הנ  לעבודה  בהתאם.  בלתי תלוי  בהתבסס על עבודה שהתקבלה ממעריך שווי חיצוני

 :כדלקמן  הינו, ההשלמה במועד אדום  של  המזוהות וההתחייבויות   המזוהים  הנכסים של ההוגן 
 

 שווי הוגן   
 אלפי ש"ח   
   

 9,988  מזומנים ושווי מזומנים 
 32,368  )צד קשור(  לקוח

 1,335  ויתרות חובה  חייבים
 14,724  )חלקי חילוף( מלאי

 2,639  פקדונות מוגבלים
 1,877  רכוש קבוע 

 631,285  נכס בלתי מוחשי מזוהה )הסכם הפעלה( 
 ( 65,582)  מסים נדחים 

 ( 5,714)  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 ( ,2163)  זכאים ויתרות זכות 

 ( 23,495)  דיבידנד שהוכרז  
   

 ,555250  נכסים מזוהים נטו 
   

 612,59  מוניטין הנובע מהרכישה 
   

 310,167  סך עלות הרכישה 
 
 

 עלות הרכישה  .ד

 אלפי ש"ח   
   

 106,096  מזומן ששולם
 204,071  שווי הוגן של השקעה קיימת במועד הרכישה 

   
 310,167  סך עלות הרכישה 

   
 
 

 מזומנים אשר שימשו לרכישה .ה

 אלפי ש"ח   
   

 9,988  מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה 
 ( 106,096)  תמורת הרכישה  מזומנים ששולמו 

   
 ( 96,108)  מזומנים, נטו 

   
 

מליוני ש"ח למחזור ההכנסות המאוחד והפסד בסך של   25-החל ממועד הרכישה, תרמה אדום כ .ו
ש"ח לרווח הנקי. אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה, מחזור ההכנסות   מליוני  2-כ

 .משתנה בסכום לא מהותימליוני ש"ח והרווח הנקי היה  77- סך של כגדל בהמאוחד היה 
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 מזומנים ושווי מזומנים  - : 6באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 12,481  21,565  מזומנים 
 22,463  10,240  ( 1)ר פקדונות לזמן קצ

     
  31,805  34,944 

 

  -  2020בדצמבר,    31פקדונות יומיים בריבית משתנה בשיעור פריים בניכוי מרווח מסוים )ליום   (1)
 (. 0.01%בעיקר 

 
 לקוחות - : 7 באור

 

 :הרכב .א

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 ,061251  107,206  חובות פתוחים  
 27,323  25,576  המחאות לגבייה
 ,4104  171,29  *(  )חברות כלולות(  צדדים קשורים
 3,625  7,476  הכנסות לקבל

     
  268,330  419,286 
     

 12,458  9,537  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 
     
  258,793  273,961 

 

 *( יתרות שוטפות, אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.   
 

תקופת הפיגור בגבייה    )הפרשה לחובות מסופקים( לפי בגינם  ערך  הירידת  ו להלן יתרת הלקוחות   .ב
 ביחס לתאריך הדיווח: 

 

לקוחות    
 שטרם 

 הגיע מועד 
פרעונם  

)ללא פיגור 
 בגבייה(

            
      
   עבר והפיגור בגבייתם הינו  לקוחות שמועד פרעונם   

   
 עד

  יום  30
30-60   
  יום 

60-90   
  יום 

90-120   
  יום 

  120מעל 
 כ"סה  יום 

 אלפי ש"ח  
               2020בדצמבר,   31

יתרת לקוחות לפני הפרשה 
 330,268  483,6  839,1  607,1  422,3  415,10  564,244  לחובות מסופקים 

               
 537,9  328,4  72  120  13  58  ,4424  יתרת הפרשה לחובות מסופקים 

               
               2019בדצמבר,   31

יתרת לקוחות לפני הפרשה 
 286,419  15,722  4,082  10,764  22,310  24,485  209,056  לחובות מסופקים 

               
 12,458  7,813  519  -    -    -    4,126  יתרת הפרשה לחובות מסופקים 
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 )המשך(  לקוחות - : 7 באור
 

 : חובות מסופקיםהפרשה לתנועה ב .ג

 ח "אלפי ש  

   
 13,579  2019 ,בינואר 1  וםלייתרה 

   
 2,359  הפרשה במשך השנה 

 ( 456,3)  ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
 ( 24)  הכרה בחובות אבודים שנמחקו 

   
 12,458  2019 ,רדצמבב 31  וםלייתרה 

   
 ( 2,293)  ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

 ( 628)  הכרה בחובות אבודים שנמחקו 
   

 537,9  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
 

 

 חייבים ויתרות חובה  - : 8באור 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 670,24  33,361  ( 2( ) 1מענקים לקבל )
 1,644  2,271  מוסדות

 127,6  8,205  הוצאות מראש
 1,809  423  הכנסות לקבל

 500,2  -    כלולהדיבידנד לקבל מחברה 
 423,5  2,440  מקדמות לספקים ולנותני שירותים

 ,8564  ,4494  ( 3) לזמן ארוךחלויות שוטפות של חייבים  
 2,000  915  אחרים 

     
  52,064  029,49 

 

 להלן. ' ד12ראה באור  (1)

אישר המשרד להגנת הסביבה כי ועדת התמיכות של המשרד אישרה את    2019בחודש ספטמבר   (2)
עירונית. סך הפסולת  מיון לפסולת  בקשת חברה מאוחדת בפרויקט תמיכה בהפעלת מתקני 

טון בתקופת הזכאות החל משנת    2,150,000הזכאית לקבלת התמיכה למתקן המיון לא תעלה על  
לשנת    2018 על    2022ועד  עומד  התמיכה  סכום  מע"מ  100,400,000)כולל(.  כולל  כאשר   ש"ח 

מהתמיכה בהתאם   50%הנחה ללקוחות בגובה בשיעור של  העניק  צריכה ל  חברה המאוחדתה
הקורא הקול  התחייבה  לתנאי  להן  ההתחייבויות  כלל  בקיום  מותנה  המענק  מתן  חברה  ה. 

בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית, בעמידה  לתמיכה    9384המאוחדת במסגרת קול קורא מס'  
בקשות   להגשת  הנוהל  בהוראות  בעמידה  ישראל,  מדינת  של  ומשק  כספים  תקנון  בהוראות 

  31היתרה ליום    לתמיכה מתקציב המדינה ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי.
 מליוני ש"ח(. 14-כ -  2019מליוני ש"ח ) 12-כוללת יתרה לקבל בסך של כ 2020בדצמבר, 

 . 11ראה באור  (3)

יתרת החייבים ויתרות חובה הינה לאחר הפרשה לירידת ערך   2019-ו   2020בדצמבר,    31  מיםלי (4)
של   בסך  לשעבר  מוחזקת  לחברה  שהוענקה  ההלוואה  מלוא  באור   4של  ראה  ש"ח,  מליוני 

 (. 14')ב22

לירי  2019בדצמבר,    31ליום   (5) הפרשה  לאחר  הינה  חובה  ויתרות  החייבים  של  יתרת  ערך  דת 
כ של  בסך  לגבייה  באור   3.1- המחאות  ראה  לשעבר,  מוחזקת  בגין מכירת חברה  ש"ח  מליוני 

 (. 15')ב22
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 מלאי  - : 9באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   
     

 14,742  34,942  חלקי חילוף

 412  228  חומרי עזר
 1,593  1,382  תוצרת בעיבוד 
 50  5  תוצרת גמורה

     
  36,557  16,797 

 
 

  חברות ובשותפויות כלולותהשקעות ב - : 10באור 
 

 הרכב ותנועה  .א
 

 הרכב (1)
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 243,455  306,852  עלות המניות והשקעה בשותפויות  
 76,125  ,13357  רווחים שנצברו ממועד הרכישה בניכוי דיבידנדים, נטו

 ( 193,4)  ( 4,193)  הפרשה לירידת ערך 
     
  792,359  175,527 
     
     

 492  423  יתרת חייבים לזמן ארוך 
 2,333  2,443  הכלול השטרי הון מחבר

     
  2,866  2,825 
     
     
  658362,  530,000 

 

 לפי חברות עיקריות  הרכב (2)
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 238,501  219,941  וי.איי.די חברה להתפלה בע"מ
 101,765  ,00082  או.פי.סי רותם בע"מ

 101,201  -    *( אדום )התפלת אשקלון( בע"מ
 88,533  60,717  איכות הסביבה(  במגזראחרות )בעיקר 

     
  658362,  530,000 

 
 לעיל.  5*(  ראה באור      
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 )המשך(  חברות ובשותפויות כלולותהשקעות ב - : 10באור 

 

 2020תנועה בשנת  (3)
 
 אלפי ש"ח   
   

 530,000  יתרה לתחילת השנה 
   

   תנועה במשך השנה: 
 41  ושטרי הון, נטו לזמן ארוך חייבים בשינוי 

 ( 882,32)  חברה כלולהעלייה לשליטה בגריעה בעקבות 
 ,11066  , נטוחלק הקבוצה ברווחים

 ( 151,165)  *( םדיבידנדי
   

 ,658362  יתרה לסוף השנה 
 

 אלפי ש"ח הוכרז טרם העלייה לשליטה באדום והתקבל לאחר מכן.  19,040*(  סך של     
 

 
 מהותיות ה תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  ב.

  

 ו.י.ד(  -)להלן  וי.איי.די חברה להתפלה בע"מ .1
 

מחזיקה    מתקן  של  ותפעול  להקמה   כיוןיהז  בעלתשהינה    ו.י.ד  ממניות  50%- בהקבוצה 
כ  םי  מי  התפלת של  שנתי  באשקלון  120-בהיקף  קוב  מסתיימת .  מיליון  הזיכיון  תקופת 

 מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.  ו.י.ד-בהשקעת הקבוצה .  2027במהלך שנת 
 

 : בגין כל אחת מתקופות הדיווח ו.י.דשל  תמציתיכספי  מידע להלן
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
  אלפי ש"ח  

     בדוח על המצב הכספי *(:
     

 241,629  249,732   נכסים שוטפים
 906,856  770,598  שוטפים  לאנכסים 

 136,381  123,051    התחייבויות שוטפות
 535,102  457,397  לא שוטפות  התחייבויות 

     
 477,002  439,882  נכסים נטו 

     
 50%  50%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

     
 238,501  219,941  יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה 

     
     *( כולל התאמות בגין עודפי עלות
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 )המשך(  השקעות בחברות ובשותפויות כלולות - : 10באור 

 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       תוצאות הפעולות *(:
       

 244,789  253,311  229,303  הכנסות
       

 16,822  34,246  12,880  רווח נקי וכולל
       

 50%   50%   50%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
       

 8,411  17,123  6,440  חלק החברה ברווחי החברה הכלולה  
       

     *( כולל התאמות בגין הפחתת עודפי עלות 
 
 
 רותם(  OPC - )להלן  או.פי.סי רותם בע"מ .2

 
ב  הקבוצה  באמצעות  רותם    OPC  ממניות  20%- מחזיקה  ומכירת חשמל  בייצור  העוסקת 

רותם   OPC-ל  .וואט באזור מישור רותםמגה    466תחנת כוח שברשותה בהיקף ייצור של  
מטופלת לפי שיטת רותם    OPC-בהשקעת הקבוצה  .  2043רישיון לייצור חשמל עד לשנת  

 השווי המאזני.  
 

 מצורפים לדוחות כספיים אלו.  2020בדצמבר,  31ליום רותם  OPCהדוחות הכספיים של 
 

 :בגין כל אחת מתקופות הדיווח רותם OPCשל  תמציתיכספי  מידע להלן
 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
  אלפי ש"ח  

     בדוח על המצב הכספי *(:
     

 247,029  ,297300   נכסים שוטפים
 ,475,8721  41,731,57  שוטפים  לאנכסים 

 218,258  ,844337    התחייבויות שוטפות
 1,392,493  1,284,027  לא שוטפות  התחייבויות 

     
 ,825508  ,000410  נכסים נטו 

     
 20%  20%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

     
 5101,76  ,00082  יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה 

     
     *( כולל התאמות בגין עודפי עלות
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 )המשך(  השקעות בחברות ובשותפויות כלולות - : 10באור 

 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       תוצאות הפעולות *(:
       

 1,223,881  1,246,666  1,118,767  הכנסות
       

 65101,6  161,730  ,568113  רווח נקי וכולל
       

 20%   20%   20%   שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
       

 320,33  32,346  ,77322  חלק החברה ברווחי החברה הכלולה  
       

     *( כולל התאמות בגין הפחתת עודפי עלות 
 
 אשקלון( בע"מ האדום )התפל .3

 
ב  החזיקה  וב  59.5%-הקבוצה  לרווחים  אשר   55%-מהזכויות  באדום  ההצבעה  מזכויות 

 בקשר עם מתקן ההתפלה באשקלון.  ו.י.ד-( לO&Mמעניקה שירותי תפעול )
 

תקופה של תשעה חודשים  חלק הקבוצה ברווחי אדום )כולל התאמות בגין עודפי עלות( ל
שנים שהסתיימו בימים )עד למועד השגת השליטה( ול  2020בספטמבר,    30שהסתיימה ביום  

של    2018- ו  2019בדצמבר,    31 לסך  ש"ח,    15-כהסתכם  וכ  8.3-כמליוני  ש"ח    18.2- מליוני 
  מליוני ש"ח, בהתאמה.

 
הושלמה עסקה במסגרתה רכשה חברה מאוחדת את יתרת מניות    , 2020  אוקטוברבחודש  
 מהונה המונפק והנפרע של 100%-ב המאוחדת מחזיקה החברה כך שלאחר הרכישהאדום, 
 .לעיל(  5)ראה גם באור  אדום

 
המאוחדת השיגה לראשונה  לאור רכישת המניות הנוספות באדום כאמור לעיל, החברה  

שליטה באדום ולפיכך הקבוצה מאחדת את הדוחות הכספיים של אדום החל ממועד השגת 
השליטה. עד לאותו המועד טיפלה הקבוצה בהשקעה באדום לפי שיטת השווי המאזני לאור 

( במסגרת הסכם בעלי IDEזכויות משתתפות ממשיות אשר הוקנו לבעלת המניות הנוספת )
 .המניות

  

  550-הינו כשלהן  ההכנסות  סך  אשר  נוספות  כלולות    חברות ובשותפויותהקבוצה מחזיקה ב .4
בגינן )כולל התאמות בגין  רווח הנקי המיוחס לבעלי מניות  חלק הקבוצה בוסך  מליוני ש"ח  

 מגזרהינן בעיקר ב   אלו השקעות בחברות כלולות    .מליוני ש"ח  21.9-כהינו  עודפי עלות(  
בחברות עיקר  מליוני ש"ח ב  58-כמסתכמות לסך של    2020בדצמבר    31איכות הסביבה וליום  

 אשר בבעלותן מטמנות אשפה.  
 

 רותם(  AGS -איי.ג'י.אס. רותם בע"מ )להלן  .5
 

לייצור  רותם, אשר פועלת להקמת תחנת כוח נוספת     AGSממניות  20%-הקבוצה מחזיקה ב
מגה   530של    מתוכנן  בהיקף ייצור  רותם  OPCלתחנת הכוח  חשמל בגז טבעי צמודת דופן  

דנה הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות בתכנית   2020בחודש יולי  .  וואט
להקמת התחנה ואישרה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.  

נם הסתכמה בסכומים שאי  2019-ו   2020בדצמבר,    31ם  מילירותם    AGS-ביתרת ההשקעה  
 מהותיים. 

 
 . המאוחדים לגבי רשימת חברות הקבוצה, ראה נספח לדוחות הכספיים .ג
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 ויתרות חובה לזמן ארוךחייבים  - : 11באור 

 
מאוחדת   לקוחות  התקשרה  חברה  מספר  המאוחדת  בהסכמים  עם  החברה  כי  נקבע  תקים לפיהם 

מערכות האנרגיה(. החל   -)להלן    מערכות אנרגיה לצורכי מיזוג אויר ומערכות קירור וחימום שונות
  ( עשר שניםההסכם )על פי רוב כממועד ההפעלה המסחרית של מערכות האנרגיה ובמשך תקופות  

ללקוחותיה אנרגיית חימום וקירור באמצעות מערכות האנרגיה בהתאם    תספקמהחברה המאוחדת  
רכות האנרגיה  מוסרת החברה המאוחדת את מעההסכם    ת למחירים שנקבעו בהסכמים. בתום תקופ

 ללקוח.
 

(  6%- של כ  היווןשיעור  בדוחות הכספיים מייצגת את הסכום שנותר לקבל בערכים מהוונים )היתרה  
הסכום שעתיד להיפרע בשנה הקרובה מוצג במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה    .בגין הקמת המערכות

 ת(.ות שוטפיולזמן קצר )חלו
 

 

 רכוש קבוע  - : 21באור 
 

 : ותנועההרכב  .א
 

 2020שנת 
 

  
 מתקנים
 ומבנים 

  
 

  משרפה

 
 מכונות
  וציוד 

 כלי
 רכב

  וצמ"ה

 ריהוט
 וציוד 
  משרדי

 שיפורים 
 סה"כ   במושכר

 ח "אלפי ש  

               עלות
               

 756,390  947  ,05613  212,937  192,483  197,975  ,992138    2020 בינואר, 1יתרה ליום  
 1,877  -    688  -    337  -    852  כניסה לאיחוד 

 105,232  -    1,184  20,592  39,118  3,452  40,886  תוספות במשך השנה 
 1,692  -    -    -    401  -    1,291  היוון עלויות אשראי

 ( 21,921)  -    -    ( 20,435)  ( 1,486)  -    -    במשך השנה  גריעות
 ( 21,337)  -    -    -    -    -    ( 21,337)  השקעה מענק  -בניכוי 

               
  בדצמבר, 31יתרה ליום  

2020  684160, 
 

201,427  230,853  213,094  14,928  947  821,933 
               

               פחת שנצבר 
               

 431,688  925  10,170  121,418  79,876  162,195  57,104    2020 בינואר, 1יתרה ליום  
 ,89161  5  1,701  ,09528  15,091  10,276  6,723  תוספות במשך השנה 

 ( 19,716)  -    -    ( 19,286)  ( 430)  -    -    במשך השנה  גריעות
               

  בדצמבר, 31יתרה ליום  
2020  63,827 

 
172,471  94,537  130,227  11,871  930  473,863 

               
יתרת עלות מופחתת ליום 

 96,857  2020בדצמבר,  31
 

28,956  136,316  82,867  3,057  17  348,070 
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 )המשך(  רכוש קבוע - : 21באור 

 
 2019שנת 

  
 מתקנים
 ומבנים 

  
 

  משרפה

 
 מכונות
  וציוד 

 כלי
 רכב

  וצמ"ה

 ריהוט
 וציוד 
  משרדי

 שיפורים 
 סה"כ   במושכר

 ח "אלפי ש  

               עלות
               

 850,811  2,315  29,549  214,160  260,219  185,962  158,606    2019 בינואר, 1יתרה ליום  
 93,711  -    78  27,159  18,941  12,013  35,520  תוספות במשך השנה 
 285  -    -    -     90  -    195  היוון עלויות אשראי

 ( 177,754)  ( 1,368)  ( 16,571)  ( 28,382)  ( 86,767)  -    ( 44,666)  במשך השנה  גריעות
 ( 10,663)  -    -    -    -    -    ( 10,663)  מענק השקעה  -בניכוי 

               
  בדצמבר, 31יתרה ליום  

2019  138,992 
 

197,975  192,483  212,937  13,056  947  756,390 
               

               פחת שנצבר 
               

 545,835  2,208  24,909  118,492  151,021  152,957  96,248    2019 בינואר, 1יתרה ליום  
 61,080  84  1,832  28,901  15,503  9,238  5,522  תוספות במשך השנה 

 ( 175,227)  ( 1,367)  ( 16,571)  ( 25,975)  ( 86,648)  -    ( 44,666)  במשך השנה  גריעות
               

  בדצמבר, 31יתרה ליום  
2019  57,104 

 
162,195  79,876  121,418  10,170  925  431,688 

               
יתרת עלות מופחתת ליום 

 81,888  2019בדצמבר,  31
 

35,780  112,607  91,519  2,886  22  324,702 
 

 עלויות אשראי שהוונו  .ב

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   
     

 285  1,977  סך עלויות אשראי שהוונו 

 

 '.ד22שעבודים, ראה באור   לעניין .ג

בעלויות תכנון והקמת מפעל מיון פסולת חדש בעפולה    מאוחדת  בתקופת הדיווח, השקיעה חברה .ד
מליוני ש"ח(. להערכת   35-הושקעו סך של כ  2018-2019מליוני ש"ח )בשנים    54-של כסכום נוסף  

  106- סך ההשקעות הצפויות המוערכות במפעל החדש, בשלב זה, הינן כ  המאוחדת  חברהההנהלת  
כמתואר בהמשך(. השלמת הקמת המפעל החדש מתוכננת למחצית  )לפני מענקים,    מליוני ש"ח

   .2021הראשונה של שנת 
ועדת התמיכות של המשרד אישרה את   2019ביולי,    2ביום   כי  הודיע המשרד להגנת הסביבה 

מסך    40%לתמיכה בהקמת המפעל כאמור. סכום התמיכה לא יעלה על  בקשת החברה מאוחדת  
מליוני ש"ח ומותנה בעמידה בהוראות תקנון כספים ומשק    32-העלויות המזכות ויהיה לא יותר מ

, עדכן המשרד 2020של מדינת ישראל ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי. בחודש יוני  
מליוני ש"ח, כך שסכום התמיכה בניכוי מע"מ יעמוד   37.5-להגנת הסביבה את סכום התמיכה לכ

במענק לקבל בסך של    2019-ו   2020בשנים  מאוחדת  המליוני ש"ח. בהתאם הכירה החברה    32-על כ
 .מליוני ש"ח, בהתאמה 10.7-מליוני ש"ח וכ 21.3-כ

 (.13')ב22המשרפה ממוקמת על קרקע שניתנה לשימוש החברה המאוחדת ללא תמורה, ראה באור   .ה
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 חכירות - : 31באור 
 

בגין  לקבוצה   .1 ואתרים  זכויות שימוש  ושכירות משרדים  רכבים  ליסינג  בעיקר  שכירות,  הסכמי 
החברה. של  השוטפת  הפעילות  לצורך  בתשתיות    המשמשים  שימוש  זכויות  לקבוצה  בנוסף, 

יתרת הסכמי הליסינג הינם לתקופה ממוצעת של    2020בדצמבר,    31ליום  י הטמנה שונים.  רובאת
ויתרת זכויות השימוש    שנים  4-יתרת הסכמי השכירות הינם לתקופה ממוצעת של כ,  םייתכשנ

 שנים.  14-בתשתיות הינם לתקופה של כ
 

 גילויים בדבר נכסי זכות שימוש  .2
 

 2020שנת 
 

 כלי רכב   

 

 משרדים 

  
 

ציוד  
 משרדי

זכויות   
  בתשתיות
ובאתרי 

 ( 3) הטמנה

 

 סה"כ 
 ח "אלפי ש  

           עלות
           

 48,214  17,213  427  14,193  16,381    2020 בינואר, 1יתרה ליום  
           

תוספות לנכסי זכות שימוש בגין  
 תקופה מהלך החכירות חדשות ב

  
767,14  

 
5235,    -    -  290,20 

מנכסי זכות שימוש בגין   גריעות
מהלך  חכירות שהופסקו ב

 תקופה ה

 

(221,12 )  (5601, )  (427 )    -  (919,14 ) 
           

 ,30554  17,213  -    156,18  618,93  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
           
           

           הפחתה שנצברה 
           

 22,640  7,110  234  5,438  9,858  2020בינואר,  1יתרה ליום  
 11,353  748  -    3,636  6,969  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
גריעות בגין חכירות שהופסקו  

 תקופה מהלך הב
 
(10,129 )  (805,3 )  (234 )    -  (16814, ) 

           
 ,82519  7,858  -    ,2695  6,698  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  

           
           

 34,480  9,355  -    712,88  812,23  2020בדצמבר,  31יתרה נטו ליום  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 הכספיים המאוחדים דוחות  באורים ל 

40 

 

 )המשך(  חכירות - : 31באור 

 
 2019שנת 

 

 כלי רכב   

 

 משרדים 

  
 

ציוד  
 משרדי

זכויות   
בתשתיות  
ובאתרי 

 ( 3)הטמנה 

 

 סה"כ 
 ח "אלפי ש  

           עלות
           

 44,278  17,213  427  12,540  14,098    2019 בינואר, 1יתרה ליום  
           

תוספות לנכסי זכות שימוש בגין  
 תקופה מהלך החכירות חדשות ב

 
2,853  3,183    -    -  6,036 

מנכסי זכות שימוש בגין   גריעות
מהלך  חכירות שהופסקו ב

 תקופה ה

 

(570 )  (1,530 )    -    -  (2,100 ) 
           

 48,214  17,213  427  14,193  16,381  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
           
           

           הפחתה שנצברה 
           

 14,882  6,362  120  3,300  5,100  2019בינואר,  1יתרה ליום  
 9,082  748  114  3,217  5,003  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
גריעות בגין חכירות שהופסקו  

 תקופה מהלך הב
 
(245 )  (1,079 )    -    -  (1,324 ) 

           
 22,640  7,110  234  5,438  9,858  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  

           
           

 25,574  10,103  193  8,755  6,523  2019בדצמבר,  31יתרה נטו ליום  
           

 

בגין אתרי מליוני ש"ח    11.6-שבוצעה בעבר בסך של כהפרשה לירידת ערך    הינה לאחרהיתרה   .3
 הטמנה שונים שהתכניות לגביהם טרם התממשו.

 

 .3.5%הינו  ותת בגין חכיריוההתחייבושיעור ההיוון הנומינלי בו נעשה שימוש למדידת  .4
 

  .ג'19ראה באור  -  באשר למועדי הפרעון של התחייבויות חכירה .5
 

מליוני ש"ח אשר   10-שילמה החברה בגין הסכמי החכירה כאמור לעיל סך של כ  2020במהלך שנת   .6
 מליוני ש"ח בגין ריבית. 0.8-מתוכם סך של כ
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 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין - : 41באור 

 

 : הרכב ותנועה .א
 

 2020שנת  
 

 
 . ראה סעיף ב' להלן*(  

 

 (. 10')ב22שנים, ראה גם באור   10-כהיתרה מופחתת ממועד תחילת פעילות המפעל על פני תקופה של  (1)

 (.13')ב22ראה באור  (2)

 ג' לעיל.5ראה באור  (3)
 
 
 
 

 

 

 *(  מוניטין 

זכויות   
פינוי  

 פסולת 

זכויות   
חוזיות  

RDF (1)  
זכויות  

  ( 2) משרפה
קשרי  
  לקוחות

זכויות הסכם 
 סה"כ   ( 3) הפעלה

 אלפי ש"ח   
               עלות 

               
 81,285  -    3,372  4,687  17,369  18,845  37,012  2020בינואר,  1יתרה ליום  

 345,243  285,631  -    -    -  -    59,612  ( 5חברה שאוחדה לראשונה )ראה באור 
               

 426,528  285,631  3,372  4,687  17,369  18,845  96,624  2020בדצמבר,  31  וםיתרה לי
               

               הפחתה שנצברה 
               

 25,685  -    2,510  4,687  2,680  15,808  -    2020בינואר,  1יתרה ליום  
 13,801  10,784  202  -    1,728  1,087  -    הפחתה שהוכרה במהלך השנה

               
 39,486  10,784  2,712  4,687  4,408  16,895  -    2020בדצמבר,  31יתרה ליום  

               
 387,042  274,847  660  -  12,961  1,950  96,624  2020בדצמבר,  31יתרה נטו ליום  
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 )המשך(  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין - : 41באור 

 
 2019שנת 

 

  *(  מוניטין   

זכויות  
פינוי  

  פסולת 
הסכם אי 
  תחרות 

זכויות  
 חוזיות 

 RDF (1)  
זכויות  
  ( 2משרפה )

 
 

קשרי  
 סה"כ   לקוחות

 אלפי ש"ח   
               עלות

               
 85,868  3,372  4,687  17,369  4,583  18,845  37,012  2019בינואר,  1יתרה ליום  

 ( 4,583)  -    -    -     ( 4,583)  -    -    גריעות
               

 81,285  372,3  4,687  17,369  -    18,845  37,012  2019בדצמבר,  31  וםיתרה לי
               

               הפחתה שנצברה 
               

 297,27  2,310  4,687  1,444  4,583  14,273  -    2019בינואר,  1יתרה ליום  
 2,971  020  -    1,236  -    1,535  -    הפחתה שהוכרה במהלך השנה

 ( 4,583)   -   -  -    ¤ ( 4,583)  -    -    גריעות
               

 25,685  ,1052  4,687  2,680  -    15,808  -    2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
               

 55,600  862  -    14,689  -    3,037  37,012  2019בדצמבר,  31יתרה נטו ליום  
 

 . ראה סעיף ב' להלן*(  
 

 (. 10')ב22באור גם ראה שנים,   10-כהיתרה מופחתת ממועד תחילת פעילות המפעל על פני תקופה של  (1)

 (.13')ב22ראה באור  (2)
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 )המשך(  ומוניטין נכסים בלתי מוחשיים - : 41 באור
 

 מוניטין .ב
 

חידות מניבות המזומנים המהוות  יעסקים הוקצה לקבוצות של  המוניטין שנוצר במסגרת צירופי  
 כדלקמן: הקבוצהמגזרי פעילות של  

 
 

  

 

בחנה הקבוצה את הצורך בירידת ערך מוניטין המיוחס לפעילות במגזר   2019בדצמבר,    31ליום   (1)
איכות הסביבה בהתבסס על עבודת בחינת ירידת ערך אשר בוצעה על ידי החברה האם לאותו 
המועד באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. במסגרת הבחינה אמד מעריך השווי את שווי  

הפעילות נטו בסכום הגבוה משמעותית מעל הערך בספרים. שווי השימוש  השימוש של נכסי  
היוון תזרימי המזומנים תוך שימוש בשיעור היוון אחרי מס של   ושיעור    8%נאמד בשיטת 

. מהבחינה כאמור עלה באופן מובהק כי אין צורך בהפרשה לירידת 2%צמיחה פרמננטי של  
 ערך של יתרת המוניטין. 

 
  31על תוצאות בחינת ירידת הערך שבוצעה ליום    הקבוצה, הסתמכה  2020בדצמבר    31ליום  

. IAS 36-ל  99וזאת כמתאפשר בהתאם לסעיף  כאמור לעיל  בקשר למוניטין זה    2019בדצמבר  
בחינה   הקבוצהלהערכת   על  הישענות  המאפשרים  האמור,  בסעיף  התנאים  כל  התקיימו 

 שבוצעה בשנה קודמת כדלקמן:
  

אשר מרכיבים את היחידה לא השתנו באופן משמעותי מאז החישוב    הנכסים וההתחייבויות .1
 ;ההשבה-העדכני ביותר של הסכום בר

ההשבה עלה על הערך בספרים של היחידה בפער -החישוב בשנה קודמת של הסכום בר .2
 ניכר. 

של   .3 הקודם  החישוב  מאז  שהשתנו  והנסיבות  שהתרחשו  האירועים  ניתוח  על  בהתבסס 
בר להערכת-הסכום  בר  ההשבה,  שהסכום  הסבירות  החברה  נמוך  -הנהלת  יהיה  ההשבה 

 מהערך השוטף בספרים של היחידה היא קלושה. 
 

   .5באשר למוניטין שנוצר במסגרת רכישת השליטה באדום ראה באור  (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2020  2019 
 ש"ח  אלפי  
     

 37,012  37,012  ( 1) מגזר איכות הסביבה
 -    59,612  (2) התפלת מיםמגזר 

     
  96,624  37,012 
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 ומאחרים אשראי מתאגידים בנקאיים - : 51באור 
 

 :ההרכב .א

 בדצמבר 31  שיעור   
 2019    2020  ריבית *(   
 אלפי ש"ח   %  
       
 181  -      משיכת יתר 
   -הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 ללא הצמדהבשקלים 
 

1.53 
 

79,112  154,005 
 64,962  87,859    חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך  

       
    166,971  219,148 
       

 . 2020בדצמבר,  31*(  שיעור ריבית משתנה משוקלל ליום       
 

 ' להלן. ה22- ' וד22', ג22באורים אה לגבי ערבויות, שעבודים ואמות מידה פיננסיות ר .ב
 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - : 61באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 86,095  85,611  חובות פתוחים
 23,513  19,011  הוצאות לשלם 

 12,520  16,966  צדדים קשורים *( 
 1,475  3,084  המחאות לפרעון

     
  124,672  123,603 

 
 *( יתרות שוטפות, אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.  

 
 

 זכאים ויתרות זכות  - : 71באור 

 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 493,28  32,588  עובדים ומוסדות בגין שכר
 ,6855  8,145  מוסדות 

 7,055  3,923  הכנסות מראש 
 7,219  5,253  הוצאות לשלם 

 401  832  ריבית לשלם
 -    547  נגזרים פיננסיים

 400,3  ,3655  אחרים 
     
  56,653  52,253 
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 בנקאיים ומאחרים הלוואות מתאגידים  - : 81באור 

 

 :ההרכב .א
 

 בדצמבר 31  שיעור   
 2019  2020  ( 1קבועה )  ריבית  
 אלפי ש"ח   %  
       

 280,132  349,500    2.89  לא צמוד בשקלים - מתאגידים בנקאיים
 259,051  211,629  4.13  לא צמוד בשקלים -ממוסדות פיננסיים 

       
    561,129  539,183 
       
 64,962  87,859    חלויות שוטפות  - בניכוי  

       
    473,270  474,221 
       
 . 2020בדצמבר,  31שיעור ריבית שנתית משוקלל ליום  (1)

 

 : מועדי הפרעון .ב

 
בדצמבר   31 

2020 
 אלפי ש"ח   
   

 87,859  חלות שוטפת -שנה ראשונה  
 002,106  שנה שנייה 

 539,107  שנה שלישית 
 140,109  שנה רביעית 

 807,74  שנה חמישית 
 782,75  שנה שישית ואילך 

   
  129,561 

 

 מימון מחדש: .ג
 

מגופים מממנים שונים  לנטילת הלוואות    התקשרויותה  קבוצההשלימה    2019חודש ינואר  במהלך  
הקבוצה  שמטרתן ביצוע מימון מחדש של הלוואות קיימות ושל ערבויות בנקאיות של חברות  

התקשרה הקבוצה בהסכמי   2019מליוני ש"ח ובהמשך שנת  750-בסך של כ מימון מחדש( -)להלן 
 :כמפורט להלן מליוני ש"ח 170- מימון נוספים בהיקף של כ

 

 הסביבה  איכות .1
 

וכן התחייבו מספר  קבוצה  החברות  במסגרת המימון מחדש, הוסרו כלל השעבודים שהיו על  
איכות הסביבה, כלפי תאגיד הבנקאי לא ליצור שעבודים כלשהם    במגזר  מאוחדות  חברות

מאוחדות   חברות  מספר  התחייבו  כן,  כמו  שלילי(.  )שעבוד  שלישיים  צדדים   במגזרכלפי 
, ערבות בלתי מוגבלת )היקף ההלוואות והמסגרותבאיכות הסביבה, לערוב אחת לשנייה  

  היקף הערבויות הבנקאיות הינו עד מליוני ש"ח ו  700-הינו כ  , 2020בדצמבר,    31יום  נכון ל
 מליוני ש"ח(.   50

 
של   הפיננסי  החוב  העיקריות    חברותההיקף  הסביבה  במגזרהמאוחדות    31ליום    איכות 

 .מליוני ש"ח 411-מסתכם בכ 2020בדצמבר, 
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 )המשך( ומאחרים מתאגידים בנקאייםהלוואות  - : 18באור 

 

 מים התפלת .2
 

התפלת מים   במגזרבמסגרת המימון מחדש של הקבוצה כאמור, התקשרה חברה מאוחדת  
מליוני ש"ח. ההלוואה    294-בהסכם מימון במסגרתו הועמד לה מימון מחדש בהיקף של כ

.  4.13%אינה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא נושאת ריבית קבועה בשיעור שנתי של  
נים, בחודשים ינואר ויולי של כל שנה )הפרעון  ש 8קרן ההלוואה תיפרע במשך תקופה של  

יולי   בחודש  דצמבר    2019הראשון  בחודש  להתבצע  צפוי  האחרון  חלק 2026והפרעון   .)
מהסכום שהתקבל שימש לפרעון מלא של ההלוואה אשר הייתה באותו המועד מתאגיד  

 ח(.מליוני ש" 113-בנקאי, לרבות ריבית צבורה ועמלת פרעון מוקדם )סך כולל של כ
 

  12.5-מליוני ש"ח וכ  11.5סך של  המאוחדת  , פרעה החברה  2019בחודשים ספטמבר ודצמבר  
 מליוני ש"ח, בהתאמה, לרבות פרעון מוקדם בהתאם למנגנון פרעון מוקדם בהסכם המימון. 

ש"ח,   מליוני  26.4-סך של כהמאוחדת  , פרעה החברה  2020בחודשים מאי, ספטמבר ודצמבר  
מליוני ש"ח, בהתאמה, לרבות פרעון מוקדם בהתאם למנגנון   18.4- מליוני ש"ח וכ  12.5-כ

 פרעון מוקדם בהסכם המימון.
 

של  ה הפיננסי  החוב  המאוחדת  חברהיקף  מים  במגזרה    2020בדצמבר,    31ליום    התפלת 
 מליוני ש"ח. 212-מסתכם בכ

 

החלה הקבוצה בדיונים עם גורמים מממנים לביצוע מימון מחדש של    2018במהלך שנת   .3
המועד  באותו  קיימות  שהיו  הלוואות  של  מוקדם  לפרעון  היתר,  בין  ששימשו,  הלוואות 
מתאגידים בנקאיים ומאחרים לזמן ארוך וקצר, לרבות ריבית צבורה ועמלת פרעון מוקדם 

.  2019בחודש ינואר  כאמור לעיל  מימון מחדש הושלם  מליוני ש"ח(. ה  750-)סך כולל של כ
בשנת   הקבוצה  האיצה  האמור,  ההלוואות    2018לאור  נטילת  בגין  הניכיון  הפחתת  את 

 מליוני ש"ח.   31-הישנות וכללה הוצאות מימון בגין האמור בסך של כ
 

, התקשרה חברה מאוחדת במגזר האנרגיה עם תאגיד בנקאי בהסכם 2020באוקטובר    22ביום   .ד
מליוני ש"ח. ההלוואה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא    18לקבלת הלוואה בהיקף של  

  7. ההלוואה )קרן וריבית( תיפרע במשך תקופה של  3%נושאת ריבית קבועה בשיעור שנתי של  
 (. 2021ניים רצופים )הפרעון הראשון התבצע בחודש ינואר שנים, בתשלומים רבעו

 

 . 'ה22- ' וד22, 'ג22 ים, ראה באורואמות מידה פיננסיות , שעבודיםערבויות לגבי .ה
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  מכשירים פיננסיים - : 19באור 
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  .א
 

 הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים:להלן סיווג הנכסים 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     נכסים פיננסיים 
     

 170,377  515,358  (בעלות מופחתת יםהנמדד)  הלוואות וחייבים

     
     התחייבויות פיננסיות

     
 967,876  738,849  הנמדדות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות 

     
     התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

     
 -    2,621  )ראה סעיף ד' להלן( נגזרים פיננסיים

     
 

 גורמי סיכון פיננסיים .ב
 

)סיכון מטבע חוץ, פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק  
סיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים  ו  סיכון מדד המחירים לצרכן 

על   אפשריות  שליליות  השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת  הקבוצה  של  הכוללת 
 חברה. ההינו מנכ"ל   קבוצההביצועים הפיננסיים של הקבוצה. האחראי על ניהול סיכוני השוק ב

 

 סיכון מטבע חוץ ומדד המחירים לצרכן .1
 

הסתכם עודף ההתחייבויות הכספיות הנקובות במטבע חוץ על   2020בדצמבר,    31ליום  
כ של  בסך  חוץ  במטבע  כספיים  כש"ח  אלפי  533- נכסים  מזה  ש"ח  480-,  עודף   אלפי 

וכ באירו  רכוש  על  בדולר.  53- התחייבויות  ש"ח  הכספיות   אלפי  ההתחייבויות  עודף 
בכ הסתכם  צמודים  כספיים  נכסים  על  ההתחייבויות   26-הצמודות  עודף  ש"ח.  מליוני 

 . מליוני ש"ח 480-בכנכסים הכספיים הלא צמודים הסתכם לא צמודות על ה הכספיות ה
 

 סיכון אשראי .2
 

אשראי   או  סיכון  כלקוח  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שכנגד  שהצד  הסיכון  הוא 
  ה הפסד.בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצ

 
נוהגת להפקיד את יתרות המזומנים ושווי מזומנים שלה בתאגידים בנקאיים   הקבוצה

  32-האמורות בכ  הסתכמו היתרות  2020בדצמבר,    31מהדרג הגבוה ביותר בישראל. ליום  
ש"ח טווח  מליוני  קצרי  שקליים  פקדונות  כוללות  אשר  כ,  של  ש"ח   10-בסך  מליוני 

 משתנה בשיעור פריים בניכוי מרווח מסוים.הנושאים ריבית 
 

ממספר רב של לקוחות הכוללים בין היתר, רשויות מקומיות   נובעות  הקבוצהכנסות  ה
קבוצה נובעות מצד קשור )חברה  במגזר המים הכנסות ויתרות ה  וחברות ממשלתיות.

ההנהלה בוחנת באופן שוטף את יתרת הלקוחות, מצבם הכספי ודירוג האשראי כלולה(.  
במידה שקיים הכספיים,  שלהם,  נכללות    ,ובדוחות  הצורך,  הפרשות ספציפיות במידת 

ערך(    מסופקים  לחובות את )ירידת  ההנהלה,  הערכת  לפי  נאותה,  בצורה  המשקפות 
בנוסף, מבצעת החברה בחינת ירידת ערך משותפת למספר .  הנ"לבחובות  ההפסד הגלום  

בדבר מכירות ללקוחות עיקריים, ראה  .  םשל יתרות לקוחות מקובצים על פי מאפייניה
 א'.25באור 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 19באור 

 
 סיכון ריבית  .3

 

ריבית  הנושאות  קצר  לזמן  מהלוואות  בעיקר  נובע  הקבוצה  של  הריבית  שיעור  סיכון 
ולפיכך חשופה הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ושינויים בשווי הוגן. בנוסף,   משתנה

לקבוצה הלוואות לזמן ארוך מבנקים ומגופים מוסדיים הנושאות ריבית בשיעור קבוע, 
 ון שווי הוגן.ולפיכך חשופה בגינן הקבוצה לסיכ

 

 ריכוז סיכון נזילות  .ג
 

מועד   בהגיע  הפיננסיות  בהתחייבויותיה  לעמוד  תתקשה  שהקבוצה  הסיכון  הוא  נזילות  סיכון 
תשלומן. גישת הקבוצה לניהול סיכוני נזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות  

 המספקת לעמידה בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן. 
 

לתשלום    ומסגרות אשראי  ויתרות נזילות  הקבוצה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים
הוצאות התפעול הצפויות ולצורך פרעון ההתחייבויות הפיננסיות וזאת בהתאם לאומדן סביר של  

מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של  לקבוצה    2020בדצמבר,    31בנוסף, ליום    תשלומים אלו.
 . מליוני ש"ח )כמחצית מהן מסגרות חתומות( 291-כ
 

ן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהל
 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

 
 2020בדצמבר,  31ליום 
 

  
 עד 

  שנה
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
 3עד 

  שנים 

שנים   3-מ
 4עד 

  שנים 

שנים   4-מ
 5עד 

  שנים 
 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
מתאגידים בנקאיים    אשראי

  ומאחרים 
 

322,80  -  -  -  -  -  
 

322,80 
לספקים ולנותני   התחייבויות
  שירותים 

 
672,241  -  -  -  -  -  

 
726,412 

 460,59  -  -  -  -  -  460,59  זכות   תרותוי  זכאים
 984,24  -  -  ,3491  354,4  646,9  635,9  התחייבות בגין חכירה

 2,621  586  357  323  381  427  547  נגזרים פיננסיים 
הלוואות מתאגידים בנקאיים  

  ומאחרים 
 

703,106  
 

108,122  
 

160,120  211,118  264,80  214,79  
 

660,626 
               

  381,339  132,181  124,895  119,883  80,621  080,79  971,918 

 
 2019בדצמבר,  31ליום 
 

  
 עד 

  שנה
 משנה עד
  שנתיים 

 משנתיים 
 3עד 

  שנים 

שנים   3-מ
 4עד 

  שנים 

שנים   4-מ
 5עד 

  שנים 
 5מעל 
 סה"כ  שנים 

 אלפי ש"ח   
מתאגידים בנקאיים    אשראי

  ומאחרים 
 

157,271  -  -  -  -  -  
 

157,271 
לספקים ולנותני   התחייבויות
  שירותים 

 
123,603  -  -  -  -  -  

 
123,603 

 47,026  -  -  -  -  -  47,026  זכות   תרותוי  זכאים
 408,15  -  858  1,128  2,299  3,359  764,7  התחייבות בגין חכירה

  הלוואות מתאגידים בנקאיים
    ומאחרים

 
84,835  

 
99,802  

 
98,244  96,688  13295,  029,146  

 
620,730 

               
  499,420  ,161103  100,543  97,816  95,990  029,146  038,964 

 
פיננסיות    הקבוצהבנוסף,   להתחייבויות  ובמגזר    לטובתערבה  המים  במגזר  כלולות  חברות 

,  2019-ו   2020בדצמבר,    31מליוני ש"ח לימים    28- מליוני ש"ח וכ  38- האנרגיה בסך כולל של כ
 בהתאמה. מועד פרעון הערבויות הינו על פי דרישה. 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 19באור 
 

 משובצים נגזרים  .ד
 

בבאורים   ו1)'ב22כאמור  ל2')ב22- (  הכנסות  הלן(  במדד  ה,  לשינויים  חשופות  המוחזקות  חברות 
ואירו.   דולר  של  החליפין  בשערי  לשינויים  וכן  ואירופאי  אמריקאי  הישראלי,  לצרכן  המחירים 

ווח נגזרים משובצים בגין הנ"ל הופרדו ונמדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ההשפעה על דוח ר
או הפסד משתקפת בסעיף הכנסות ובסעיף הוצאות מימון. השווי ההוגן של הנגזרים המשובצים  

 במדרג השווי ההוגן.  3מסווג לרמה 
 

 שווי הוגן  .ה
 

פיננסיותהיתרה בדוחות הכספיים של   והתחייבויות  תואמת או קרובה לשווי    נכסים פיננסיים 
הינו    2020בדצמבר    31ם ששווין ההוגן ליום  ומבנקי  מוסדיים  מגופים, למעט הלוואות  ההוגן שלהם

מליוני ש"ח )כולל  562-מליוני ש"ח( ויתרתן בספרים מסתכמת בכ 546- כ -2019מליוני ש"ח ) 577-כ
במידרג השווי    3מליוני ש"ח(. השווי ההוגן של ההלוואות מסווג לרמה    540-כ  - 2019ריבית לשלם( ) 

 ההוגן. 
 

       בגורמי שוקמבחני רגישות בגין שינוי  .ו
 

  
במדד מבחן רגישות לשינויים 
 המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
 מדדעליית 

  2.5%של 
  מדדירידת 

 2.5%של 

 אלפי ש"ח   

     
2020  (182 )  182 

     
2019  102  (102 ) 

 

 

  
      מבחן רגישות לשינויים

 בריבית נומינלית

 מהשינוי רווח )הפסד(   

  
  ריביתעליית 

0.5%  
   ריביתירידת 
 0.5%של 

 אלפי ש"ח   

     
2020  (396 )  396 

     
2019  (771 )  771 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 19באור 

 
 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות 

 
נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים    השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטים

 אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה. 
 

ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות    הקבוצה 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי  

ס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון  בהון העצמי )לפני מ
 לכל מועד דיווח.

 
בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי  

 בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים. 
 

בהלוואות בריבית משתנה,    בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית. בהלוואות  
 מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.

 
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים - : 20באור 
 

פיטורין או    דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת
לחוק פיצויי פיטורין כמתואר   14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  

להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל  
העסקתו    הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת

 . 'יז2ראה גם באור , אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים
 

כתוכנית  המסווגות  הפקדות  ידי  על  כלל,  בדרך  ממומנות,  העסקה  סיום  לאחר  לעובדים  ההטבות 
 הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.להטבה מוגדרת או כתוכנית ל

 
 מוגדרת להפקדה תוכניות .1
 

פיו  -, על1963-ג"לחוק פיצויי פיטורין, התשכ  14תנאי סעיף  לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים  
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה 
מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות  

 ת.הפקדה מוגדרלבגין תגמולים מהוות תוכניות 
 
 מוגדרת הטבהל תוכניות .2
 

הפקדה מוגדרת, כאמור לשל תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות  לגבי חלק  
הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים  ללעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית  

 ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בפוליסות ביטוח מתאימות.
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   ארוך לזמן אחרות התחייבויות - : 12באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 11,816  10,263  לסגירת אתר הטמנה  ההתחייבות צפוי
 3,000  2,900  התחייבות צפויה לסגירת משרפה

     
  13,163  14,816 

 

המשרפה מבוססות על הערכות מומחים  ההתחייבויות לסגירת אתר הטמנה ולפינוי אפשרי של   .1
 כא' לעיל. 2חיצוניים בלתי תלויים, ראה גם באור 

 ( להלן. 13')ב22ראה באור למידע נוסף באשר למשרפה   .2
 
 

 התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים  - : 22באור 

 

 ותלויות נוספות  תביעות משפטיות .א
 

  3,134- סך של כידי ספק בתביעה על    מאוחדת  הוגשה כנגד חברה  2015בחודש פברואר   .1
אלפי ש"ח בגין שירותי    2,633-אלפי ש"ח בקשר עם דרישה לתשלום חשבון סופי בסך של כ

לחברה   שהוענקו  )נתר"ה(  והקמה  רכש  תכנון,  מפעל המאוחדת  ניהול,  שדרוג  בפרויקט 
המאוחדת , הגישה החברה  2015ביוני    15. בד בבד עם כתב ההגנה, ביום  המאוחדת  החברה

אלפי ש"ח בגין נזקים שנגרמו לה על ידי אותו ספק   10,442- תביעה שכנגד על סך של כ
ובהפרת המאוחדת  כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים של הספק בהענקת השירותים לחברה  

 .המאוחדת על פי הסכם מול החברה  יוהתחייבויות
 
בשל המאוחדת  קרסה תקרת הארובה של התנור במפעל החברה    2017בינואר,    10ום  בי

הוגש כתב התביעה    2017ביולי,    17ביום    ובעקבות כך   ליקויים חמורים קודמים שהתגלו בו
כאמורשכנגד   בארובה  הנזק  את  גם  ויכלול  התביעה  סכום  את  שיגדיל  ביום  באופן   .1  

  BEROAמטעם הספק ובקשה לצרף את חברתהוגש כתב הגנה מתוקן    2017באוקטובר,  
תצורף כנתבעת ועל החברה    BEROA)יצרן הציוד( כנתבעת, בית המשפט קבע כי חברת

להגיש כתב הגנה מתוקן. כתב תביעה הוגש וכתב הגנה שכנגד מטעם הספק  המאוחדת  
 הוגש גם כן. 

 
ל בעניין המצאת התביעה  הליכים ממושכים שהתנהלו  שבה  )שמקום מו  BEROA-לאחר 

הצדדים הסכימו   כתב הגנה מטעמה.  2020במרס,    16ביום    BEROAמחוץ לישראל(, הגישה  
לפנות לגישור בפני כבוד השופטת הילה גרסטל והם מצויים בשלב הסדרת מסגרת הליך  

 הגישור לרבות מינוי מומחה מוסכם.  
 

החברה   הנהלת  יועציה  המאוחדת  להערכת  של  דעתם  חוות  על  היתר,  בין  ובהתבסס, 
ולפיכך    50%-תהיה חשיפה כספית בפרשה נמוך מהמאוחדת  המשפטיים הסיכוי שלחברה  

 לא נכללה הפרשה בגינה בדוחות הכספיים. 
 

תביעה ולצידה בקשה לאשרה   מאוחדת   התקבלה במשרדי חברה  2019  ,בדצמבר  31ביום   .2
אביב. בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה  אשר  ייצוגית,  הוגשה    כתביעה  כנגד  התביעה 

ו)כמפעילת מפעל    המאוחדת  החברה חירייה   RDFייצור  מיון  המחזור  בפארק    ( מפסולת 
תחנת מעבר לפסולת  החירייוכנגד שני משיבים נוספים, אשר לפי הנטען מפעילים באתר 

 ומתקן לטיפול בפסולת עירונית מעורבת.
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 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים - : 22באור 
 

כתוצאה  המשיבים  ידי  על  הנגרמים  ריח  למפגעי  בטענה  הוא  התביעה  של  עניינה 
ואי נקיטת האמצעים הנדרשים    ה חיריי מהמתקנים והפעילויות המופעלים על ידם באתר  

(  9-ו  8למניעתם. על פי הנטען, כתוצאה מכך סובלים התושבים בתל אביב )תושבי רובעים  
בכלל זה בעלים ושוכרים של דירות ובתי עסק, לרבות מי וכן ביישובים סמוכים לאתר, ו

שעובד ועבד באזורים אלו, ממפגעי ריח זבל ואשפה המסבים להם, על פי הנטען, נזקים  
 ( ונזקים ממשיים )פגיעה בשגרת החיים(.  דומהלא ממוניים )חוסר נוחות, כעס וכ

 
אשר יהווה פיצוי  קשה להעמיד סכום מסוים    במועד הבקשה המבקשים ציינו בבקשה כי  

לנזקים שנגרמו לפי הנטען להם ולחברי הקבוצה אך לטענתם סכום הנזקים הלא ממוניים 
שנגרם להם ולחברי הקבוצה נאמד במליוני ש"ח וזאת על בסיס מכפלה של סכומי נזק לא  

 ממוני מוערכים במספרם המוערך של התושבים והמועסקים.
 

ת תשובה לבקשת האישור בטענה כי דין  הגישה החברה המאוחד  2020בחודש אוקטובר  
- טענת המבקשים להידחות משאין בפעילות המתקיימת באתר חירייה בכלל ובמתקן ה

RDF   לתמיכה האישור,  בבקשת  הנטענים  הסביבתיים  למפגעים  לגרום  כדי  בפרט, 
 בטענותיה צירפה החברה חוות דעת של מומחה.

 
לבקשת האישור,  המאוחדת  לתשובת החברה    ההגישו המבקשים תגוב  2021בינואר,    6  ביום

מש דעת  חוות  חזית לבצירוף  את  המבקשים  הרחיבו  התגובה,  במסגרת  מטעמן.  ימה 
 המחלוקת, תוך שימת דגש על הטענה כי המשיבים הפרו את תנאי רישיונות העסק שלהם.

, לבית המשפט בקשה  המאוחדת  המשיבים, ובכללם החברה  , הגישו2021בפברואר    14ביום  
תגובת המבקשים לתשובות ובכלל זאת את הראיות החדשות שצורפו משותפת למחיקת  

 . 2021במאי  23ישיבת קדם משפט בתיק נקבעה ליום  לה וחוות הדעת המשלימה. 
 

המבקשים  קיומו של הליך גישור.    לעהמליץ בית המשפט לצדדים    2021בפברואר,    10ביום  
 נתנו,  אף הןהחברה המאוחדת והאיגוד,    סכמתם להליך הגישור.הודיעו לבית המשפט על ה

והנדסה דן    )חץ אקולוגיה   3  המשיבההסכמתן להליך גישור, בכפוף למינוי מגשר מוסכם.  
 . הודיעה לבית המשפט כי היא אינה רואה טעם בקיומו של הליך גישור (בע"מ 2001
 

החברה   ההמאוחדת  להערכת  יועציה  על  היתר,  בין  שלביו  ובהתבסס,  בשל  משפטיים, 
התביעה סיכוי  את  להעריך  ניתן  לא  ההליך,  של  הפרשה    המוקדמים  נכללה  לא  ולפיכך 

 בדוחות הכספיים בגינה.
 

  בגין תביעה שהתנהלה כנגד שותפות מוחזקת   2020  ,בינואר  22יום  התאם לפסק דין מב .3
אי הימנעות מכל פעולה  עקב    (49%בשיעור של  החזקה  המטופלת בשיטת השווי המאזני )

והפרת הוראות חוק למניעת מפגעים, הוטל על השותפות קנס כספי בגובה  מזהמת מים  
ולמשך שלוש שנים, מחויבת השותפות להימנע ק הדין  החל מיום פסבנוסף,    ש"ח.מליון  

ביצוע העבירות בהן הואשמה. במידה ולא תעמוד בתנאי זה, יוטל על השותפות קנס כספי 
ניתן פסק דין בבית   2020יולי,  ב  16ש"ח. השותפות הגישה ערעור וביום    נייומל  2בגובה  

אלפי ש"ח והקנס בגין אי    650סך של  המשפט המחוזי בחיפה בו נקבע כי הקנס יופחת ל
ש"ח. במהלך הרבעון השלישי של שנת   נימליו  1.2סך של  עמידה בעבירה נוספת הופחת ל

 לואו.  את הקנס במ המוחזקתהשותפות  שילמה   2020

 

בסעיף   .4 לאמור  השותפות  3בהמשך  כנגד  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה  הוגשה   לעיל, 
  2020מליוני ש"ח. בחודש ספטמבר    89בגובה  המטופלת בשיטת השווי המאזני    המוחזקת

הגישו המבקשים תגובה לתשובת   2020ובחודש אוקטובר    הוגשה התשובה לבקשת האישור
וכן בקשה להכנסת ראיות   נערך דיון מקדמי   2020בדצמבר,    15  נוספות. ביום השותפות 

בתיק ונקבע כי המבקשים רשאים להגיש בקשה לתיקון בקשת האישור ולצרף חוות דעת 
 .  2021באפריל  5 מטעמם. כן נקבע דיון נוסף לתאריך
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 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים - : 22באור 
 

לאחר הדיון פנו המבקשים לבית המשפט בבקשה לארכה להגשת חוות דעת. המשיבים 
התנגדו לבקשה בין היתר מהטעם שהתבקשה ארכה בלתי מוגבלת בזמן. בית המשפט דחה 

על המבקשים  הארכהאת בקשת   כי  וקבע   להמשיך ברצונם אם  להחליט של המבקשים 

כל  בידיהם שיהיו כייצוגית ולאחר  התביעהלאישור   הבקשה את למחוק או הנוכחי בהליך
 ייצוגית. תובענה  לאישור חדשה בקשה  להגיש מקום  יש להחליט אם הדעת וחוות המידע

לאישור    2021  ,בפברואר  25  יוםב הבקשה  בהליך  ממשיכים  הם  כי  המבקשים  הודיעו 
כתבי התובענה כייצוגית ובהתאם לכך נקבע על ידי בית המשפט כי ההליכים יימשכו על פי  

 ייערך במועדו.  2021באפריל  5הטענות הקיימים בתיק והדיון הקבוע ליום  
 

 לדעת יועציה המשפטיים של השותפות, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.
 

מתיר למדינה )הרשות להתפלת מים( לסקור את שבין המדינה לבין ו.י.ד.    B.O.T-הסכם ה .5
ירידה בעלויות הנובעות משיפור טכנולוגי, הרשות    עלויות התפעול של ו.י.ד. במקרה של 

מסך כל הירידה המדוברת.   50%- להתפלת מים תהיה רשאית להפחית את תעריף המים ב
ו.י.ד התעוררה מחלוקת בנוגע לפרשנות בנוגע לתקופה שעבורה הפחתה זו  - בין המדינה ל

תה )אם בכלל(. )אם ישנה( תתבצע ועל אופן חישוב עלויות התפעול לצורך קביעת ההפח
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הרשות להתפלת מים עדיין לא כימתה באופן ברור 

 אף אחת מדרישותיה.  
 

בהתאם להסכם הזיכיון, רשאים הצדדים לברר את הסכסוך בבוררות בפני שופט בדימוס, 
זילברטל לשמש כיושב  וכלכלן. הצדדים מינו בהסכמה את השופט בדימוס צבי    מהנדס 
ראש הרכב הבוררים, אך טרם החליטו על זהות הכלכלן והמהנדס אשר ישמשו כיועצים  
ליושב ראש הרכב הבוררים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובמאמץ להגיע להסדר פשרה,  
הסכימו הצדדים להתחיל בהליך הבוררות רק במידה ולא יצליחו ליישב את הסכסוך בדרך 

 של משא ומתן.
 

  1  ביוםלאחר תאריך המאזן,  הגישה ו.י.ד תביעה כנגד המדינה ו  2020בספטמבר,    24ביום  
הגישה המדינה כתב הגנה מטעמה. במסגרת כתב ההגנה המדינה טענה, כי ,  2021בפברואר  

תביעת   לדחות את  הראשונה  ו.י.דיש  הביקורת התקופתית  לבצע את  למדינה  לאפשר   ,
ובהתאם לדרישותיה,  בהתאם  הביקורת    והשנייה  המים   -לממצאי  מחיר  את  להפחית 

ל ידיה  על  מיוםו.י.ד- המשולמים  החל  רטרואקטיבי,  באופן  המדינה  2013בינואר,    1  ,   .
יש לחייב את   ביצוע הביקורות,  כי לשם  לידיה את כל המסמכים   ו.י.דהוסיפה,  למסור 

יועציה המשפטיים, הסיכויים   ו.י.ד, בהתבסס על  ו.י.ד - ששדרשה לאלתר. לדעת הנהלת 
תידרש לשאת בתשלום בגין הפחתת המים בתקופה שקדמה למועד ההודעה )כהגדרתה  

נמוכים מ הזיכיון(  הגישה את   .50%-בהסכם  כי המדינה טרם  ותחת ההסתייגות  בנוסף, 
עומדות טענות   ו.י.ד- ל  -מלוא כתבי טענותיה )וממילא טרם פירטה כדבעי את טענותיה(  

לשאת בתשלום בגין הפחתת המים גם לאחר מועד  ה  תוטובות אשר בעטיין אין לחייב א
 .  ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ההודעה

 

ו .6 ו.י.ד  למתקן    IPP-בין  החשמל  ספק  שהינה  לשעבר  קשורה  )חברה  בע"מ  אשקלון  דלק 
קת באשר לסוגיה מי הגוף אשר (, התעוררה מחלוIPP -ההתפלה של ו.י.ד באשקלון, להלן  

  2015אמור לשאת בעלויות המערכתיות אשר הושתו על ידי רשות החשמל החל משנת  
 . (IPP)ובכללם  ( על יצרני חשמל פרטיים2013)רטרואקטיבית מחודש יוני 

 
, התקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים לפיו נדחתה הבקשה  2020במאי    24ביום  
. לגבי הסעד החלופי  IPPאין לחייב את המדינה לנהל הליך בוררות מול    ונקבע כי  IPPשל  

, מדינה IPPכי הסכסוך יידון בפני בית המשפט במתכונת משולשת )  IPPשהתבקש על ידי  
וי.ד( בית המשפט קבע כי טרם בשלה העת להכריע בעניין זה ובית המשפט יידרש אליו -ו

 ינה בבית המשפט. תגיש תובענה נגד ו.י.ד והמד IPPאם וכאשר 
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והמדינה   IPPכי    בשים לבלדעת הנהלת ו.י.ד, בהתבסס, בין היתר, על יועציה המשפטיים  
טרם הגישו את כתבי טענותיהן בעניין המחלוקת הראשונה )וממילא טרם פירטו כדבעי  

עומדות טענות טובות   ו.י.ד-בהתבסס על האמור במערכת ההסכמית, ל  - את טענותיהן(  
 לשאת בתשלום התשלומים המערכתיים. ותה אשר בעטיין אין לחייב א 

 

)ח  2017ביוני,    21ביום   .7 "קבוצת תמר"  הגז תמר( בקשה  הגישה  ברות המחזיקות במאגר 
שבבסיסו מחלוקת בדבר אופן הצמדת נוסחת המחיר רותם    OPCלפתיחת הליך בוררות נגד  

 רותם.  OPC-של הגז הטבעי בהסכם האספקה ממאגר תמר ל
 

רותם בו דחתה את כל הטענות   OPCהוגש כתב הגנה מפורט מטעם    2018ביוני,    8ביום  
הוגשה תגובה   2018שהועלו על ידי קבוצת תמר במסגרת כתב התביעה. בחודש אוקטובר 

רותם את תגובתה הסופית. בחודש פברואר   OPCהגישה    2018מטעם תמר. בחודש דצמבר  
 , התקיים דיון בפני הטריבונל.   2019

 
בדבר  2019ביולי    18ביום   הבוררות  פסק  התקבל  נוסחת  ,  הצמדת  אופן  בדבר  מחלוקת 

כל   OPC-המחיר של הגז הטבעי בהסכם האספקה ממאגר תמר ל רותם, אשר דחה את 
כלפי   "קבוצת תמר"  "קבוצת   OPCטענות  על  כי  כן, קבע טריבונל הבוררות  רותם. כמו 

מליוני ש"ח(   14-מליוני ליש"ט )כ  3.3- רותם החזר הוצאות בסך של כ  OPC-תמר" לשלם ל
המסתכם לסך   2%גין השלמה לריבית על הפיקדון בנאמנות לשיעור של ליבור +  ותשלום ב

רותם קיבלה את הסכומים האמורים לעיל    OPCמליוני ש"ח(.    4-מליוני דולר )כ  1.1-של כ
 . 2019במהלך הרבעון השלישי של שנת 

 

- ו   2017רותם וחברות נוספות שהינן בעלות עניין בה, הוגשו במהלך השנים    OPCכנגד   .8
בקשות לאישור תביעות נגזרות. עניינן של הבקשות הינו עסקאות לרכישת גז טבעי  2018

ביחס   בין היתר,  וזאת,  ו"כריש"  הגז "תמר"  הנכללות בבקשות ממאגרי  ידי החברות  על 
לאופן אישורן של העסקאות הנ"ל וחלוקת ההטבות הכלכליות בין החברות שהיו צד למשא 

 ומתן אל מול ספקי הגז. 
 

רותם, ובהתבסס על יועציה המשפטיים, סביר יותר מאשר לא, כי   OPCהנהלת    להערכת
 הבקשות לא תתקבלנה על ידי בית המשפט.   

 

( לבין  33%-)החזקה בשיעור של כ  כלולהועד היום קיימות מחלוקות בין חברה    2012משנת   .9
 המינהל בקשר גביית דמי שימוש בגין הפעלת אתר מטמנה ומתקן ביוגז. 

 
, בין  כלולהספיים כוללים הפרשה נאותה בהתאם להערכותיה של החברה ההדוחות הכ

מהותיים   אינם  ההפרשה  סכומי  המינהל.  עם  המתנהל  ומתן  במשא  בהתחשב  השאר 
 לפעילות הקבוצה. 

 

לחלק מחברות הקבוצה והחברות הכלולות קיימים חילוקי דעות ודרישות כספיות במהלך  .10
בנושאים כגון ארנונה, מינהל וכדומה. בדוחות העסקים הרגיל עם רשויות וגופים שונים  

 הכספיים נכללו הפרשות מתאימות בגין האמור אשר מסתכמות בסכומים לא מהותיים.
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 התקשרויות  .ב

  

 )חברה כלולה( שירותי זיכיוןהסכם  .1
 

מול משרד האוצר )להלן   BOT, חתמה ו.י.ד על הסכם 2002ואפריל   2001בחודשים נובמבר 
לקוח(, לצורך מימון, תכנון, בנייה, תפעול והעברה לממשלת ישראל של מתקן התפלת   -

 מיליון מטר קוב של מי ים מותפלים כל שנה.   100ים באשקלון המיועד לייצר -מי
 

.  2002באוקטובר,   31ימים, החל מיום    24- חודשים ו  7שנים,  24היא  BOT-תקופת הסכם ה
ה ו.י.ד עומדת במגבלות מסוימות, המדינה תשלם את -, בהינתן שBOT-במסגרת הסכמי 

מרכיב המחיר הקבוע של המים גם אם היא לא תיקח את המים בפועל. ישנם גם תנאים 
 המתייחסים למכירה של עודפי מים לצד שלישי בתוך מדינת ישראל. 

 
 . תמורהום תקופת ההפעלה, תעביר ו.י.ד את מתקן ההתפלה למדינת ישראל ללא בסי

 
. בהתאם לתיקון, תספק ו.י.ד  BOT-חתמה ו.י.ד על תיקון להסכם ה  2009במרס,    12ביום  

בספטמבר,    1מיליון מ"ק בכל שנה החל ממועד ההשלמה של שלב א' )  5כמות נוספת של  
בינואר,   1מ"ק החל ממועד ההשלמה של שלב ב' )  מיליון   10( וכמות שנתית נוספת של  2009
סך כל הכמויות השנתיות הנוספות שיסופקו בכפוף לתיקון    2011בינואר,    1(. החל מיום  2011

הרחבה(. בניית ההרחבה הושלמה ה   - מיליון מ"ק. )שני השלבים יקראו    15ההרחבה יהיה  
בנובמבר,    1הרחבה ביום  ו.י.ד קיבלה את אישור ההפעלה עבור ה - לפני המועד המתוכנן ו

2010  . 
 

לדולר  הישראלי,  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  הבסיסי  הקבוע  המחיר  השלבים,  בשני 
האמריקאי הריאלי )שער החליפין של הדולר יחד עם מדד המחירים לצרכן האמריקאי( וכן  
גם לאירו ריאלי )שער החליפין של האירו יחד עם מדד המחירים לצרכן האירופאי(. מעבר 
לשינויים   בהתאם  הבנייה,  תקופת  בסיום  הותאם  הבסיסי  הקבוע  המחיר  ב'  בשלב  לכך 

 . BOT- בשיעור הריבית הבסיסי כפי שהוגדרה בתיקון להסכם ה
 

הודיעה הרשות להתפלת מים כי הכמויות המבוקשות ממפעל ההתפלה   2018בסוף שנת  
הסכם כמויות נוספות. מיליון מ"ק והצדדים חתמו על   124.6-יוגדל ל 2019באשקלון לשנת  

  2020בדצמבר    31חתמו הצדדים על הארכת הסכם כמויות נוספות עד ליום    2019בסוף שנת  
לשנת   המבוקשת  לכ  2020והכמות  בנובמבר    117.7-תוגדל  והרשות    2020אך  ו.י.ד  סיכמו 

  2020מיליון מ"ק. בחודש נובמבר    115.1- לכ  2020להתפלת מים כי יופחתו הכמויות לשנת  
 .2021מיליון מ"ק לשנת   104.4הצדדים על כמות של  סיכמו 

 

 (O&Mהסכם תפעול ותחזוקה ) .2
 

לבין אדום לצורך תפעול    נחתם הסכם תפעול ותחזוקה ישיר בין ו.י.ד  2003בינואר,    22ביום  
ה  חוזה  משך  כל  עבור  ההתפלה  מתקן  של  העיקרון  BOT-ותחזוקה  על  מבוסס  ההסכם   .

ו.י.ד אשר -המרכזי שלפיו למפעיל יהיו את אותן זכויות, הטבות, התחייבויות ומחויבויות ל
ו.י.ד  , חתמה 2010בחודש ינואר    והמדינה, בכפוף לחריגות המפורטות בהסכם.  יחולו בין 

עבור ההרחבה של המתקן, כולל בנייה,    אדוםו.י.ד על נספח להסכם התפעול והתחזוקה עם  
 תפעול והתחזוקה.  

 

בהתאם להסכם התפעול והתחזוקה, המחיר הקבוע הבסיסי של התפעול והתחזוקה צמוד 
י, לשער החליפין של הדולר יחד עם מדד המחירים לצרכן למדד המחירים לצרכן הישראל

האמריקאי )דולר אמריקאי הריאלי( וכן לשער החליפין של האירו יחד עם מדד המחירים 
 לצרכן האירופאי )אירו הריאלי(.
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 (IPPמפעיל עצמאי )בין ו.י.ד. לבין הסכם לרכישת חשמל  .3
 

בקשר עם אספקת אנרגיה למתקן    IPPנחתם הסכם בין ו.י.ד לבין    2003בינואר,    22ביום  
תשלום קבוע שנתי צמוד   לקבל מו.י.ד  IPPההתפלה. בתמורה להתחייבויותיה, תהיה זכאית  

למדד, ובנוסף תשלום משתנה עבור כל קוט"ש הנצרך על ידי ו.י.ד, צמוד לתעריף תעוז מתח  
ו.י.ד ערבות בנקאית אוטונומית בסך של   IPPלהבטחת התחייבויותיה, מסרה    נמוך. לידי 

חתה  (. ערבות זו הופ2001אלפי ש"ח )צמודה למדד המחירים לצרכן, בגין חודש יולי    20,263
תחנות כוח   - אלפי ש"ח אשר תהיה בתוקף עד תום התקופה. חברת ורידיס    5,100לסך של 

 . IPPבע"מ )חברה קשורה(, הינה המפעילה במסגרת הסכם קבלן משנה להפעלה של תחנת 
 

ו.י.ד את בקשת    2020בחודש דצמבר   לאשר עסקה למכירת מלוא   IPPאישר דירקטוריון 
- מניותיו והחלפת הערבות שהועמדה לחברה על ידי קבוצת דלק בע"מ בקשר עם הסכם ה

IPP בהתאם להסכם מכר שנערך בין בעלת המניות הנוכחית של ה ,-IPP   ,לבין יובלי רעם
 יובלי רעם, בהתאמה(. -עסקת המכר ו - שותפות מוגבלת )להלן 

  

המכר,   עסקת  היובתחזיק  במסגרת  מניות  במלוא  רעם  ההשלמה, IPP-לי  ממועד  החל   ,
והערבות שהועמדה על ידי קבוצת דלק בע"מ תועמד על ידי רעם אנרגיה חופית, שותפות 
מוגבלת שהינה שותפות האם של יובלי רעם, בשליטה )עקיפה( של רפק אנרגיה בע"מ )להלן  

וגופים מוסדיים אחרים. בהת  - ואשר המשקיעים בה הינם רפק  בין  רפק(  אם להסכמות 
בקשר עם   IPP-הצדדים, בכפוף להשלמת עסקת המכירה, יועמדו בטוחות נוספות מצד ה

ה ולהחלפת   .IPP-הסכם  לעסקה  ו.י.ד  להסכמת  אישורם  את  נתנו  המממנים  הגורמים 
 הערבויות. 

 
 , הושלמה העסקה האמורה. 2021בפברואר  22לאחר תאריך המאזן, ביום  

 

4. OPC כלולה( ם )חברה רות 
 

OPC  מגה   466-רותם זכתה במכרז להקמה של תחנת כוח פרטית בעלת כושר ייצור של כ
)להלן   חשמל  למכירת  הסכם  על  וחתמה  רותם  במישור  הייצור  לרישיון  בהתאם    - וואט 

  OPC- הסכם לרכישת חשמל( עם חברת החשמל. כמו כן, מתוקף זכייתה במכרז, הוענק ל 
החלה   2013ביולי,    6שנה. ביום    30שמל לתקופה של  רותם רישיון לייצור ומכירה של ח

 .קונבנציונלית )מכירת חשמל ללקוחות פרטיים( הפעלה מסחרית של תחנת כוח
 

רותם כפופה לרגולציה, הכוללת, בין היתר, את הוראות חוק משק החשמל,    OPCפעילות
החוק לקידום והתקנות שהותקנו מכוחו, החלטות רשות החשמל, הוראות    1996-התשנ"ו

התשע"ד הריכוזיות,  וצמצום  לתכנון  2013-התחרות  עסקים,  לרישוי  הנוגעת  ורגולציה   ,
 ובנייה ולאיכות הסביבה. 

 
רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק החשמל )רישיונות  

שתיות  מגה וואט טעונים גם את אישור שר הת  100- עבור מתקנים בעלי כושר ייצור הגבוה מ
ולקביעת   תעריפים  לקביעת  הרישיונות,  בעלי  על  לפיקוח  והמים(,  האנרגיה  הלאומיות, 
אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון של "ספק שירות חיוני", 
ויצרן חשמל פרטי. משכך,   יצרן חשמל  בעל רישיון הספקה, בעל רישיון הולכה וחלוקה, 

 ל חברת החשמל והן על יצרני חשמל פרטיים. רשות החשמל מפקחת הן ע
 

5. AGS ם )חברה כלולה(רות 
 

 ( לעיל.5ב')10רותם ראה באור  AGS-מ 20%-בקשר עם החזקת הקבוצה ב 
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 היטל הטמנה .6
 

- לחוק שמירת הניקיון התשס"ז  9אישרה הכנסת את תיקון מס'    2007בינואר,    16ביום   (א
מו  2007 פסולת  הטמנת  על  ביום  היטל  לתוקפו  נכנס  התיקון  .  2007ביולי,    1צקה. 

מטרת היטל ההטמנה היא לכלול במחיר הטמנת הפסולת את העלויות הסביבתיות  
החיצוניות ובהם זיהום אויר, זיהום מים, פגיעה בערך הקרקע ועלויות הנוצרות בשל  

פי החוק תשלומי היטל ההטמנה ישולמו לקרן לשמירת הניקיון  הובלת הפסולת. על  
שפגיעותם  פסולת  להטמנת  חלופיים  אמצעים  ולייעול  הקמה  לפיתוח,  וישמשו 

חובת תשלום היטל ההטמנה חלה על המטמנות   בסביבה פחותה מזו של ההטמנה.
 והן גובות סכום זה מלקוחותיהן. 

 

מטמנות משלמות לרשויות, אשר המטמנות חלק מחברות הקבוצה אשר מפעילות   (ב
 בתחום שיפוטן, דמי שימוש בקרקע, המחושבים על בסיס הכמות המוטמנת בפועל.

 

 תפעול מטמנת נימרה .7
 

הפעילה חברה מאוחדת מטמנה המצויה באזור חבל   2020ועד לחודש ינואר    2010משנת  
 המועצה( והקרויה "מטמנת נימרה".    -אילות )להלן 

 
, לאחר התדיינות משפטית, הגיעו הצדדים לידי הסכמה כי הסכם התפעול  2019במהלך שנת  

כם כי טענותיהם של  . עוד הוס2020בינואר,    31וזכויות החברה המאוחדת יסתיימו ביום  
בהסכמות  ואין  שמורות  הצדדים  התנהלות  את  שליוו  כספיים  להיבטים  ביחס  הצדדים 
הצדדים בדיון כדי לגרוע מזכותו של כל צד להגיש תביעה כספית מתאימה ככל שיימצא 
דוחותיה   ועל  המאוחדת  החברה  פעילות  על  מהותיות  השלכות  אין  לעיל  לאמור  לנכון. 

 ווח.הכספיים בתקופות הדי
 

מליוני ש"ח ונקבעה    5-הגישה החברה המאוחדת תביעה כספית בסך של כ  2020בחודש מאי  
 . 2021ביוני,  8ישיבת קדם משפט ליום 

 

 אתר קומפוסט בגבים  .8
 

ניהול    2010ביוני,    10ביום   הקמה,  זכויות  לרכישת  ג'  צד  עם  מאוחדת  חברה  התקשרה 
)קומ והכנה של זבל אורגני  לייצור  גבים, מתוקף  והפעלה של אתר  פוסט( המצוי בקיבוץ 

ביולי,    5ועד ליום    2010ביולי,    1הסכם בין צד ג' לקיבוץ גבים. תקופת ההסכם הינה מיום  
כ2033 של  בסך  תשלום  כללה  שולמה  אשר  התמורה  השימוש    17.2- .  עבור  ש"ח  מליוני 

בור מלאי מליוני ש"ח ע  2.3-מליוני ש"ח עבור רכוש קבוע וסך של כ  5.8- בתשתיות, סך של כ
והיא מהווה תמורה סופית ומלאה בגין רכישת זכויות ההקמה, ניהול והפעלה של האתר  

 מצד ג' כאמור. 
 

 ה מטמנאתר קומפוסט ו .9
 

הקבוצה מפעילה אתר קומפוסט ומטמנה באיזור בקעת הירדן בתחום השיפוט של מועצה  
 איזורית ערבות הירדן. 
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 RDFמפעל  .10
 

עבור    2009בחודש אפריל   .א נשר תקים  לפיו  הסכם  על  דן  ערים  ואיגוד  נשר  חתמו 
- שנים עם אופציה ל  20ותפעיל אותו לתקופה של    באתר חיריה  RDFהאיגוד מפעל  

לפיו   5 משנה,  קבלנות  הסכם  על  מאוחדת  חברה  עם  חתמה  נשר  נוספות.  שנים 
זו שתקים ותפעיל את המפעל ונשר התחייבה לקלוט את  החברה המאוחדת היא 

 אלף טון בשנה.    130שתיווצר במפעל בכמות מינימלית של  RDF-כמות ה
 

כולל   המפעל,  נובמבר  הקמת  בחודש  הסתיימה  ההרצה,  והפעלתו    2016תקופת 
בקשר עם מענקים מהמשרד להגנת הסביבה   .2016בדצמבר,    1המסחרית החלה ביום  

 ( לעיל.2)8ראה באור 
 

אל"ה .ב תאגיד  עם  שנחתם  להסכם  רווח   בהתאם  מטרת  ללא  הפועל  פרטי  )תאגיד 
,  2018החל משנת  זכאית החברה המאוחדת,    לקידום מיחזור מיכלי המשקה בישראל(

למועד  נכון  התממש  שטרם  מסוים  תנאי  בהתקיים  וזאת  נוסף,  מסוים  לתשלום 
בגין התשלום  את ההכנסה  בדוחות הכספיים  הדיווח. החברה המאוחדת לא כללה  

כ  הנוסף של  בסך  שנה(  1.5- )המוערך  לכל  ש"ח  התקיימות    מליוני  עם  תוכר  והיא 
 התנאי כאמור. 

 

 ן בעפולה מפעל מיו .11
 

מעבר   2015בשנת   תחנת  והפעלת  אחזקה  לשדרוג,  חדש  מכרז  עפולה  עיריית  פרסמה 
לפסולת בשטח שיפוטה. חברה מאוחדת הגישה את מועמדותה במכרז האמור וזכתה בו.  

נחתם חוזה העבודה בין החברה המאוחדת ובין עיריית עפולה והחברה   2015בחודש יולי  
הוארך ההסכם   2020. במהלך שנת  2015ביולי   20המאוחדת קיבלה צו התחלת עבודה ליום  

שנים החל ממועד הפעלת המפעל בהתאם לזכותה של עיריית עפולה. על    15לתקופה של  
שנים נוספות תהיה העירייה זכאית   7.5-פי ההסכם במקרה שבו תוארך תקופת ההסכם ב

שנקבעו בהסכם. לגבי השקעות החברה המאוחדת במפעל מיון  לקבל הנחה במחיר בתנאים  
 '.ד12החדש ראה גם באור  הפסולת

 

 מטמנת עברון )שותפות כלולה(  .12
 

נחתם הסכם בין חברה מאוחדת, לבין האגודה )מטמנת עברון אגודה   2015בחודש אוקטובר  
, להלן  שותפות מוגבלת  -ת.מ.מ מיחזור    - חקלאית שיתופית בע"מ(, לבין השותפות )עברון  

זכות השותפות  - לשותפות  תקנה  האגודה  להסכם,  בהתאם  הכללי.  השותף  באמצעות   )
  - דונם נוספים )להלן    200-טח ההטמנה הקיים בכבלעדית לתפעל מטמנה בהרחבה של ש

שטח ההטמנה המורחב(, לתקופה הזהה לתקופת הסכם החכירה של האגודה עם מינהל 
מקרקעי ישראל על השטח האמור, או עד למיצוי קיבולת ההטמנה המותרת כדין, ובכל 

 חודשים. 11- שנים ו 24-מקרה לא יותר מ
 

 . 2017מליוני ש"ח עד לשנת  32סכום כולל של בהתאם להסכם שילמה השותפות לאגודה 
 

ספטמבר   חודש  קיבולת   2020במהלך  אשר  חדש  הטמנה  תא  בהפעלת  השותפות  החלה 
הינה   בגינו  ליום    800ההטמנה  נכון  טון.  קיבולת ההטמנה   2020בדצמבר,    31אלף  יתרת 

 אלף טון. 650-המוערכת של השותפות בתא הנוכחי מוערכת בכ
 

, אמורה השותפות להטמין פסולת שאריות מיון בלבד. בהתאם תרהאבהתאם לתב"ע של  
להסדר עם המשרד להגנת הסביבה רשאית השותפות להמשיך להטמין במטמנה פסולת 

 המפעל(.  -מעורבת, בכפוף לכך שיוקם מפעל מיון )להלן  
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החדשה שהוקמה לצורך הקמה  , קיבלה השותפות  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  
)מתקן מיחזור עברון שותפות מוגבלת(   היתר  והפעלה של מפעל המיון הסמוך למטמנה 

המפעל. הקמת  לצורך  בחודש    בנייה  צפויות  ההקמה  עבודות  הקמת ו   2021  מרסתחילת 
 חודשים. 18-24-המפעל צפויה להימשך כ

 
התקבלה החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז הצפון,    2020באפריל,    22ביום  

לתחילת  תנאי  כי  קביעה  תוך  השלביות,  תנאי  לשינוי  השותפות  בקשת  את  המאשרת 
ד' גם את הרכב   3ההטמנה בפועל בתא  יקבע  הינו אישור המשרד להגנת הסביבה אשר 

מאי   בחודש  שתוטמן.  בור    2020הפסולת  חפירת  ד'החלה  תא  של  ביום  3ההטמנה   .25  
בת   2020באוגוסט,   לתקופה  הארכה  אישור  הסביבה  להגנת  מהמשרד  השותפות  קיבלה 

מיום   יאוחר  לא  ועד  חודשים  מעורבת   2021בפברואר,    1שישה  פסולת  הטמנת  להמשך 
בתאריך   המאזן,  תאריך  לאחר  להגנת 2021בינואר    10במטמנה.  המשרד  אישור  נתקבל   ,

 . 2021באוגוסט,  1נת פסולת מעורבת עד ליום הסביבה להמשך הטמ
 

 משרפה .13
 

)  -אקוסול  חתמו    2008בפברואר,    5ביום   .א בע"מ  ישראל  אקולוגיים  חברה פתרונות 
להלן    מאוחדת מלאה,  המאוחדת(  -בבעלות  החברה  או  לשירותי  ו  אקוסול  החברה 

( על הסכם ESC  -איכות הסביבה בע"מ )הלקוח העיקרי של החברה המאוחדת, להלן  
. ההסכם 2017בדצמבר,    31ומסתיימת ביום    2008לתקופה המתחילה בחודש פברואר  

מתחייבת   ESCכאמור קובע את מערכת היחסים בין החברות ובו נקבע, בין היתר, כי  
טונות   17,000-טונות פסולת אורגנית בחודש ו  1,400להעביר לחברה המאוחדת לפחות  

פסולת אורגנית בשנה. כמו כן, בהסכם כאמור נקבעו דמי הטיפול שישולמו לחברה 
ידי   ותנאים נוספים ESCהמאוחדת על  זמינות שנתיות של המפעל  , מינימום שעות 

 כמקובל בהסכמים מסוג זה.
 

חתמה החברה  2009 , בשנת2008משנת    ESC-בהמשך להסכם בין החברה המאוחדת ל
לפיו על   ESCעם המאוחדת להסכם  המאוחדת נספח  למשרפה   שדרוג תבצע החברה 
שנים  וחצי בשלוש ההסכם כנגד הארכת פסולת של בכמויות מסוימות לטפל ותתחייב

נובמבר  2021ביוני,    30ליום   עד בחודש  להסכם 2020.  תוספת  הצדדים  בין  נחתמה   ,
  1שנים החל מיום    3-כי ההתקשרות בין הצדדים תוארך בבמסגרתה נקבע, בין היתר,  

תקופת ההארכה(. על פי התוספת להסכם   -)להלן    2024ביוני,    30ועד ליום    2021ביולי,  
המקרקעין   ESCהתחייבה   החכרת  שעניינו  מכרז  לפרסום  ההארכה  בתקופת  לפעול 

של   והפעלת המתקן אותו מתפעלת החברה המאוחדת וכן תשלום לחברה המאוחדת
ידי   על  בהסכמה  שימונה  מומחה  ידי  על  שייקבע  כפי  המתקן,  של  המוסכם  השווי 
הצדדים, על ידי הזוכה במכרז. עוד נקבע בתוספת, כי במהלך תקופת ההארכה תשלם 

אלפי ש"ח ובלבד שפורסם מכרז   100תשלום חודשי בסך של    ESC-החברה המאוחדת ל
כרז בתקופת ההארכה והליכי המכרז  כאמור. בנוסף נקבע בתוספת, כי ככל שיפורסם מ

, אזי תקופת ההסכם 2024ביוני,    30לא הסתיימו עד תום תקופת ההארכה, קרי עד ליום  
 תוארך באופן אוטומטי עד לסיום ההליכים. 

 

קידם המשרד להגנת הסביבה שימוע ציבורי לעדכון מנגנון הפיקוח   2017-ו   2016בשנים   .ב
 קחים על ידי המדינה.מסוכנת המפו על מחירי הטיפול בפסולת

 
, התקבלה החלטת ועדת המחירים לפיה הוועדה ממליצה על עדכון 2019בחודש דצמבר  

צו הפיקוח בכפוף לשימוע ציבורי ובכלל זה להחיל על שריפת פסולת מסוכנת רמת 
פיקוח לפי פרק ה' )חלף רמת פיקוח לפי פרק ו' הנהוגה כיום( לחוק הפיקוח על מחירי 

לקבוע מחיר מפוקח מירבי לטיפולי השריפה  , וכן  1996  -מצרכים ושירותים, התשנ"ו  
 ועלויות בפועל של החברה המאוחדת.  ESCבהתאם לעלויות בפועל של  
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על פי ההמלצה בחוות הדעת יופחתו המחירים המפוקחים על מרבית סוגי הפסולת 
לטפל החברה המאוחדת בהיקף מהותי. החברה המאוחדת הגיבה  המסוכנת בהן אמורה  

 בצירוף חוות דעת כלכליות. 2020על הטיוטה בתחילת חודש מרס 
 

החברה המאוחדת התנגדה לפיקוח המתוכנן וביקשה להופיע בפני הוועדה במסגרת 
נערך שימוע ולאחריו העבירה החברה המאוחדת   2020בספטמבר    15השימוע. ביום  

למת טיעון בכתב. כמו כן לאחר השימוע הוועדה פנתה לרשות התחרות  לוועדה הש
פנייה  לאחר  וזאת  התחרות,  בתחום  המאוחדת  החברה  של  טענותיה  בחינת  לצורך 

 4בכתב תשובה שהוגש מטעם המדינה ביום    לחברה המאוחדת וקבלת אישורה לכך.
ל ידי חברה , במסגרת עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע שהוגש ע2021בינואר,  

מתחרה, נכתב כי לאור הטיעונים שהועלו על ידי מספר חברות בשימוע שנערך, ולאחר 
בהחלטה  הוועדה  מהמלצות  חלק  המחירים,  וועדת  ידי  על  שנערכו  נוספות  בדיקות 

 הקודמת, נשקלות בשנית.
 

ועדת   הגישה  2021בפברואר,    18  ביום לפיה  עדכון  הודעת  המשפט  לבית  המדינה 
המחירים גיבשה טיוטת החלטה אשר נמצאת בסבב אישורים, והחלטתה צפויה להינתן 

 10  . על המדינה להגיש לבית המשפט הודעת עדכון עד ליום 2021במרס,    4  עד ליום
הגישה המדינה לבית המשפט הודעת עדכון, בה    2021במרס,    10ביום  .  2021במרס,  

יינה כי גיבוש ההחלטה נמצא בשלבים סופיים וביקשה לשוב ולעדכן את בית המשפט צ
 . 2021במרס,  24עד ליום 

 

הסביבה  להגנת  המשרד  פרסם  הפיקוח,  בעניין  האמורה  ההחלטה  לפרסום  במקביל 
ביום   מסוכנת.  פסולת  ייצוא  למדיניות  מוצע  עדכון  הציבור    2020במרס    1להערות 

התייחסותה למדיניות המוצעת במסגרתה הביעה החברה   הגישה החברה המאוחדת את 
 המאוחדת התנגדות לשינוי המוצע וכן ביקשה להופיע בפני המשרד בשימוע בעל פה. 

 

להערכת הנהלת החברה המאוחדת ובהסתמך, בין היתר, על יועציה המשפטיים, לחברה 
יים המאוחדת טענות טובות וכבדות משקל למנוע כל התערבות במשטר הפיקוח הק

כמו כן לחברה המאוחדת טענות טובות וכבדות משקל כנגד מדיניות ואף להקל בו.  
הטענות בשני  לאור השלב המוקדם של ההליכים, לא ניתן להעריך את סיכוי    הייצוא.

 . ההליכים
 

 השקעה בווטרמטיק .14
 

הצד השלישי( בחלקים שווים    -הקימו חברה מאוחדת וצד שלישי )להלן   2018בחודש מרס 
)להלן   בע"מ  ווטרמטיק  ורידיס  חברת  פתרונות    - את  של  באספקה  ווטרמטיק( שתעסוק 

  2018מקיפים להתפלה וטיפול במים לשוק התעשייתי החקלאי והמוניציפלי. במהלך שנת  
הל לווטרמטיק  המאוחדת  החברה  של  העמידה  כולל  בסך  בחודש   4וואות  ש"ח.  מליוני 

חתמה החברה המאוחדת על הסכם עם הצד השלישי למסירת כל מניותיה    2018דצמבר  
בשנת   המאוחדת  החברה  הכירה  ווטרמטיק  של  הפיננסי  מצבה  לאור    2018בווטרמטיק. 

עשויה  החברה המאוחדת    .מליוני ש"ח  4בהפרשה לירידת ערך הלוואה לווטרמטיק בסך של  
שינתה   2018בדצמבר,    26)ביום    לקבל בעתיד החזרים בגין הלוואה זו אך אין ודאות לכך

 ווטרמטיק את שמה לווטרמטיק אינטרנשיונל בע"מ(. 
 

 מתקן טיהור שופכין איילון  .15
 

הקימו חברה מאוחדת וצד שלישי בחלקים שווים את חברת מתקן    2010בחודש דצמבר  
מט"ש איילון( שתעסוק בניהול מתקן טיהור שופכין    - לן  טיהור שופכין איילון בע"מ )לה

, בחנה החברה המאוחדת את הסכום 2018בדצמבר    31אלפי ש"ח. ליום    25בתמורה לסך של  
בר ההשבה של ההשקעה בכללותה ובהתאם הכירה בהפרשה לירידת ערך השקעה )לרבות 

 מליוני ש"ח. 7.4-הלוואות ויתרות חוב( בסך כולל של כ
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)2019ביולי    24ביום   ( 50%, חתמה החברה המאוחדת על הסכם למכירת מלוא החזקתה 
אלפי   3,875איילון וסך של    אלפי ש"ח עבור מניות מט"ש  25במט"ש איילון בתמורה לסך של  

מליוני ש"ח כאמור   3.9ש"ח בגין חוב מט"ש איילון לחברה המאוחדת. הסכום בהיקף של  
  31. ליום  2019תשלומים חודשיים החל מחודש ספטמבר    18-משולם לחברה המאוחדת ב

מליוני ש"ח. השלמת עסקת המכירה כפופה    0.5-יתרת החוב מסתכמת בכ  2020בדצמבר  
ם מתלים אשר העיקרי שבהם הינו פרעון מלא של התשלומים האמורים לעיל למספר תנאי

עד להשלמת מלוא התמורה ותנאים מתלים נוספים. מניות מט"ש איילון יוחזקו בידי נאמן 
 וישוחררו לרוכש לאחר השלמת כל התנאים המתלים. 

 

ב שהיה  הבהירות  חוסר  ללאור  יתרת אשר  את  המאוחדת  החברה  הקטינה  החוב,  גביית 
עם פרעון התשלומים כאמור כסדרם. ליום  רק  ההפרשה לירידת ערך חוב שבוצעה בעבר  

לאור פרעון התשלומים כסדרם באופן עקבי והקטנת יתרת החוב באופן   2020בדצמבר,  31
בעבר. משמעותי, ביטלה החברה המאוחדת את יתרת ההפרשה לירידת ערך חוב שבוצעה  

 הקטנת יתרת ההפרשה לירידת ערך הוכרה במסגרת הסעיף הכנסות אחרות, נטו. 
 

 ערבויות  .ג
 

מאוחדות   .1 הסביבה  מגזרב  מסוימותחברות  מקומיות    העמידו  איכות  ולגופים לרשויות 
סך הערבויות  ערבויות בנקאיות לביצוע התקשרויות עמן בחוזים למתן שירותים.  נוספים

 מליוני ש"ח. 38-כם בכמסת 2020בדצמבר,  31ליום 
 

בבאור   .2 שנת    ג'18כאמור  במהלך  חדש,2019לעיל,  מימון  הסכם  על  הקבוצה  חתמה   ,  
איכות הסביבה, לערוב אחת לשנייה    במגזר  מאוחדות  התחייבו מספר חברות  במסגרתו 

ערבות בלתי מוגבלת. היקף החוב הפיננסי ומסגרת מנוצלת של הערבויות הבנקאיות של  
ליום   חברות  בכ  2020בדצמבר,    31אותן  ש"ח    411-מסתכם  ש"ח  38- וכמליוני   ,מליוני 

 בהתאמה.
 

ובת פעילות  האנרגיה ערבויות בנקאיות לט  מגזרלחברה מאוחדת ב  2020בדצמבר,    31ליום   .3
מליוני    3- מליוני ש"ח וערבויות חברה בהיקף של כ  31-רותם בהיקף של כ   OPCתחנת הכוח

אנרגיה ערבויות בנקאיות )ביצוע, בדק, טיב  ה מגזרש"ח. בנוסף, לחברה מאוחדת נוספת ב
 מליוני ש"ח.   1-ומכרזים( בסך כולל של כ

 

התפלת מים ערבויות בנקאיות בסך כולל   מגזרלחברה מאוחדת ב  2020בדצמבר,    31ליום   .4
 מליוני ש"ח לטובת פרויקט ההתפלה באשקלון.  39-של כ

 

מליוני    53- התפלת מים בסך של כבמגזר  אנרגיה ומגזר ההחברה ערבה לחברות מאוחדות ב .5
וכ בהתאמה  274-ש"ח  ש"ח,  ולאחריםמליוני  בנקאיים  לתאגידים  התחייבויותיהן  בגין   ,. 

מגזר  חברה מאוחדת ב, הופחתו ערבויות החברה ל2021 מרסלאחר תאריך המאזן, בחודש  
 מליוני ש"ח. 23התפלת מים לסך של 

 

 שעבודים  .ד
 

  במסגרתו   , חתמה הקבוצה על הסכם מימון חדש,2019לעיל, במהלך שנת    ג'18כאמור בבאור  
איכות הסביבה התחייבו כלפי    מגזר ב   מסוימות הוסרו כלל השעבודים שהיו בעבר. חברות מאוחדות  

שלילי(   ים בנקאי   ים תאגיד  )שעבוד  שלישיים  צדדים  כלפי  כלשהם  שעבודים  ליצור  חברה לא   .
התפלת מים שעבדה בשעבוד צף ראשון בדרגה את כל נכסיה וכן בשעבוד קבוע    מגזרמאוחדת ב

הון המניות הבלתי נפרע שלה ואת המוניטין שלה. בנוסף, שעבדה החברה    ראשון בדרגה את
התפלת מים בשעבוד ראשון בדרגה את חשבון הבנק שלה. כמו כן, התחייבה   מגזרהמאוחדת ב 

אדום ככל  בהתפלת מים להעמיד שעבוד על כל החזקותיה בו.י.ד ומגזר  החברה המאוחדת ב 
 . והשעבוד הקיים על החזקותיה בו.י.ד יסולק
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 אמות מידה פיננסיות .ה

 

 : איכות הסביבה .1

 
בבאור   לאמור  מחדש1ג')18בהמשך  המימון  במסגרת  לעיל,  הסביבה  (  איכות  ,  במגזר 

 : 2019ביוני,    30אחת לחציון החל מיום  באמת מידה הבאה  הקבוצה לעמוד  חברות  התחייבה  

 
ל נטו  פיננסי  חוב  בהסכם(    EBITDA-יחס  העיקריות  )כהגדרתם  המאוחדות  החברות  של 

 .  4.5במגזר איכות הסביבה לא יעלה על 
 

 . שנקבעובהתחייבויות ובאמות המידה    הקבוצהעמדה    2019-ו  2020בדצמבר,    31  מיםנכון לי

 

 התפלת מים: .2

 

 חברה מאוחדת  .א
 

,  במגזר התפלת המים לעיל, במסגרת המימון מחדש (2)'ג18בהמשך לאמור בבאור 
  30התחייבה הקבוצה לעמוד בתנאים העיקריים הבאים אחת לחציון החל מיום  

 : 2019ביוני, 

 

)יחס כיסוי חיי ההלוואה כהגדרתו בהסכם( המצרפי של חברה   LLCR-יחס ה .1
 . 1.05-מאוחדת במגזר התפלת מים לא יפחת מ

 

וכתבי   .2 הערבויות  )בניכוי  סולו  שלה  הפיננסי  לחוב  החברה  של  ההון  יחס 
 .1.2-קיימים במועד חתימת ההסכם ובסמוך לו( לא יפחת משהיו השיפוי 

 

ההון  .3 שלה    יחס  הפיננסי  לחוב  החברה  וכתבי  של  הערבויות  )בניכוי  סולו 
 . 2-השיפוי( לא יפחת מ

 

 מליוני ש"ח. 250ההון של החברה לא יפחת מסך של  .4

 

של החברות המאוחדות )כהגדרתם בהסכם(    EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל .5
 .  4.5איכות הסביבה לא יעלה על מגזר העיקריות ב

 
בהתחייבויות ובאמות המידה    הקבוצהעמדה    2019- ו  2020בדצמבר,    31  מיםנכון לי

 . שנקבעו
 

להלן( תפר את אמות המידה הפיננסיות   'בבנוסף נקבע כי אם ו.י.ד )ראה סעיף  
מיידי   לפרעון  להעמיד  הזכות  למלווה  תקום  אזי  לעמוד  נדרשת  היא    של בהן 

 ה של החברה המאוחדת במגזר התפלת המים. ההלווא
 

על תוספת החברה המאוחדת  ה  , חתמ2021  מרסב  15יום  לאחר תאריך המאזן, ב
עד   2להסכם ההלוואה לפיה בוטלה הדרישה לעמידה בתנאים האמורים בסעיפים  

 לעיל.  5
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 חברה כלולה: .ב

 
ו.י.ד של  הפיננסיים  ו.י.ד   ההסכמים  מצד  אחריות  וכתבי  מצגים  מספר  כוללים 

לווים הבכירים. ו.י.ד חתמה על מספר התחייבויות והתניות הקשורות  מלטובת ה
מהותיים,   הסכמים  שליליים,  שעבודים  ערבונות,  הבאים:  בתחומים  לפרויקט 

חלוקות.   ועל  העברות  על  מגבלות  נכסים,  של  בפני  דיספוזיציה  התחייבה  ו.י.ד 
לעמו ההסכמים  הלווים  במסגרת  פיננסיים  וקריטריונים  ספציפיים  בתנאים  ד 

 הפיננסיים.
 

ערבונות   להענקת  בנוגע  מסוימות  למגבלות  השאר,  בין  מתייחסים,  התנאים 
הקריטריונים הפיננסיים    ידי ו.י.ד- ושעבודים, מכירת נכסים ונטילת התחייבויות על

מתייחסים, בין השאר, ליחס של ההון בידי בעלי המניות להון זר, ליחס כיסוי חוב  
ו.י.ד   (.LLCRוליחס כיסוי חיי הלוואה ) (ADSCRשנתי מינימלי ) בנוסף, הסכימה 

חשבון   על  ריבית  תשלומי  או  קרן  תשלומי  להעביר  או  דיבידנדים  לחלק  שלא 
ת או שטרי ההון, במשך התקופה שבה טווחים פיננסיים ההלוואות של בעלי המניו

מסוימים הנוגעים לטווח כיסוי החוב השנתי וטווח חיי ההלוואה נמוכים מאלו 
 שסופקו בהסכם המימון או עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בהסכם. 

 
המידה    2019- ו  2020בדצמבר,    31  לימיםנכון   ובאמות  בהתחייבויות  ו.י.ד  עמדה 

 . שנקבעו
 

 :נרגיהא .3

 
במגזר ד' לעיל במסגרת ההלוואה התחייבה החברה המאוחדת  18בהמשך לאמור בבאור  

 : 2020בדצמבר,  31לעמוד באמת המידה הבאה אחת לחציון החל מיום האנרגיה 
 

החודשים    12, לתקופה של  )כהגדרתם בהסכם(  המתואם  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל
 .  4האחרונים לא יעלה על 

 
 .הפיננסית שנקבעהבאמת המידה החברה המאוחדת עמדה   2020בדצמבר,  31  ליוםנכון 
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 הון  - : 32באור 
 

 הרכב הון המניות  .א

 

 2019-ו  2020בדצמבר  31  

  רשום  
 מונפק
 ונפרע

 מספר המניות   

     
 100,000  1,000,000  *( ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

 
 150,000,000- הוגדל ההון הרשום של החברה ל  ,2021לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר    *(

המניות  מניות לבעלי  הונפקו  בנוסף,  והנפרע    מניות   99,900,000.  המונפק  -לגדל  וההון 
)קיטון פרמיה כנגד גידול בהון    ללא תמורה ש"ח ע.נ כ"א    0.01בנות  מניות    100,000,000
. כמו כן, בחודש פברואר בהתאם לשיעור החזקותיהם בחברה  מליון ש"ח(  1- מניות של כ

  1,000,000הונפקו  ,  )תשלום מבוסס מניות(  מניות למנהלי החברההנפקת  , במסגרת  2021
 פותמניות נוס  1,000,000-בגדל  ההון המונפק והנפרע  מניות נוספות תמורת ערכן הנקוב ו

ההון  (24)ראה באור   . בהמשך לאמור, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, מסתכם 
  .ש"ח ע.נ כ"א  0.01מניות בנות   101,000,000-המונפק והנפרע של החברה ב

 

 זכויות הנלוות למניות  .ב
 

באסיפה הצבעה  למינוי   זכויות  וזכות  החברה  בפירוק  זכויות  לדיבידנד,  זכות  הכללית, 
 הדירקטורים בחברה.

 

 דיבידנדים  .ג
  

ו  2019בחודש דצמבר   ש"ח לכל   0.7  חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של הכריזה 
  .מליוני ש"ח  70 ש"ח ע.נ שהסתכם לסך כולל של 0.01מניה רגילה בת 

 

ש"ח לכל מניה   0.8בסך של  הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד    2020בחודש מאי  
 מליוני ש"ח.  80ש"ח ע.נ שהסתכם לסך כולל של  0.01רגילה בת 

 
 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך הכריזה ו ,2021ינואר  לאחר תאריך המאזן, בחודש 

 מליוני ש"ח. 80 סך כולל שלש"ח ע.נ שהסתכם ל 0.01ש"ח לכל מניה רגילה בת  0.8של 
 

 ניהול ההון בחברה .ד
 

 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן: 

לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות,  .1
 משקיעים ובעלי עניין אחרים.

והשירותים לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים   .2
 המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה. 

לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו   .3
 ערך מרבי לבעלי המניות.  

 

 ן ושטרי הון בגין מניות הניתנות לפדיוהתחייבות  .ה
 

מליוני    366.5-הנפיקה החברה לבעלי מניותיה מניות הניתנות לפדיון בסכום של כ  2015בשנת  
שנה כאשר לחברה   30ש"ח. בהסכם ההנפקה נקבע כי החברה תפדה את המניות לבעליה בתום  

 המניות יישאו בריבית לפי התנאים שנקבעו.  כי  הזכות לפדות בפדיון מוקדם עד לאותו מועד וכן  
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 )המשך(  הון  - : 23באור 
 

במועד ההנפקה הציגה החברה את ההתחייבות בגין מניות הניתנות לפדיון לפי שווי הוגן תוך  
כאשר ההפרש בין הערך הנקוב לבין השווי ההוגן )יתרת   11.5%שימוש בשיעור היוון שנתי של 

 מליוני ש"ח( נזקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה.  351- זכות של כ
 

מליוני ש"ח ערך נקוב, כאשר   147-פרעה החברה בפדיון מוקדם סך של כ  2018ר,  בינוא  1עד ליום  
הון   לקרן  הוא  אף  נזקף  הנקוב שנפדה  הערך  לבין  בספרים  של ההתחייבות  בין ערכה  הפער 

 מעסקאות עם בעלי שליטה )בחובה(.
 

הסתכמה ההתחייבות הנקובה בגין מניות אלו לרבות ריבית שנצברה לסך   2018בינואר,    1ליום  
 מליוני ש"ח.   23-מליוני ש"ח וההתחייבות שהוצגה בספרים בגינן הסתכמה ל כ 238-של כ

 
לאותו  הנקובה  סוכם עם בעלי המניות כי המניות הניתנות לפדיון אשר יתרתן    2018במהלך שנת  

- שטרי הון ברי פדיון בשליטת הקבוצה בסך של כלמליוני ש"ח יומרו    236-כבהסתכמה  מועד  
. השפעת האמור 2019בתחילת שנת    ןלפרעו   יעמודמליוני ש"ח    61-מליוני ש"ח וכן סך של כ   175

ש"ח. יתרת קרן ההון שנותרה    מליוני  35-הסתכמה בקיטון של כ  2018בשנת  על ההון של החברה  
החליטה    2019מליוני ש"ח. במהלך שנת    5.5-האמור לעיל מסתכמת לככל  בהון של החברה בגין  

השנה   באותה  קטן  החברה  של  ההון  ולפיכך  במלואם  ההון  שטרי  יתרת  לפרוע את  הקבוצה 
 . מליוני ש"ח( 175- שטרי ההון )כ בסכום

 

השליטה   .ו מכירת  עסקת  השלמת  בבאור    בקבוצהבמסגרת  לעיל,  1כמתואר  חברות ג'  קיבלו 
מענקים תשלום  אלפי ש"ח לטובת  5,626- סך של כ 2018הקבוצה מבעל השליטה לשעבר בשנת 

 נזקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה. . הסכום שהתקבל מבעל השליטה לשעברלעובדים
 
 

 תשלום מבוסס מניות - : 42באור 
   

, אושרה תכנית להענקת אופציות ומניות הכוללת הענקת  2021לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר  
ש"ח ע.נ כ"א תמורת ערכן הנקוב לנושאי משרה בקבוצה )מזה למנכ"ל    0.01מניות בנות    1,000,000

אופציות ללא תמורה, לנושאי משרה ועובדים, הניתנות למימוש   2,000,000מניות( וכן הענקת    330,000
 .ש"ח ע.נ כ"א של החברה 0.01מניות בנות  2,000,000-ל
 

מנות שנתיות שוות, הראשונה    4-הזכאות לשחרור מחסימה )תקופת ההבשלה( של המניות תתגבש ב
 שנים מיום ההענקה.   5בתום שנתיים מיום ההענקה והאחרונה בתום  

 
מנות    4-אופציות( תתגבש ב  330,000אופציות לנושאי משרה )מזה למנכ"ל    1,000,000הזכאות למימוש  

ש"ח למניה    20ים מיום ההענקה כאשר מחיר המימוש בכל המנות הינו  שנתיות שוות, החל מתום שנתי
האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות  והוא כפוף להתאמות בגין דיבידנדים וכדומה.  

)בכפוף לתנאי סעיף   שנים מיום ההענקה למעט המנה    5לפקודת מס הכנסה( במהלך    102למימוש 
 שנים מיום ההענקה.  5.5נה  האחרונה שבה תקופת המימוש הי

 
אופציות(    100,000אופציות נוספות לנושאי משרה ועובדים )מזה למנכ"ל    1,000,000הזכאות למימוש  

מנות שנתיות שוות, החל מתום שנתיים מיום ההענקה כאשר מחיר המימוש בכל המנות   4-תתגבש ב
האופציות שהגיע מועד הזכאות  ש"ח למניה והוא כפוף להתאמות בגין דיבידנדים וכדומה.    40הינו  

)בכפוף לתנאי סעיף   ניתנות למימוש  יהיו  הכנסה( במהלך    102למימושן  מיום    5לפקודת מס  שנים 
 שנים מיום ההענקה.  5.5ההענקה למעט המנה האחרונה שבה תקופת המימוש הינה 

 
אשר    תקופת הזכאות כאמור תתקצר במידה ודלק רכב )החברה האם( תחדל מלהיות בעלת המניות

 מחזיקה במספר הרב ביותר של מניות החברה.
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות - : 24באור 
   

בהתאם להערכת שווי, אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הערך הכולל של כל המניות  
-ם כמליוני ש"ח )מתוכ  27.5- שהוענקו לנושאי משרה בקבוצה על פי התוכנית במועד ההענקה הינו כ

כאמור ייזקף בדוחות על הרווח הכולל של    המניותהערך הכלכלי של    מליוני ש"ח בגין המנכ"ל(.  9.1
 הקבוצה על פני תקופת הזכאות.

 
במועד   התוכנית  פי  על  בקבוצה  ועובדים  משרה  לנושאי  שהוענקו  האופציות  כל  של  הכולל  הערך 

בגין המנכ"ל(. הערך הכלכלי של האופציות  מליוני ש"ח    3.4-מליוני ש"ח )מתוכם כ  11.8-ההענקה הינו כ
 כאמור ייזקף בדוחות על הרווח הכולל של הקבוצה על פני תקופת הזכאות. 

 
 ( למדידת השווי ההוגן של האופציות.B&Sהקבוצה השתמשה במודל בלאק אנד שולס )

 
)המחיר למניה להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות  

 : (הערכת שווי חברה שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי למועד ההענקה מתבסס על
 

 0%  תשואת הדיבידנד בגין המניה )%( 
 22.1%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 

 0.43%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
 5  משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים( 

 27.25  המניה )ש''ח( מחיר
 
 

- ש"ח למניה ו  20בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות למניות, עם תוספת מימוש של  
 ש"ח למועד ההענקה, בהתאמה.  2.22-ש"ח ול  9.58-ש"ח למניה, נקבע ל  40
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 רוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסדיפ   -: 52אור ב
 

 הכנסות .א

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 405,455  409,522  434,838  הכנסות מאיסוף פסולת 
 146,492  198,543  226,386  הכנסות ממיון ומחזור פסולת

 56,633  62,391  67,786  הכנסות מטיפול ושריפה של פסולת מסוכנת 
 36,092  41,086  40,383  מהטמנה ותפעול מטמנות הכנסות 

 44,621  35,266  30,495  מגזר איכות הסביבה בהכנסות אחרות 
 86,272  80,061  60,789  מגזר האנרגיה בהכנסות 
 -    -    24,932  מגזר התפלת מים בהכנסות 

       
  885,609  826,869  775,565 
       

       : עיקרייםהכנסות מלקוחות 
 55,334  84,764  85,597  מגזר איכות הסביבה - לקוח א'

       
 

 עלות ההכנסות  .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 169,733  173,035  176,065  שכר עבודה ונלוות 
 157,293  159,805  180,084  הוצאות הטמנת אשפה

 135,524  140,940  144,175  עבודות חוץ וקבלני משנה 
 115,825  113,821  111,259  אחזקת משאיות, ציוד, מתקנים ורכבים

 57,564  67,595  82,396  והפחתותפחת 
 15,553  15,843  7,956  חשמל 

 11,091  13,898  19,409    תפעול ותחזוקה
 26,810  22,220  18,879  חומרים 
 763,8  837,7  509,8  אחרות 

       
  748,732  714,994  698,156 
       
 

 הוצאות מכירה ושיווק  .ג

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 600  600  600  שכר ונלוות 
 114  489  14   פרסום
 668  198  72  מכרזים

       
  686  1,287  1,382 
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 )המשך(  רוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסדיפ   -: 52אור ב
 

 הוצאות הנהלה וכלליות .ד

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 40,651  22,914  24,217  שכר עבודה ונלוות 
 8,596  8,108  6,415  שירותים מקצועיים

 ( 1,020)  ( 3,021)  ( 3,852)  מחברות כלולותהחזר הוצאות 
 6,855  2,601  2,217  משרדיות ושכר דירה, אחזקה

 3,782  1,033  1,110  אחזקת רכב 
 1,541  5,538  4,649  פחת והפחתות

 585  580  343  פרסום ויחסי ציבור 
 3,148  3,467  3,169  אחרות 
,  לחובות מסופקים ואבודיםהפרשה קיטון ב 

 ( 110)  ( 1,097)  ( 293,2)  נטו
       
  975,35  40,123  64,028 
       

 

 אחרות, נטו)הוצאות(  כנסותה .ה

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

  (1) נכסים קבועים, נטוהפרשה לירידת ערך 
(2 )    -    -  (13,689 ) 

שיפוי מחברת הביטוח בגין ציוד שניזוק  
 19,987  7,533  -    ( 4)  (3ואובדן רווחים )

 -    -    121,745  ( 5) עלייה לשליטה בחברה כלולה רווח מ
 028  2,357  2,401  רווח ממימוש רכוש קבוע, נטו
 85,84  ( 1,543)  2,787  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

       
  126,933  8,347  12,948 
       

 

בגין  מליוני ש"ח    6-רשמה החברה הפרשה לירידת ערך, נטו בסך של כ  2018במהלך שנת   (1)
 אתרי הטמנה שונים שהתכניות לגביהם טרם התממשו.

רשמה החברה הפרשה לירידת ערך הלוואה לחברה מוחזקת לשעבר בסך   2018במהלך שנת   (2)
( והפרשה לירידת ערך השקעה בחברה כלולה בסך (14')ב22מליוני ש"ח )ראה באור    4של  

 (. (15')ב22מליוני ש"ח )ראה באור  3.6-של כ

קיטור במפעל  2018בתחילת שנת   (3) בדוד  פיצוץ  בנאות חובב.   מאוחדת  חברהשל  , אירע 
מליוני ש"ח מחברת הביטוח בגין הנזק לציוד המפעל.   16-קיבלה סך של כהמאוחדת  החברה  

מליוני ש"ח מחברת הביטוח   7.5- סך של כ  המאוחדת  קיבלה החברה  2019שנת  כמו כן, ב
 . 2019פעל עד וכולל חודש פברואר בגין נזקים תוצאתיים עקב השבתת המ

אירעה שריפה בחלק מקו המיון במפעל של חברה מאוחדת. בשנת   2017בחודש דצמבר   (4)
מליוני ש"ח בגין שיפוי הנזק לציוד    4-התקבל החזר מחברת הביטוח בסך כולל של כ 2018

ם המפעל ואובדן רווחים. יצוין כי הרכוש הקבוע שניזוק בשריפה הופחת במלואו עוד בטר
 השריפה.  עאירו

 לעיל.  5ראה באור  (5)
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 )המשך(  רוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסדיפ   -: 52אור ב
 

 מימוןהכנסות  .ו
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 1,006  1,084  1,134  לזמן ארוך הכנסות מימון בגין חייבים 
 702  493  724  מלקוחות  ריבית 

 130  776  153  ריבית והצמדה ממס הכנסה
 138  312  94  אחרות  

       
  2,105  2,665  976,1 
       
 

 

 הוצאות מימון  .ז
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

  הוצאות בקשר עם מימון מחדש ופרעון 
 31,173  -    -    ( 1) מוקדם של הלוואות

 28,237  20,686  17,468  ארוך   הלוואות לזמןהוצאות מימון בגין  
 2,686  3,805  2,859  בגין הלוואות לזמן קצר הוצאות מימון 
 522  -    -    , נטולבעלי מניותהוצאות מימון 

 2,332  -    -    הוצאות ריבית מניות הניתנות לפדיון 
 -    -    502,7  הוצאות מימון בגין נגזרים פיננסיים 

 1,178  1,381  73,91  אחרות  
       
  26,994  25,872  66,128 
       
 

 (. 3ג')18ראה באור  (1)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 הכספיים המאוחדים דוחות  באורים ל 

70 

 

 מסים על ההכנסה - : 62באור 
 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
 

 1985- אינפלציה(, התשמ"החוק מס הכנסה )תיאומים בשל 
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים   2007פי החוק, עד לתום שנת  -על
 במדד המחירים לצרכן. 

 
-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה  2008בחודש פברואר  

משנת    1985 התיאומים  חוק  של  תחולתו  את  משנת    2008המגביל  החל  נמדדות  2008ואילך.   ,
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש  2007בדצמבר,    31לצרכן בתקופה שעד ליום  
התיקון לחוק כולל, בין היתר, את  נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.  

ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו  
 . 2008( החל משנת 2007לאחר שנת המס 

 

 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  .ב
 

 .  23%הינו  2018-ו  2019, 2020בשנים  שיעור מס החברות בישראל
 

 חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.חבר בני אדם 
 

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  פורסם    2013בחודש אוגוסט  
הוראות לגבי כולל בין היתר    החוק   .)חוק התקציב(  2013-(, תשע"ג2014-ו  2013התקציב לשנים  

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות 2013באוגוסט    1ום  וזאת החל מימיסוי רווחי שערוך  
לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" 
וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד  

 .פורסמו טרם כאמור תקנותאישור דוחות כספיים אלה,  
 

מאוחדות מסוימות מיישמות את הוראות מס הכנסה בדבר חוק עידוד התעשייה )מסים(,   חברות
" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה  תעשייתית  חברה. לחברות מעמד של "1969-התשכ"ט

ומכוח תקנות שפורסמו זכאיות החברות לתבוע ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש  
 לשנה(.  40%עילות תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים )פחת בשיעור של  בפ
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - : 62באור 
 

 מסים נדחים  .ג
 

 : ההרכב ותנוע

 
מליוני ש"ח   66-כוללת התחייבויות מסים נדחים בסך של כ  2020בדצמבר,    31*(  היתרה ליום  

 . 5שהוכרו במסגרת צירוף העסקים, ראה באור 
 

 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן: 
 בדצמבר 31  

  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 14,916  15,567  נכסים לא שוטפים 

     
 9,444  70,309  התחייבויות לא שוטפות 

 
צפויים לחול שבהתבסס על שיעורי המס    23%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של  

 בעת המימוש.  
 

 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל .ד

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

ממדידה מחדש בגין   הטבת מס בגין הפסד
 631  427  168  תוכניות להטבה מוגדרת

       

 דוחות על רווח או הפסד  דוחות על המצב הכספי    

  בדצמבר 31  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2020  2019 

 אלפי ש"ח   
         

         מסים נדחים 
         

בלתי  נכסים ו נכסים קבועים
 ( 89,953)  מוחשיים *( 

 
(21,410 )  (9522, )  (11,413 ) 

 11,937  7,290  18,437  25,727  בגין הפסדים מועברים
 ( 710)  991  4,465  5,624  הטבות לעובדים 

 ( 797)  ( 548)  2,251  1,703  לחובות מסופקיםהפרשה 
 ( 43)  140  1,541  1,681  אחרים זמניםהפרשי 

 -    -    188  476  מקדמות בשל עודפות 
         
  (54,742 )  472,5     
         

 ( 1,026)  4,921      מסים נדחים( הוצאותהכנסות )

         
מסים  )התחייבויות( נכסי 

  נדחים, נטו 
 
(54,742 ) 

  
472,5     
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - : 62באור 
 

 או הפסדמסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על רווח  .ה
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי   
       

 6,048  310,91  25,546  מסים שוטפים
 ( 4,917)  61,02  ( 4,921)  מסים נדחים 

 8,298  ( 1,211)  ( 631)  שנים קודמות בגין ים סמ
       
  19,994  810,72  9,429 
       

 
 

 מס תיאורטי  .ו
 

וההוצאות, הרווחים וההפסדים להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  
הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה    ברווח או

 הפסד:  שנזקף ברווח או
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 15,316  ,751130  ,370268  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי
       

 3,523  30,073  ,72561  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 
       הגדלה )הקטנה( בחבות המס בשל: 

הפסדים והפרשי עיתוי בגינם לא נזקפו  ניצול 
 3,789  ( 5,790)  ( 2,586)  נטומסים נדחים, 

מעליה לשליטה בחברה כלולה  הכנסה פטורה 
 -    -    ( 28,001)  לשעבר

 ( 12,540)  ( 17,284)  ( ,20615)  מוחזקותושותפויות חלק ברווחי חברות 
הוצאות מסים בגין חלק הקבוצה ברווחי  

 1,390  2,054  2,415  שותפות 
 674,4  2,889  2,286  , נטוהוצאות לא מוכרות והכנסות פטורות

 8,298  ( 1,211)  ( 631)  )הכנסות( מסים בגין שנים קודמותהוצאות 
 295  ( 3)  ( 8)  הפרשים אחרים, נטו

       
  19,994  10,728  9,429 
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - : 62באור 
 

 שומות מס .ז
 

 לחברה טרם הוצאו שומות מיום היווסדה.  .1

 

הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס סופיות או  לחלק מהחברות המאוחדות שומות מס   .2
 . 2016-2018לחברות מאוחדות מסוימות שומות מס סופיות עד וכולל שנות המס . 2015

 

לשנים    2018בשנת   .3 עד  שומות  הסכמי  על  מאוחדות  חברות  בעקבות  2013-2016חתמו   .
הוצאות מס בגין השומות   2018וחדים לשנת  ההסכם האמור כללה הקבוצה בדוחותיה המא

 מליוני ש"ח. 7.5-כאמור בסך של כ
 

 והפרשים זמניים אחרים הפסדים מועברים לצורכי מס .ח
 

  מליוני   347- קבוצה הפסדים עסקיים מועברים בסך כולל של כחברות הל  2020בדצמבר,    31ליום  
  . בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים מליוני ש"ח  17- ש"ח וכן הפסדי הון מועברים בסך של כ

בגין יתרת ההפסדים לא הוכרו מסים נדחים לאור   מליוני ש"ח.  26-כ  שלמסים נדחים בסך    ינכס
 אי הודאות הקיימת לניצולם. 

 
 רווח נקי למניה  - : 72באור 

 
 :ששימשו בחישוב הרווח נקי למניהפרוט כמות המניות והרווח  

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
  2020  2019  2018 

  

כמות 
מניות 

 משוקללת
(1 )  

 רווח
  נקי

כמות 
מניות 

 משוקללת
(1 )  

 רווח
  נקי

כמות 
מניות 

 משוקללת
(1 )  

 רווח
 נקי

  אלפים   
אלפי 
  אלפים   ש"ח

אלפי 
  אלפים   ש"ח

אלפי 
 ש"ח

             
             

כמות המניות והרווח  
  לצורך חישוב רווח נקי

 100,000  120,023  100,000  ,376248  100,000  מדוללו בסיסי

 

887,5 
 
 

 א'.23ראה באור לאחר תאריך המאזן,  מניות שהונפקו ללא תמורהבהתחשב ב (1)
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 קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים  - : 82באור 
 

חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל ובתנאי אשראי רגילים במחירי שוק   .א
    עם תאגידים שהינם בעלי עניין וצדדים קשורים.

 

 )חברות כלולות( יתרות עם צדדים קשורים .ב
 

 בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
  אלפי ש"ח  

     
 ,4104  171,29  לקוחות  -נכסים שוטפים 

     
 12,520  966,16  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -התחייבויות שוטפות 

     
 

 ובעלי עניין   עסקאות עם צדדים קשורים .ג
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 22,001  29,516  172,50  הכנסות
       

 414,81  111,117  274,92  עלות ההכנסות 
       

 -    846  882  הוצאות משפטיות  -הוצאות הנהלה וכלליות 
       

 470  1,121  -    הוצאות תדלוק  -הוצאות הנהלה וכלליות 
       

 806  -    -    שירותים מקצועיים   -הוצאות הנהלה וכלליות 
       

החזר הוצאות    -הוצאות הנהלה וכלליות 
 ( 1,020)  ( 3,021)  ( 3,852)  מחברות כלולות 

       
מימון בגין התחייבות בגין מניות   הוצאות

 -    -    הניתנות לפדיון 
 

2,332 
       

 522  -    -    הוצאות ריבית לחברה האם
       

 

 הטבות לאנשי מפתח ניהולייםתגמול ו .ד
 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 4,882  51,92  72,23  הטבות לזמן קצר 
       

 1  1  1  מספר אנשים
       
 . 24בקשר עם הענקת אופציות ומניות למנכ"ל לאחר תאריך המאזן, ראה באור  
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 מגזרי פעילות - : 29באור 
 

 כללי  .א
 

בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל  מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים    IFRS  8-בהתאם ל
( לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים הקבוצהההחלטות התפעוליות הראשי )מנכ"ל  

   .והערכת ביצועים
 

 מגזרי הפעילות של הקבוצה הינם כלהלן:   
 

 סביבה ה איכות
 

הינה   - הפעילות  בפסולת  עיקר  טיפול  שירותי  , מעורבתמתן 
יצור   מיחזור,  מיון,  איסוף,  היתר,  בין  ייצור RDFהכוללים,   ,  

קומפוסט, הפעלת תחנת מעבר לפסולת, הקמה ותפעול של אתרי 
והטמנה הטמנהמיון  של  וכן    ,  לרבות מסוכנתפסולת  שריפה   ,

 באמצעות חברות ושותפויות כלולות.
   

עיקר הפעילות הינה התפלת מי ים המבוצעת באמצעות החברות  - מים התפלת
את חלק החברה  ותהמגזר כוללתוצאות ואדום.  ו.י.ד  המוחזקות

האמורות החברות  בבאור  בתוצאות  כאמור  מחודש   5.  החל 
מאחדת הקבוצה את תוצאות הפעילות של אדום   2020אוקטובר  

עד  שהינה החברה שמתפעלת את מתקן ההתפלה ועד לאותו המו
 השקעת הקבוצה באדום טופלה לפי שיטת השווי המאזני.

   
ביצוע  של תחנת כוח וכן    ותחזוקהעיקר הפעילות הינה הפעלה   - אנרגיה 

וייצור    שרותי מיזוג אויר  ,פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית
, את חלק בעיקר  , . תוצאות המגזר כוללותחשמל מביו גז מטמנות

שבבעלותה תחנת   רותם   OPCהכלולההחברה בתוצאות החברה  
   .כוח לייצור חשמל

 
 

תוצאות המגזר כוללות   תפעולי.ה  רווחהמוערכים בהתבסס על  )רווח מגזרי(  ביצועי המגזרים  
פריטים שלא הוקצו,    באופן סביר.  ליחסםפריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן  

וכלליות הנהלה  עלויות  בעיקר,  ה  כוללים  קבוצתי ואחרות  בסיס  על  ניתן   מנוהלים  שלא  או 
 .להקצותן באופן סביר
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 29באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

 : 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 
איכות   

 הסביבה

 התפלת 
  מים

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 אלפי ש"ח   
         
 885,609  60,789  ( 1) 24,932  799,888  הכנסות 

         
 168,299  30,231  ( 2)  143,910  125,675  רווח מגזרי  
         
 6,557        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 293,259        תפעולי רווח   
         
 24,889        הוצאות מימון, נטו  

         
 268,370        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 87,045  7,487  10,913  68,645  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

21,892 
 

21,481 
  

22,737 
  

66,110 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

52,250 
 

58,915 (3 ) 
  

42,500 
  

153,665 
 
 

 .5מועד העלייה לשליטה באדום, ראה באור מהכנסות הינן ה (1)
 

   . 5, ראה באור אלפי ש"ח 121,745כולל רווח מעלייה לשליטה בחברה כלולה בסך של  (2)
 

טרם הפיכתה לחברה  שהוכרז  חברה כלולה  מאלפי ש"ח    19,040סך של  דיבידנד ב כולל   (3)
 .5, ראה באור מאוחדת
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 29באור 
 

 : 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
איכות   

 הסביבה

 התפלת 
 מים

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 אלפי ש"ח   
         
 826,869  80,061  -  746,808  הכנסות 

         
 161,310  29,863  24,777  106,670  י רווח מגזר 
         
 7,352        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 153,958        תפעולי רווח  

         
 23,207        הוצאות מימון, נטו  

         
 130,751        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 73,133  5,923  -  67,210  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

18,278 
 

25,422 
  

31,446 
  

75,146 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

22,630 
 

47,990 
  

48,200 
  

118,820 
 

 : 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
איכות   

 הסביבה

 התפלת 
 מים

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 אלפי ש"ח   
         
 775,565  86,272  -  689,293  הכנסות 

         
 92,420  22,777  25,121  44,522  רווח מגזרי  
         
 12,952        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 79,468        תפעולי רווח  

         
 64,152        הוצאות מימון, נטו  

         
 15,316        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 59,105  493  -  58,612  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

921,01 
 

26,593 
  

17,007 
  

54,521 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

13,206 
 

44,205 
  

30,000 
  

87,411 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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 רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות 
 

 

 

 

 שיעורי הבעלות  
  י החברהעל ידוהשליטה 

 המחזיקה  
 בדצמבר 31ליום 

 

 
    2020  2019   

 דרך הצגה   %  שם החברה  החברה המחזיקה 
         

אינווירונמנט ורידיס 
 :בע"מ

 
 100.00  בע"מ  ישראלורידיס איכות הסביבה  

 
100.00 

 
 מאוחדת 

 מאוחדת   100.00  100.00  התפלת מים בע"מ -ורידיס   
 מאוחדת   100.00  100.00  תחנות כוח בע"מ -ורידיס   
  OCM LUXEMBOURG EPF III RUNWAY 

INVESTCO S.À.R.L    100.00 
 

100.00 
 

 (1מאוחדת )
         

ורידיס איכות הסביבה  
 בע"מ: ישראל

 
 100.00  ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל בע"מ

 
100.00 

 
 מאוחדת 

פתרונות ניהול ולוגיסטיקה   -ורידיס   
 100.00  לפסולת מסוכנת בע"מ 

 
100.00 

 
 (2מאוחדת )

 (3) מאוחדת  100.00  100.00  ורידיס תעשיות פסולת בע"מ  
 מאוחדת   100.00  100.00  ורידיס שירותי מים בע"מ  
 (3מאוחדת )  100.00  100.00  פתרונות אקולוגיים ישראל בע"מ  -אקוסול   
         

ורידיס שירותי איכות  
 הסביבה ישראל בע"מ:

  
 100.00  . תעשיות מיחזור משולבות בע"מת.מ.מ

 
100.00 

 
 מאוחדת 

 (4מאוחדת )  33.33     33.33     בע"מ ניהול  ורידיס איכות הסביבה  
         

 ת.מ.מ. תעשיות מיחזור  
 משולבות בע"מ:   

 
 100.00  בע"מ 1985י.ר.א.ב. שרותי נוי  

 
100.00 

 
 מאוחדת 

 מאוחדת   100.00  100.00  תעשיות ושרותי סביבה בע"מ אמניר  
 (6) מאוחדת  100.00  100.00  ת.מ.מ. תחנות מעבר ומטמנות בע"מ   
 מאוחדת   100.00  100.00  איכות הסביבה אר.די.אפ. בע"מ  -ורידיס   
 מאוחדת    100.00  100.00  (5ורידיס קרקעות מזוהמות בע"מ )  
  כלולה  49.00     49.00     שותפות מוגבלת  -מיחזור ת.מ.מ.  - עברון   
 כלולה   49.00     49.00     ת.מ.מ. ניהול בע"מ  - עברון   
 כלולה   -      49.00     שותפות מוגבלת  -מתקן מחזור עברון    
 כלולה   -      49.00     ורידיס ניהול בע"מ - עברון   
מטמנות     מפעלי  )מ.מ.מ.  (  1998מאוחדים 

 בע"מ 
 

   33.33 
 

   33.33 
 

 ( 6)כלולה 
         

אמניר תעשיות ושרותי  
 סביבה בע"מ:

  
 מטמנות אפעה בע"מ

 
   25.00 

 
   25.00 

 
 כלולה

         
   ורידיס שירותי מים בע"מ:

 33.33     ורידיס איכות הסביבה ניהול בע"מ
 

   33.33 
 

 (4מאוחדת )
         
         

 
 
 
 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
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 )המשך(  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
 
 

 

 

 

 שיעורי הבעלות  
  י החברהעל ידוהשליטה 

 המחזיקה  
 בדצמבר 31ליום 

 

 
    2020  2019   

 דרך הצגה   %  שם החברה  החברה המחזיקה 
         

התפלת מים   -ורידיס 
 בע"מ:

  
 50.00     חברה להתפלה בע"מ וי.איי.די

 
   50.00 

 
 כלולה

 (7) מאוחדת  59.50     100.00     בע"מ  ( התפלה אשקלון)אדום   
         
         

תחנות כוח   -ורידיס 
 בע"מ:

  
אנרגיה ושירותים   -ורידיס איכות הסביבה  

 100.00  בע"מ 

 

100.00 

 

 מאוחדת 
 (4מאוחדת )  33.33     33.33     בע"מורידיס איכות הסביבה ניהול   
 כלולה  20.00     20.00     או.פי.סי. רותם בע"מ  
 כלולה  20.00     20.00     רותם בע"מ  איי.ג'י.אס.  
         

OCM LUXEMBOURG 

EPF III RUNWAY 

INVESTCO S.À.R.L  

 

OCM LUXEMBOURG EPF III RUNWAY 

HOLDINGS S.À.R.L    100.00 

 

100.00 

 

 (1) מאוחדת
         

 

 החברות לא פעילות והן בתהליך של פירוק מרצון.  א'.1ראה באור  (1)

 הוחזקה באמצעות חברה בת בבעלות מלאה אשר פורקה מרצון.  2019עד שנת  (2)

ורידיס תעשיות פסולת בע"מ, חברה  פתרונות אקולוגיים בע"מ    -  אקוסולהוחזקה    2020עד   (3)  מאוחדתבאמצעות 
לאחר השלמת  ורידיס איכות הסביבה ישראל בע"מ  מוחזקת ישירות על ידי  היא    2020בבעלות מלאה, והחל משנת  

 ג' למס הכנסה במהלך פטור ממס. 104שינוי מבנה לפי סעיף 

מוחזקת על ידי החברות ורידיס שירותי  )לשעבר: ורידיס איכות הסביבה בע"מ(  בע"מ  ניהול  כות הסביבה  איורידיס   (4)
 כל אחת(. 33.33%תחנות כוח בע"מ )בשיעור של   - איכות הסביבה ישראל בע"מ, ורידיס שירותי מים בע"מ וורידיס 

 בע"מ.  2013לשעבר וינדקס טק  (5)

ת.מ.מ. תחנות מעבר ומטמנות בע"מ, ות  באמצע( בע"מ  1998מ.מ.מ. מפעלי מטמנות מאוחדים )הוחזקה    2020עד   (6)
מוחזקת ישירות על ידי ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות היא    2020, והחל משנת  בבעלות מלאה  מאוחדתחברה  

 . ג' למס הכנסה במהלך פטור ממס104בע"מ לאחר השלמת שינוי מבנה לפי סעיף 

התפלה )בזכויות לרווחים בחברת אדום    59.5%-מזכויות ההצבעה וב  55%- חזיקה בההתפלת מים בע"מ    -ורידיס   (7)
בשיטת השווי המאזני לאור זכויות משתתפות ממשיות אשר הוקנו לבעלי    הבע"מ. ההשקעה באדום טופל  (אשקלון

ת מים את רכישת יתרת ל, השלימה ורידיס התפ2020בחודש אוקטובר    זכויות המיעוט במסגרת הסכם בעלי המניות.
 .5מאחדת את דוחותיה הכספיים של אדום, ראה גם באור היא מניות אדום ומאותו המועד  

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לחברה 

 
 
 

 2020 בדצמבר,   31ליום  
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 
 1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  

 
 

- התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך   ניירות  לתקנות  ג'9  תקנה  לפי  המובא  הנפרד  הכספי  המידע  את  ביקרנו
 2019-ו   2020  בדצמבר  31  לימים  (החברה  -  להלןלשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ,  )  בע"מ  ורידיס אינווירונמנט  של  1970
 באחריות הינו הנפרד הכספי  המידע. 2020 בדצמבר 31 ביום הסתיימה  שבהן שהאחרונה השנים משלוש  אחת ולכל

 ביקורתנו. על בהתבסס הנפרד הכספי המידע  על דיעה  לחוות היא אחריותנו החברה. של וההנהלה  הדירקטוריון 

 
 הביקורת  את  לתכנן  מאיתנו  הנדרש   אל  תקנים  פי  על  בישראל.  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת   ולבצעה
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה  

המשמעו האומדנים  ושל  הנפרד  הכספי  המידע  בעריכת  שיושמו  החשבונאיים  הכללים  ידי  של  על  שנעשו  תיים 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים 
 

ני9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה   ירות ערך ג' לתקנות 
 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
חברות בדבר תביעות שהוגשו כנגד    4פנים את תשומת הלב לאמור בבאור  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מ

 הקבוצה. 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, במרס 24 
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה  
 
 המאוחדים   הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

  31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום    המיוחסים לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
 . 1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ג'9לתקנה המוצגים בהתאם   2020בדצמבר, 

 
 לדוחות המאוחדים.  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 

 
בדוחות  נכלל  לא  זה  שמידע  ככל  נוסף,  מהותי  למידע  ביחס  גילויים  ניתנים  זה  לדוח  הנוסף  המידע  במסגרת 

 . לחברה במפורש המתייחסהמאוחדים באופן 
 

 בדוחות המאוחדים. 1בבאור כהגדרתן  -חברות מוחזקות 
 
 
 
 
 



 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ירונמנט ו ורידיס אינו 
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 המיוחסים לחברה   ים המאוחד   נים נתונים כספיים מתוך המאז 

 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   מידע נוסף  

       
 נכסים שוטפים

       
 100  64    מזומנים ושווי מזומנים  

       
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 432,039  ,888599  2  השקעות בחברות מוחזקות  
       
       
    599,952  432,139 

       
       

     3  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 1  1    הון מניות
 366,617  366,617    פרמיה על מניות

 092,11  11,092    בעלי שליטהקרן הון מעסקאות עם 
 ( 3,544)  ( 4,107)    קרנות אחרות

 57,973  ,349226    יתרת רווח
       

 432,139  599,952      סה"כ הון
       
       
    599,952  432,139 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 
 
 
 

       2021במרס,  24

 בני בר און  אילן בן סימון   גיל אגמון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
 
 
 

  



 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ירונמנט ו ורידיס אינו 
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 המיוחסים לחברה   הרווח הכולל על    ים המאוחד   ות הדוח תונים כספיים מתוך  נ

 
 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
    2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח     
         

 887,5  120,023  ,412248    חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 
         

 -    -  35    הוצאות הנהלה וכלליות  
         

 887,5  120,023  ,377248    רווח תפעולי 
         

 -    -  1    הוצאות מימון 
         

 887,5  120,023  ,376248    רווח נקי 
         

         כולל אחר )לאחר השפעת המס(: הפסד
         

בגין תכניות להטבה  בחברות מוחזקות אקטוארי הפסד 
  ( 1,430)  ( 563)    לא יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד  -מוגדרת 

 
(2,114 ) 

         
 773,3  118,593  13247,8    רווח כולל

         
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 



 אחזקות בע"מ(   )לשעבר: ורידיס   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט 
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 המיוחסים לחברה   תזרימי המזומנים על    תונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים נ

 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 887,5  120,023  ,376248  רווח נקי 
של התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 ( 887,5)  ( 49,923)  ( ,412168)  )א(החברה 
       

 -    70,100  79,964  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה 
       
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
       

 -    ( 70,000)  ( 80,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
       

 -    ( 70,000)  ( 80,000)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה 
       

   100  ( 36)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 -    -    100  שנה לתחילת ומניםזמ ושווי  מזומנים יתרת
       

 -    100  64  השנה  לסוף מזומנים ושווי  מזומנים יתרת
       
        
        
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות   )א(
       שוטפת של החברה 

        
       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  
        
 ( 887,5)  ( 923,49)  ( 12168,4)  מוחזקות *( חלק החברה ברווחי חברות   
        
        
 -    70,100  80,000  *( בניכוי דיבידנדים שהתקבלו 

        
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 



 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט 

 מידע נוסף 
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 המיוחסים ,  2020ים המאוחדים של החברה לשנת  עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספי  אופן    - :  1באור  

 לחברה 

 

 הגדרות . א

 
 בע"מ. ורידיס אינווירונמנט - החברה

   
 החברה, החברות והשותפויות המאוחדות שלה.   - הקבוצה 

   

כלולות,  חברות  מאוחדות,  חברות 
בעלי  שליטה,  בעלי  מוחזקות,  חברות 

 עניין וצדדים קשורים 

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים   -
הדוחות    -)להלן    2020המאוחדים של החברה לשנת  

 המאוחדים(. 
 

 אופן עריכת הנתונים הכספיים .ב
 

הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )להלן 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9תקנה  הנתונים הכספיים(, נערכו בהתאם להוראות    -

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

לדוחות   2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור  
 המאוחדים. 

 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .1
 

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו  
סווגו במאזנים המאוחדים. כמו כן, נתונים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה 

 לו במסגרת הדוחות המאוחדים. לחברות מוחזקות אשר בוט
 

, ובהתאמה, ככל  1לעניין זה נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 
 שרלוונטי לאופן הפירוט במאזן.

 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה .2
 

ב  בפילוח  המאוחדים,  בדוחות  הכלולים  וההוצאות  ההכנסות  סכומי  או מוצגים  רווח  גין 
הפסד, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. נתונים 
נתונים אלה   כן,  כמו  המאוחדים.  והפסד  הרווח  בדוחות  סווגו  בו  אופן  באותו  סווגו  אלו 
 משקפים את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
נ זה,  מספר  לעניין  בינלאומי  חשבונאות  תקן  להוראות  בהתאם  הוצגו  אלו  ,  1תונים 

 ובהתאמה, ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות רווח והפסד. 
 

  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .3
 

עצמה   לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  המזומנים  תזרימי  סכומי  מוצגים 
לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, בפילוח לפי תזרים מפעילות  כשהם  

שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. נתונים 
 אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.

  



 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט 

 מידע נוסף 
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   השקעות בחברות מוחזקות   -  :2באור 

 

ראה    2019בחברות הבנות של החברה ופעילותן ולשינוי מבנה מחודש ספטמבר    באשר להחזקות . א
 לדוחות הכספיים המאוחדים.  1באור 

 

 ים דיבידנד .ב
 

מליוני    70.1התפלת מים בע"מ דיבידנד בסך של    -חילקה החברה הבת ורידיס    2019במהלך שנת  
שנת   במהלך  ישרא  2020ש"ח.  הסביבה  איכות  ורידיס  הבנות  החברות  וחילקו  בע"מ    -ורידיס  -ל 

   מליוני ש"ח, בהתאמה. 6.9-מליוני ש"ח ו  73.1התפלת מים בע"מ דיבידנדים בסך של 
 

חילקו החברות הבנות ורידיס איכות הסביבה ישראל בע"מ  ,  2021לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר  
   אמה.מליוני ש"ח, בהת 7- מליוני ש"ח ו 73התפלת מים בע"מ דיבידנדים בסך של  -ורידיס  -ו

 
 
 הון    - : 3באור 

 
 דיבידנדים   

  

ש"ח לכל מניה רגילה   0.7הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של   2019בחודש דצמבר  
 מליוני ש"ח.  70ש"ח ע.נ שהסתכם לסך כולל של  0.01בת 

 
ש"ח לכל מניה רגילה בת    0.8הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של    2020בחודש מאי   

 מליוני ש"ח.   80כולל של ש"ח ע.נ שהסתכם לסך   0.01
 

  0.8, הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של  2021לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר   
 מליוני ש"ח. 80ש"ח ע.נ שהסתכם לסך כולל של  0.01ש"ח לכל מניה רגילה בת 

 
 
   התחייבויות תלויות   - : 4באור 

 
הוגשו   מסוימות  מוחזקות  חברות  את  נגד  זה  בשלב  להעריך  ניתן  לא  מהן  חלק  לגבי  אשר  תביעות, 

לדוחות הכספיים '  א22וחות הכספיים, כמפורט בבאור  תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בד
 המאוחדים. 

 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -   - 
 
 



 

 
 

 
 
 

                                                        סומך חייקין 

                                  KPMGמגדל המילניום 

                  609א דואר , ת17רחוב הארבעה 

                                     6100601תל אביב 

8000   684   03                                         
 

 של פירמות עצמאיות המאוגדות    KPMG, שותפות ישראלית וחברה ברשת  סומך חייקין 

 ישות שוויצרית.   KPMG International  Cooperative ("KPMG International”) -ב
 

 

 

 

 2021במאי  30

 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 "( החברה)" בע"מאו.פי.סי רותם 
 121דרך מנחם בגין 

 תל אביב 
 

 ג.א.נ, 

 

  המיועד "מ  בעט  נמנירו אינוו ורידיס  חברת    שללהשלמה ותשקיף מדף    תשקיף:  הנדון 
 2021 מאי להתפרסם בחודש

 
להשלמה    בתשקיףלהכללה )לרבות בדרך של הפניה(  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים  

 להלן:  יםשלנו המפורט ותדוחשל ה שבנדון ותשקיף מדף
  

  החברה הדוחות הכספיים של    על  2021  סבמר  24  מיום  יםהחשבון המבקר  ירוא  דוח . 1
השנים בתקופה שהסתיימה ביום    משתיאחת    ולכל  2019-ו   2020  בדצמבר  31  לימים

 . 2020בדצמבר  31
 
  תמציתי  כספי  מידע  על  2021  במאי  26  מיום  המבקרים  החשבון  רואי  של  סקירה  דוח . 2

  באותו   שהסתיימה  חודשים   שלושה  של  ולתקופה  2021  במרס  31  ליום  החברה  של
 .תאריך

 
  

 
 
 

                                 חייקיןסומך 
 רואי חשבון                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ   רותם   או.פי.סי 

 כספיים   דוחות 
 

 2020  בדצמבר   31 ליום 



 

 

 בע"מ רותם   או.פי.סי 
 

   2020  בדצמבר  31  ליום   כספיים   דוחות 
 

   העניינים   תוכן 
 עמוד  
   

 3  המבקרים החשבון רואי דוח
   

 4-5  הכספי  המצב על דוחות
   

 6  והפסד הרווח על דוחות
   

 7  בהון  השינויים על דוחות
   

 8  המזומנים תזרימי על דוחות
   

 9  הכספיים  לדוחות ביאורים
 



 

 

 חייקין   סומך

 KPMG המילניום  מגדל 

 609  דואר  תא  , 17 הארבעה רחוב 

 6100601 אביב  תל

8000   684   03 

 

   של המניות לבעלי המבקרים  החשבון רואי דוח
  בע"מ רותם או.פי.סי

 
 
 

 בדצמבר   31  לימים  "(החברה "  –  להלן)  מ"בע רותם  סי.פי .או של הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 שתימ  אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הפסד או רווח על הדוחות ואת 9201-ו  2020

 באחריות הינם אלה כספיים דוחות  .2020  בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים
 על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה  לחוות היא אחריותנו  .החברה של וההנהלה הדירקטוריון

 .ביקורתנו
 

 רואי בתקנות  שנקבעו תקנים לרבות  ,בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו  את ערכנו
 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על  .1973-ג "התשל  (,חשבון רואה של פעולתו דרך)  חשבון

 מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת
 .הכספיים שבדוחות ובמידע  בסכומים התומכות ראיות  של מדגמית  בדיקה  כוללת ביקורת   .מהותית
 ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת

 אנו  . בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת  שביקורתנו סבורים

 
 הכספי המצב  את   ,המהותיות הבחינות מכל  ,נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות  ,לדעתנו

 ותזרימי בהון השינויים  ,הפעולות תוצאות ואת  9201- ו  2020  בדצמבר  31  לימים  החברה של
 לתקני בהתאם  2020  בדצמבר  31  ביום שהסתיימה  בתקופה  השנים שתימ אחת לכל שלה המזומנים

 .(IFRS) בינלאומיים כספי דיווח
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 

 2021 במרץ 24
 

ת   של   KPMG  ברשת   וחברה   ישראלית   שותפות   , חייקין   סומך רמו ת   פי ו י ת  עצמא ו ד ג    המאו

International") ("KPMG Cooperative  International KPM  - ב  G  שוויצרית ישות.
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   בדצמבר 31 ליום הכספי המצב על תדוחו 
 

    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
       

       שוטפים   נכסים
       

 112,927  122,165  5  מזומנים ושווי מזומנים
 -  48,172  6  קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות

 119,423  112,293  7  לקבל והכנסות לקוחות
 14,679  17,667  8  נגזרים  פיננסיים מכשירים לרבות חובה, ויתרות חייבים

       
 247,029  300,297    שוטפים   נכסים סה"כ

       
       שוטפים   שאינם  נכסים

       
 138,224  77,941  6  ארוך  לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות

 61,990  58,494  9  ארוך  לזמן מראש הוצאות
 17,801  15,280  11  שימוש  זכות נכסי
 1,478,584  1,411,424  10  קבוע רכוש

 1,525  1,602    מוחשיים בלתי נכסים
       

 1,698,124  1,564,741    שוטפים  שאינם  נכסים סה"כ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 1,945,153  1,865,038    נכסים  סה"כ
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  או.פי.סי  רותם  בע"מ  

 

 

    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
       

       שוטפות התחייבויות
       

 93,482  98,377  14  ארוך  לזמן התחייבויות של שוטפות חלויות
 101,826  174,340  12  שירותים ונותני ספקים
 1,805  1,043  11  חכירה בגין התחייבויות של שוטפות חלויות
 21,145  64,084  13  נגזרים  פיננסים מכשירים לרבות  זכות, ויתרות זכאים

       
 218,258  337,844    שוטפות התחייבויות סה"כ

       
       שוטפות שאינן  התחייבויות

       
 1,102,185  997,248  14   פיננסיים ומוסדות  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות

 8,542  7,101  11  חכירה בגין ארוך לזמן התחייבויות
 1,016  1,077    ארוך  לזמן אחרות התחייבויות
 280,750  278,601  15  נטו נדחים, מסים התחייבויות

       
 1,392,493  1,284,027    שוטפות שאינן  התחייבויות סה"כ

       
 1,610,751  1,621,871    התחייבויות סה"כ

       
     16  הון

       
 1  1    מניות הון
 112,036  112,036    ממס  נטו שליטה, בעלי עם עסקאות קרן

 222,365  131,130    עודפים 
       

 334,402  243,167    הון סה"כ
       

 1,945,153  1,865,038    והון התחייבויות סה"כ
 

 

   
 גושן  צחי  אלמוגי  גיורא

 דירקטור   דירקטור 
 כספים סמנכ"לו  כללי  מנהלו

 
 . 2021 במרץ 24 הכספיים: הדוחות אישור תאריך

 
 
 
 

הכספיים.  מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים
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 או.פי.סי   רותם  בע"מ
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה והפסד רווח על דוחות

. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים
 

 

 

 

 

    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ביאור   
       

 1,246,666  1,118,767      מכירות
 830,995  787,620  17  והפחתות( פחת )בניכוי המכירות עלות
 103,850    87,487    והפחתות  פחת

       
 311,821    243,660      גולמי  רווח

       
 33,680  25,646  17  וכלליות  הנהלה הוצאות
 14,622    -  17  נטו  אחרות, הכנסות

       
 292,763    218,014      רגילות  מפעולות רווח

       
 70,977  60,981  17  מימון הוצאות
 5,400    509  17  מימון  הכנסות

       
 65,577    60,472      נטו  מימון,   הוצאות

       
 227,186  157,542    הכנסה  על מסים לפני רווח

 52,724    36,277  15   הכנסה על מסים
       

 174,462    121,265      לשנה רווח
       

       

       
 



  בע"מ  רותם   או.פי.סי 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  בהון  השינויים על דוחות
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  מניות   הון 

  מעסקאות קרן
  שליטה,  בעלי עם
  עודפים  יתרת  ממס  נטו

   סה"כ
 הון 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
                

 397,940  285,903  112,036  1 2019 בינואר 1 ליום יתרה
        

 174,462  174,462   -    -  לשנה  רווח
 (238,000)   (238,000)    -    -  החברה  מניות לבעלי דיבידנד

        
 334,402  222,365  112,036  1 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

        
 121,265  121,265   -    -  לשנה  רווח

 (212,500)   (212,500)    -    -  החברה  מניות לבעלי דיבידנד
        

 243,167  131,130  112,036  1 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
                

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        

        
       הכספיים.  מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  בע"מ  רותם   או.פי.סי  

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה מזומנים תזרימי על דוח
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  2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  

    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי 
 174,462  121,265 לשנה  רווח 
    : התאמות 
 139,447  106,328 סולר  וצריכת הפחתות פחת, 
 65,577  60,472 נטו מימון, הוצאות 
 52,724  36,277 הכנסה על מיסים 
  324,342  432,210 
     
 3,890    4,343 אחרים וחייבים בלקוחות שינויים 
 (49,086)   70,510 אחרים וזכאים שירותים נותני בספקים, שינויים 
    74,853   (45,196) 
     
 (70)  (166) ששולמו  הכנסה על מסים 
     
 386,944  399,029 שוטפת מפעילות שנבעו  נטו  מזומנים 
     
    השקעה  מפעילות מזומנים תזרימי 
 5,521    469   שהתקבלה ריבית 
 (51,741)   (1,482)  ארוך  לזמן מוגבלים למזומנים הפקדות 
 215    61,765   ארוך  לזמן מוגבלים ממזומנים משיכות 
 80,453    (48,172)  נטו קצר, לזמן מוגבלים וממזומנים פיקדונות 
 (35,205)  (27,756) קבוע  רכוש רכישת 
 (262)  (587) מוחשיים בלתי נכסים רכישת 
  -   (9,583) נגזרים   פיננסים מכשירים בגין תשלום 
  -   2,007   נגזרים  פיננסים מכשירים בגין תקבול 
     
 (1,019)  (23,339) השקעה  לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים 
     
    מימון  לפעילות מזומנים תזרימי 
     
 (62,762)   (58,161) ששולמה ריבית 
 (238,000)   (212,500) ששולם  דיבידנד 
 (67,682)   (92,928) פיננסיים ומוסדות בנקאיים מתאגידים הלוואות פירעון 
 (1,062)   (1,007) חכירה בגין התחייבויות קרן פירעון 
     
 (369,506)  (364,596) מימון לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים 
     
 16,419  11,094   מזומנים  ושווי במזומנים נטו  גידול 
     
 97,077    112,927   השנה לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים יתרת 
     
 (569)   (1,856) מזומנים  ושווי מזומנים יתרות על חליפין  בשער תנודות השפעת 
     
 112,927  122,165 השנה לסוף  מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

     
     
     
     
     
     
     הכספיים.  מהדחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הביאורים 
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  המדווחת הישות - 1 ביאור

 המדווחת  הישות א. 

  בגין   מנחם  דרך  הוא  החברה  של  הרשום  המען .בישראל  שהתאגדה  פרטית  חברה  הינה "(החברה" -  להלן)  מ"בע  רותם  סי.פי.או
  חברת  ידי  ועל "(האם  החברה" –  להלן)  (80%)  מ"בע  אנרגיה  ישראל  סי.פי.או  ידי  על  מוחזקת החברה  .ישראל ,אביב  תל ,121

 מ "בע  אנרגיה  סי.פי.או  של  מלאה  בבעלות  בת  חברת  הינה  האם  החברה  "(.ורידיס" –  להלן)  (20%)  מ"בע  כוח  תחנות –  ורידיס
 אביב"( בתל ערך לניירות "בורסה  –)להלן בע"מ אביב בתל ערך  לניירות בבורסה הנסחרת ציבורית חברה ,"(אנרגיה " – להלן)
  לניירות   בבורסה  ונסחרות  כפול  ברישום  רשומות   מניותיה  אשר ,בסינגפור  המאוגדת  Ltd Holdings Kenon  בשליטת  נמצאתהו

  .אביב בתל ערך לניירות ובבורסה (NYSE) יורק-בניו ערך

 פעילותה  את  החלה  החברה  וואט.  מגה  466-כ  של  מותקן   בהספק  רותם  במישור  קונבנציונלית  כוח  תחנת  מפעילה  החברה
 . שנים 30 הינה החברה של הייצור רישיון תקופת .2013 ביולי  6 ביום פרטיים( ללקוחות חשמל מכירת  )קרי, המסחרית

 ;מכוחו  שהותקנו  והתקנות 1996-ו"התשנ ,החשמל  משק  חוק  הוראות  את ,היתר  בין ,הכוללת ,לרגולציה  כפופה  החברה  פעילות
 ,2013-ד "התשע ,הריכוזיות  וצמצום  התחרות  לקידום  החוק  הוראות ,החשמל  רשות  החלטות  ,"(החשמל  משק  חוק" -  להלן)

 ובנייה  לתכנון ,עסקים  לרישוי  הנוגעת  ורגולציה  מכוחו  שהותקנו  והתקנות  1988-תשמ"חה  הכלכלית,  התחרות  חוק  הוראות
 בעלי  מתקנים  עבור  רישיונות)  החשמל  משק   חוק  פי  על  רישיונות  למתן   הסמכות   בעלת  הינה  החשמל  רשות  .הסביבה  ולאיכות

 בעלי  על  לפיקוח (,והמים   האנרגיה ,הלאומיות  התשתיות  שר  אישור  את  גם  טעונים  וואט  מגה 100 -מ  הגבוה  ייצור  כושר
  ואיכות   טיב  ,לרמת  מידה  אמות  ולקביעת  תעריפים  לקביעת ,פרטיים(  ייצור  רישיונותו  הספקה  רישיונות  )לרבות  הרישיונות
 )להלן   לישראל  החשמל  חברת  על  הן  מפקחת   החשמל  רשות ,משכך ".חיוני  שירות  ספק"  של  רישיון  מבעל  שנדרשים  השירותים

 . פרטיים חשמל יצרני על  והן החשמל"( "חברת –

 על ומפורסם המפוקח "(ז"התעו" -  להלן)  והזמן העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות נתונה  החברה  פעילות
 ומעבר (ופברואר  ינואר ,דצמבר)  חורף  (,ואוגוסט יולי)  קיץ כדלקמן:  עונות,  לשלוש  מתפלגים  השנה  חודשי .החשמל רשות ידי

 המהווה ,הייצור רכיב  על מתבססות החברה תוצאות .שונה תעריף נקבע עונה לכל כאשר  (,נובמבר עד  וספטמבר יוני עד ץמר)
  .העונתית ההשפעה  ומכאן ,ז"מהתעו חלק

 קורונה נגיף התפשטות השפעות ב. 

 אשר  ,(COVID-19)  הקורונה  נגיף  העולם  ברחבי  מכן  ולאחר  בסין  התפשט  ,2020  שנת  של  הראשונה  ובמחצית  2019  שנת  בסוף

  שנתב  הקורונה  משבר  עקב  "(.הקורונה  משבר"  -   להלן)   עולמית  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על   הוכר  2020  מרץ  בחודש
 בנוסף,   עסקית.  פעילות  על  ומגבלות  תנועה  מגבלות  בעולם  אחרות  מדינות  ידי  ועל  ישראל  מדינת  ידי  על  הוטלו  ולאחריה  הדוח

 למועד   ובעולם.  בישראל  ובכלכלה  הפיננסיים  בשווקים  יציבות  וחוסר  וודאות  לחוסר  היתר  בין  גרם  האמור  הקורונה  משבר
 אמצעי  ונקיטת  העבודה  צוותי  של  היערכות  תוך  חיוני  מפעל  הבהיות  נמשכת  ,הכוח  תחנת  של  הפעילות  ,הכספיים  ותהדוח  אישור

 חברה ה  מלקוחות  חלק  של  החשמל  שצריכת  הגם  ,2020  שנת  במהלך  החברה.  באתר  והתפרצות  הידבקות  למנוע  מנת  על  זהירות

 ים הכספי הדוחות אישור למועד  נכון .חשמל ממכירת חברהה בהכנסות משמעותית ירידה  חלה לא  הקורונה, ממשבר הושפעה
 החברה. ופעילות תוצאות על מהותית השפעה הקורונה למשבר הייתה לא

 אפריל   לחודש  הכוח  בתחנת  תוכננה  אשר  התחזוקה  עבודת  הקורונה,  משבר  עקב  ישראל,  למדינת  כניסה  על  המגבלות  לאור
 למספר  הכוח  תחנת  את  החברה  השביתה  כאמור,  התחזוקה  עבודת  דחיית  לאור  .2020  אוקטובר  בחודש  ובוצעה  נדחתה  2020
 התחזוקה  במועד  ולדחייה  ימים  מספר  של  להשבתה  ייזומים.  וטיפולים  טכניות  בדיקות  לבצע  מנת  על  2020  אפריל  בחודש  ימים

  עבודת  החברה.  של  כספיותה  תוצאותיה  וכן  תוצאותיה  הכוח,  תחנת  של  הייצור  פעילות  על  מהותית  השפעה  הייתה  לא  כאמור
  התחזוקה,   עבודת  מועד  דחיית  לאור  הכוח.  תחנת  פעילות  הושבתה  במהלכם  למתוכנן,  בהתאם  ימים,  13  נמשכה  התחזוקה

  הפעילות   תוצאות   על  הפחת  האטת  השפעת  הכוח.  בתחנת  התחזוקה  עבודת   רכיב  הפחתת   את  החברה  האטה  ,2020  מרץ  בחודש
   ש"ח. יוןמיל 4-כ  של לסך הסתכמה הדוח שנתב

   .'ו02  ביאור  ורא תנין, כריש ממאגר  הגז הזרמת מועד על הקורונה משבר השפעת אודות לפרטים
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 )המשך(  המדווחת הישות - 1 ביאור

 הגדרות 

 .מ "בע רותם .סי.פי.או-  החברה . 1

 . קשורים צדדים בדבר (2009) 24 בינלאומי חשבונאות בתקן כמשמעותם - קשורים צדדים . 2

 הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 ביאור

 בינלאומיים  כספי דיווח  בתקני עמידה על הצהרה א. 

 (. IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם החברה ידי על נערכו הכספיים הדוחות

 . 2021 במרץ 24 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרו החברה של הכספיים הדוחות

 הצגה  ומטבע פעילות מטבע .ב

 לכך,   בהתאם  "ש"ח"(.  -)להלן   החדש  השקל  הינו  החברה  פועלת  בה  העיקרית  הכלכלית  הסביבה   את  שמייצג  המטבע
  מטבעות   אלו.  כספיים  דוחות  של  הצגה  כמטבע  הש"ח  משמש   כן,  כמו  החברה.  של  הפעילות  מטבע  את  הש"ח  מהווה
 .חוץ מטבע  מהווים הש"ח שאינם אחרים

 המדידה בסיס .ג

 והפסד,   רווח  דרך  הוגן  בשווי   הנמדדים  נגזרים פיננסיים מכשירים למעט  ההיסטורית, העלות בסיס על הוכנו הדוחות
 .3 ביאור ראו נוספים, לפרטים .והפרשות נדחים מסים

 התפעולי המחזור תקופת .ד

 כוללים שוטפות והתחייבויות שוטפים נכסים  לפיכך,  אחת. שנה הינה החברה של  הרגילה התפעולי המחזור תקופת
 .החברה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת במהלך וצפוי מתוכנן שמימושם פריטים

 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה

 אומדנים  בהערכות,  דעת, בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת  ,IFRS-ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הכנסות  והתחייבויות, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות בפועל התוצאות והוצאות.

 הנחות להניח ההנהלה נדרשה   החברה, של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 הנהלת מתבססת   האומדנים, בקביעת דעתה בשיקול  משמעותית.  וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר

 אומדן.  לכל המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים  שונות, עובדות  העבר, ניסיון על החברה

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים  שוטף.  באופן נסקרים שבבסיסם  וההנחות האומדנים
  מושפעת. עתידית תקופה ובכל האומדנים

  סיכון   שקיים  לאומדנים,  בקשר  ודאות  לחוסר  אחרים  עיקריים  וגורמים  העתיד  לגבי  החברה  שהניחה  הנחות  בדבר   מידע
  הבאה,   הכספית  השנה  במהלך  והתחייבויות  נכסים  של  בספרים  לערכים  מהותי  תיאום  תהייה  שתוצאתם  משמעותי

 הבאים:  בסעיפים נכלל
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   )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 ביאור

 )המשך( דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה

 קבוע רכוש של צפוי שימושי חיים אורך .1

  .הרכוש  של השייר בערך בהתחשב הצפוי, השימוש החיים אורך פני על הישר הקו שיטת לפי מופחת קבוע רכוש
 הוצאות סכום  את לקבוע מנת על שוטף  באופן נכסים של הצפוי השימושי החיים אורך את מחדש בוחנת החברה

 ולוקח דומים לנכסים ביחס החברה של העבר ניסיון על מתבסס השימושי החיים אורך  לתקופה. שייזקף הפחת
 שינויים לשקף מנת על מותאמות עתידיות תקופות בגין הפחת הוצאות  צפויים. טכנולוגיים שינויים בחשבון

 .קודמים לאומדנים ביחס משמעותיים

 מס  לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס .2

 הכנסה תהיה שבעתיד הצפי היא מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס ליצירת המשמשת העיקרית ההנחה
  מס.  לצרכי הפסדים בגין והפסד רווח בדוח מבוטל או נזקף נדחה  מס  אותם. לנצל  יהיה ניתן שכנגדה חייבת
 .15 ביאור ראו ,נדחה מס נכס הוכר בגינם הפסדים על למידע

 תלויות התחייבויות סיכויי הערכת .3

  ביטול   החברה.  תוצאות  על  מהותית  השפעה  להיות  עשויה  לתוצאותיהן  אשר  תלויות  התחייבויות  קיימות  לחברה
  משאבים   יצאו  כי  לא  מאשר  סביר  יותר  האם  ההנחה  על  מבוסס  תלויות  התחייבויות  אותן  בגין  הפרשה  יצירת  או

 תלויות. התחייבויות  אותן בגין כלכליים

 וודאיות  לא מס עמדות .4

 יועציה   על  בהתבסס  ,חברהה  של  והערכות  אומדנים  על  מבוסס  חברהב  עקיפים  ומסים  למס  ההפרשה  חישוב
  שעמדות   וככל  היה (.Positions Tax Uncertain)   וודאיות  בהכרח  שאינן  שונות  מס  לעמדות  בקשר  המשפטיים,

 וריבית.  נוספות מס הוצאות לשלם החברה צפויה המס רשויות ידי על תתקבלנה לא אלו מס

 ומדןאב שינוי

 הניסיון  לאור  וזאת  הכוח  בתחנת  שונים  רכיבים  של  השימושיים  החיים  אורך  יתרת  אומדן  את  החברה  בחנה ,2019  בשנת
  כולל  נדרש  תחזוקות  סבב  והשלמת  2013  יולי  בחודש  התחנה   הפעלת  תחילת  ממועד  שנים  6- כ  של  בתקופה  הנצבר

  עדכון  החברה  צעהבי  ,תלוי  בלתי  חיצוני  מומחה  דעת  חוות  על  בהתבסס  .Overhaul Major  מסוג  משמעותית  תחזוקה
  של   לתקופה  שנים  19  -כ  של  מתקופה  אלו  רכיבים  של  2019  באוקטובר  1  ליום  השימושיים  החיים  אורך  יתרת  לאומדן

 כדלקמן:  הינה האומדן שינוי השפעת שנים. 24-כ

 מכן לאחר 2023 2022 2021 2020 2019 ש"ח  באלפי 

 54,998 (12,898) (12,898) (12,898) (12,898) (3,406) הפחת בהוצאות )קיטון( גידול 
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 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 החברה,   ידי  על  אלה  כספיים  בדוחות  המוצגות  התקופות  לכל  בעקביות  יושמו  להלן  המפורטת  החשבונאית  המדיניות  כללי
 ופרשנויות. לתקנים תיקונים ,חדשים תקנים של לראשונה יישום  – 'בי3 בביאור  כמתואר למעט,

 חוץ  מטבע א. 

 חוץ במטבע סקאותע

  נכסים   העסקאות.   בתאריכי  שבתוקף  החליפין  שער  לפי  החברה  של  הפעילות  למטבע  מתורגמות  חוץ  במטבע  עסקאות
  שבתוקף   החליפין  שער  לפי   הפעילות  למטבע  מתורגמים  הדיווח,  במועד   חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות

 למטבע   מתורגמים   הוגן,  שווי  לפי  דיםוהנמד  חוץ  במטבעות  הנקובים  כספיים  לא  והתחייבויות  נכסים  יום.  לאותו
 מוכרים  הפעילות  למטבע  מתרגום  הנובעים  שער  הפרשי  ההוגן.  השווי  נקבע  בו  ביום  שבתוקף  החליפין  שער  לפי  הפעילות

  האפקטיבי   החלק  בגין  אחר,  כולל  ברווח  מוכרים  אשר  מזומנים  תזרימי  מגידור  להפרשים  )פרט  והפסד  ברווח  כלל  בדרך
  החליפין   שער  לפי  מתורגמים  היסטורית,  עלות  לפי  והנמדדים  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  אל  פריטים  בגידור(.
  העסקה. למועד שבתוקף

 פיננסיים  מכשירים .ב

   נגזרים שאינם פיננסיים נכסים . 1

   פיננסיים בנכסים לראשונה ומדידה הכרה

 לראשונה  מוכרים  הפיננסים  הנכסים  יתר  היווצרותם.  במועד  שהונפקו  חוב  ומכשירי  בלקוחות  לראשונה  מכירה  החברה
   המכשיר. של החוזיים לתנאים לצד הופכת החברה בו במועד

  הנכס   של  להנפקה  או  לרכישה  במישרין  לייחס  שניתן  עסקה   עלויות  בתוספת  הוגן  בשווי  לראשונה  נמדד  פיננסי  נכס
 חוזה,   בנכסי   שמקורם  חייבים  שלו.  העסקה  מחיר  לפי  לראשונה  נמדד   משמעותי  מימון  רכיב  כולל  שאינו  לקוח  הפיננסי.
 לחייבים.  חוזה מנכס הסיווג שינוי במועד החוזה נכסי של בספרים ערכם לפי לראשונה נמדדים

 פיננסיים  נכסים גריעת

 או  פוקעות,  הפיננסי  מהנכס  הנובעים  המזומנים  לתזרימי  רהחבה  של  החוזיות  הזכויות  כאשר  נגרעים  פיננסיים  נכסים
 הסיכונים  כל  בה  בעסקה  הפיננסי   מהנכס  הנובעים  המזומנים  תזרימי  את  לקבל  הזכויות  את  מעבירה  חברהה  כאשר

 . מהותי באופן הועברו הפיננסי הנכס על מהבעלות וההטבות

 ממשיכה  חברהה  הפיננסי,  הנכס  על  מהבעלות  בעיםהנו  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן  נותרו  חברהה  בידי  אם
 הפיננסי.  בנכס להכיר

 קבוצה בכל החשבונאי והטיפול לקבוצות  פיננסיים נכסים סיווג

  הוגן   שווי  או  מופחתת;  עלות  הבאות:  המדידה  מקטגוריות  לאחת  מסווגים  פיננסיים  נכסים  לראשונה,  ההכרה  במועד
 והפסד. רווח דרך

 שלה  העסקי   המודל  את   משנה  חברהה  כאשר,  ורק   אם,  אלא   עוקבות  בתקופות   מחדש  מסווגים  לא  פיננסיים  נכסים
  הדיווח  תקופת בתחילת מחדש מסווגים המושפעים הפיננסיים החוב נכסי כאמור  ובמקרה פיננסיים, חוב נכסי לניהול

 העסקי.  במודל לשינוי העוקבת

 הוגן  בשווי  למדידה  מיועד  אינו  וכן  להלן  המצטברים  התנאים  שני  את  מקיים  הוא  אם  מופחתת  בעלות  נמדד  פיננסי  נכס
 והפסד: רווח דרך

 וכן  החוזיים; המזומנים תזרימי  את לגבות כדי בנכסים להחזיק שמטרתו עסקי  מודל במסגרת מוחזק - 
  קרן   תשלומי  רק  שהם  מזומנים  לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  הפיננסי  הנכס  של  החוזיים  התנאים - 

 נפרעה.   שטרם הקרן סכום בגין וריבית
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך(  פיננסיים מכשירים .ב

 )המשך(  נגזרים שאינם פיננסיים נכסים . 1

 )המשך( קבוצה בכל החשבונאי והטיפול לקבוצות  פיננסיים נכסים סיווג

  והפסד. רווח דרך הוגן בשווי נמדדים מופחתת בעלות למדידה מסווגים  שאינם הפיננסיים הנכסים כל
 המזומנים   תזרימי  גביית  שמטרתו  עסקי  מודל  במסגרת  המוחזקים  ופיקדונות  אחרים  חייבים  לקוחות  יתרות  חברהל

  משקפת  אשר  וריבית  קרן  תשלומי  ורק  אך  כוללים  אלו,  פיננסיים  נכסים  בגין  החוזיים  המזומנים  תזרימי  החוזיים.
 מופחתת. בעלות נמדדים אלו סייםפיננ נכסים לכך, בהתאם האשראי. וסיכון הכסף של הזמן ערך עבור תמורה

 בלבד וריבית קרן כוללים  מזומנים תזרימי האם הערכה

  במועד  הפיננסי  הנכס  של  ההוגן  השווי  הינה  'קרן'   בלבד,  וריבית   קרן  כוללים  המזומנים  תזרימי  האם  הבחינה  לצורך
  הקרן  לסכום  המיוחס  יהאשרא   סיכון  עבור  הכסף,  של  הזמן  ערך  עבור  מתמורה  מורכבת  'ריבית'  לראשונה.  ההכרה
 רווח.  מרווח גם כמו הלוואה, של אחרים בסיסיים ועלויות סיכונים ועבור מסוימת  זמן תקופת במהלך נפרעה שטרם

  של   החוזיים  התנאים  את  בוחנת  חברהה  בלבד,  וריבית  קרן  של  תזרימים  הם  חוזיים  מזומנים  תזרימי  האם  בבחינה
 תזרימי  של  הסכום  או  העיתוי  את  לשנות  שעשוי  חוזי  תנאי  כולל  הפיננסי  הנכס  האם  מעריכה   זו  ובמסגרת  המכשיר,

  השיקולים   את  בחשבון  לוקחת  חברהה  זו,  הערכה  בביצוע  האמור.  התנאי  את  יקיים  לא  שהוא  כך  החוזיים   המזומנים
 הבאים: 

 המזומנים; תזרימי של הסכום או העיתוי את ישנו אשר כלשהם מותנים אירועים -

 משתנה; ריבית כולל הנקובה, הריבית שיעור את לשנות שעשויים תנאים -

 וכן מוקדם; פירעון או הארכה מאפייני -

 זכות   ללא פיננסי  נכס  )לדוגמה  מוגדרים  מנכסים  מזומנים  לתזרימי  חברהה  של  זכותה  את  המגבילים  תנאים -

 recourse)-(non .) חזרה

  מהותי   באופן  מייצג  המוקדם  הפירעון  סכום   אם  בלבד  וריבית   קרן  קריטריון  עם  עקבי  הינו  מוקדם  פירעון  מאפיין
  משולם,  או  המתקבל  סביר,  יצויפ  לכלול  עשוי  אשר  נפרעה,  שטרם  הקרן  סכום  בגין  וריבית  קרן  של  שולמו  שטרם  סכומים

 החוזה.  של מוקדם סיום בגין

  והפסדים ורווחים עוקבת מדידה

 והפסד  רווח  דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים

 מוכרים   דיבידנדים,  או  ריבית  הכנסות  לרבות  נטו,  והפסדים  רווחים   הוגן.  בשווי  נמדדים  אלו  נכסים  עוקבות  בתקופות
 מגדרים(. כמכשירים מיועדים אשר מסוימים, נגזרים מכשירים )למעט והפסד ברווח

 מופחתת  בעלות פיננסים נכסים

 הפסדים  ובניכוי  האפקטיבית  הריבית  בשיטת  שימוש  תוך  מופחתת,  בעלות  עוקבות  בתקופות  נמדדים  אלו  נכסים
 כלשהו  הפסד  או  רווח  והפסד.  ברווח  מוכרים  ערך  וירידת  שער  מהפרשי  הפסדים  או  רווחים  ריבית,  הכנסות   ערך.  מירידת

 והפסד.  ברווח הוא אף מוכר מגריעה, הנובע

 נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות . 2

 הון  שטרי  אחרים,  אשראי  ומנותני  בנקאיים  מתאגידים  ואשראי  הלוואות  כוללות:  נגזרים  שאינן  פיננסיות  התחייבויות
 אחרים. וזכאים ספקים מניות, מבעלי
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך(  פיננסיים מכשירים .ב

 )המשך( נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות . 2

 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

  לראשונה   מוכרות  הפיננסיות  ההתחייבויות  יתר  היווצרותם.  במועד  שהונפקו  חוב  במכשירי  לראשונה  מכירה  החברה
 המכשיר. של החוזיים לתנאים לצד הופכת חברהה בו העסקה קשירת במועד

 המיוחסות  עסקה  עלויות  לייחוס.  הניתנות  העסקה  עלויות  כל  בניכוי  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  פיננסיות  התחייבויות
 לראשונה  ההכרה  בעת  הפיננסית  מההתחייבות  מנוכות  פיננסית,  כהתחייבות  יסווג  אשר  מכשיר  של  להנפקה  ישיר  באופן

 בה.

 פיננסיות התחייבויות של עוקבת מדידה

   האפקטיבית. הריבית לשיטת בהתאם מופחתת  בעלות נמדדות פיננסיות התחייבויות לראשונה, ההכרה לאחר

 פיננסיות  התחייבויות גריעת

 בוטלה. או סולקה  היא כאשר או פוקעת בהסכם, כמפורט ,חברהה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות

 פיננסיים מכשירים קיזוז

 באופן   קיימת  חברהל  כאשר  הכספי  המצב  על  בדוח  בנטו  מוצגים  והסכומים  מקוזזים  פיננסית   והתחייבות  פיננסי  נכס
 נטו   בסיס  על  וההתחייבות  הנכס   את  לסלק  כוונה  וכן  שהוכרו  הסכומים  את  לקזז  לאכיפה  ניתנת  משפטית  זכות  מיידי

 זמנית. -בו התחייבותה  את ולסלק הנכס  את לממש או

 לגידור משמשים שאינם נגזרים  .3

  משמשים   שאינם  נגזרים  של   ההוגן  בשווי  שינויים  ,לראשונה  ההכרה  לאחר  .הוגן  שווי  לפי  לראשונה  מוכרים  נגזרים
   .אחרות הכנסות או מימון (הוצאות) כהכנסות ,והפסד לרווח נזקפים לגידור

 הוגן  שווי לפי נמדדות שאינן  "(המדד"  - להלן) לצרכן המחירים למדד צמודות התחייבויות . 4

 עליית   לשיעור  בהתאם  תקופה  בכל  משוערך  ,הוגן  שווי  לפי  נמדדות  שאינן  ,מדד  צמודות  פיננסיות  התחייבויות  של  ערכן
 . בפועל המדד ירידת /

 קבוע  רכוש .ג

 ומדידה הכרה . 1

   .שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי

  כוללת   עצמי  באופן  שהוקמו  נכסים  עלות  .הנכס  לרכישת  במישרין  לייחוס  הניתנות  יציאות  כוללת  קבוע  רכוש  של  העלות
 הדרושים  ולמצב  למיקום  הנכס  להבאת  במישרין  לייחס  שניתן  נוספת  עלות  כל  וכן  ,ישיר  עבודה  ושכר  החומרים  עלות  את

  הפריט   ממוקם  בו  האתר  ושיקום  הפריטים  ופינוי  פירוק  עלויות  אומדן  ,ההנהלה  שהתכוונה  באופן  לפעול  יוכל  שהוא  לכך
 הציוד   מעלות  כחלק  מוכרים  עצמאי  באופן  שנבנו  נכסים  בגין  שבוצעו  מקדמות   תשלומי  .שהוונו  אשראי  עלויות  וכן

  .האמור

  .זה ציוד מעלות כחלק מוכרת ,הקשור  הציוד מתפעול נפרד בלתי חלק  המהווה ,שנרכשה תוכנה עלות

  , IAS 16- ל  בהתאם  קבוע  רכוש  בהגדרת  עומדים  הם  כאשר  קבוע  כרכוש  מסווגים  גיבוי  וציוד  עזר  ציוד  ,חילוף  חלקי
 .קבוע רכוש
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( קבוע רכוש .ג

 )המשך( ומדידה הכרה . 1

 הם   ,שונה  חיים  אורך  יש  (משמעותיות  תקופתיות  בדיקות  של  עלויות  לרבות)  משמעותיים  קבוע  רכוש  לחלקי  כאשר
 .הקבוע הרכוש של (משמעותיים רכיבים) נפרדים כפריטים מטופלים

 עוקבות  עלויות . 2

  צפוי  אם  קבוע  רכוש  של  בספרים  מהערך  כחלק  מוכרות  אחרות  עוקבות  ועלויות  קבוע  רכוש   מפריט  חלק  החלפת  עלות
  בספרים  הערך .מהימן באופן למדידה ניתנת עלותן ואם  חברהה  אל תזרום בהן הגלומה  העתידית הכלכלית ההטבה כי

  עם   והפסד  לרווח  נזקפות  קבוע  רכוש  פריטי  של  שוטפות  תחזוקה  עלויות  .נגרע  שהוחלף  קבוע  רכוש  מפריט  חלק  של
 . התהוותן

 פחת . 3

  של   העלות  הוא  פחת-בר  סכום  השימושיים.  חייו  אורך  פני  על  נכס  של  פחת-בר  הסכום  של  שיטתית  הקצאה  הוא  פחת
   שלו. השייר ערך בניכוי העלות, את  המחליף אחר סכום או הנכס,

 באופן  לפעול  יוכל  שהוא  מנת   על  הדרושים  ולמצב  למיקום  הגיע  הוא  כאשר  דהיינו  ,לשימוש  זמין  הוא  כאשר   מופחת  נכס
 . ההנהלה שהתכוונה

  אורך   אומדן  פני  על  הישר  הקו   שיטת  לפי  (אחר  נכס  של  הספרים  בערך  נכלל  אם  אלא)  והפסד  רווח  לדוח  נזקף  פחת
 ההטבות   של  החזויה  הצריכה  תבנית  את  משקפת  זו  ובשיטה  מאחר  ,הקבוע  הרכוש  מפריטי  חלק  כל  של  השימושי  החיים

 . םצריכת במועד במלואם  מופחתים סולר ומלאי חילוף חלקי .ביותר הטובה בצורה בכנס בגלומות העתידיות הכלליות

 דיווח   שנת  סוף  בכל  לפחות  מחדש  נבחנים  השייר  וערך  השימושיים  החיים  אורך  ,הפחת  שיטת  בדבר  האומדנים
  .ה'2 ביאור ראו ,2019 בשנת שבוצע חברהב אומדן שינוי לגבי לפרטים .הצורך בעת ומותאמים

 : כדלקמן הינו ההשוואה  ולתקופות השוטפת לתקופה השימושיים החיים אורך אומדן

 שנים(  30 )בעיקר שנים  30 - 1  וציוד מתקנים
 שנים   30 - 15            ובניינים כבישים

 שנים   3   מחשבים
 שנים     16 - 3  ואבזרים ציוד רהוט,

 שנים     30 - 6  )*( במושכר שיפורים
 שנים     25 - 3   אחרים

 השימושיים. החיים אורך לבין החכירה תקופת מבין הקצר לפי )*(

   מוחשיים בלתי נכסים .ד

 . הפחתות בניכוי עלות לפי נמדדים ,מוגדר חיים אורך בעלי והם חברהה ידי על שנרכשו  ,מוחשיים בלתי נכסים

 הפחתה 
 פחת-בר  סכום  .השימושיים  חייו  אורך  פני  על  מוחשי  בלתי  נכס  של  פחת-בר  הסכום  של  שיטתית  הקצאה  היא  הפחתה

 . שלו השייר ערך בניכוי ,הנכס של העלות הוא

 הבלתי  הנכסים  של  השימושיים  החיים  אורך  אומדן  פני  על  ,הישר  הקו   שיטת  לפי  והפסד  רווח  לדוח  נזקפת  ההפחתה
 ההטבות  של  החזויה  הצריכה  תבנית  את  משקפת  זו  ושיטה  מאחר   ,לשימוש  זמינים  הנכסים  שבו  מהמועד  מוחשיים

  בלתי   חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי   ונכסים  מוניטין  . ביותר  הטובה  בצורה  נכס  בכל  הגלומות  העתידיות  הכלכליות
 . ערך לירידת לשנה אחת לפחות נבחנים אלא ,שיטתי באופן מופחתים אינם מוגדר
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך(  מוחשיים בלתי נכסים .ד

 )המשך(  הפחתה

 : כדלקמן הינו ההשוואה  ולתקופות הנוכחית לתקופה השימושיים החיים אורך אומדן

 שנים   10 - 3     תוכנות

 דיווח  שנת  סוף  בכל  לפחות  מחדש  נבחנים  השייר  וערך  השימושיים  החיים  אורך  ,ההפחתה  שיטת  בדבר  האומדנים
 .הצורך בעת ומותאמים

 לקבוע   מנת  על  שנה  מדי  לפחות  מופחת  שאינו  מוחשי  בלתי  נכס  של  השימושי  החיים  אורך   אומדן  את  בוחנת  חברהה
 .מוגדר בלתי חיים אורך מוחשי הבלתי לנכס כי בקביעה לתמוך ממשיכים והנסיבות האירועים האם

 ערך ירידת .ה

 נגזרים  שאינם פיננסיים נכסים . 1

 : בגין חזויים אשראי להפסדי בהפרשה מכירה חברהה

 וכן המופחתת; בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים - 
 חכירה  בגין חייבים - 

 האשראי  להפסדי  השווה  בסכום  חוזה  ונכסי  לקוחות  בגין  חזויים  אשראי  להפסדי  ההפרשה  את   למדוד  בחרה  חברהה
 המכשיר. חיי כל לאורך החוזיים

 לכך  אובייקטיבית  ראייה  קיימת  כאשר  נבחנת  והפסד  רווח  דרך  הוגן  בשווי  מוצג   שאינו  פיננסי  נכס  של  ערך  ירידת
  תזרימי   אומדן  על  שלילי  באופן  השפיע  זה  הפסד  ואירוע  בנכס  אשונהלר  ההכרה  מועד  לאחר  התרחש  הפסד  שאירוע

 .מהימנה לאמידה הניתן  הנכס של העתידיים המזומנים

  של   מחדש  ארגון   ,חייב  ידי  על  חוזה  הפרת לכלול  עשויה  פיננסיים   נכסים  של  ערך  ירידת  שחלה   לכך  אובייקטיבית  ראייה
  חוב   מנפיק  או  שחייב  לכך  סממנים  קיום  ,אחרים  במקרים  שוקלת  הייתה  לא  חברהה  אשר  בתנאים  חברהל  המגיע  סכום

 . ערך נייר עבור פעיל שוק היעלמות או רגל יפשוט

 . ספציפי בסיס על והלוואות לקוחות יתרות לגבי ערך לירידת ראיות בוחנת חברהה

 תשלומים  כאשר  לראשונה,  ההכרה  ממועד  משמעותי  באופן  עלה  פיננסי  נכס  של  האשראי  סיכון  כי  מניחה  חברהה
 יום.  30-מ יותר של בפיגור נמצאים חוזיים

 כאשר: בכשל, כנמצא פיננסי נכס מחשיבה חברהה

 או החברה; כלפי  לתשלום מחויבויותיו במלוא יעמוד שהלווה סביר זה אין -

 יום.  90-מ יותר של בפיגור נמצאים הפיננסי הנכס  בגין החוזיים התשלומים -

  הגלובלית   להגדרה  שקול  שלו  האשראי   סיכון  דירוג  כאשר  נמוך,  אשראי  סיכון  כבעל  חוב  מכשיר  מחשיבה  חברהה
 השקעה'. 'דרגת של והמובנת

  האפשריים   הכשל  אירועי  מכל  הנובעים  חזויים  אשראי  הפסדי  הינם  המכשיר  חיי  כל  לאורך  החזויים  אשראי  הפסדי
 האשראי   הפסדי  של  החלק  הינם  חודשים  12  של  בתקופה  ייםחזו  אשראי  הפסדי  הפיננסי.  המכשיר  חיי  כל  לאורך

 שנלקחת  המרבית  התקופה  הדיווח.  ממועד  חודשים  12  של  תקופה  במהלך  אפשריים  כשל  מאירועי  הנובעים  החזויים
 אשראי.  לסיכון חשופה חברהה שלאורכה המרבית החוזית התקופה היא החזויים האשראי הפסדי בהערכת בחשבון
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( ערך ירידת .ה

 )המשך(  נגזרים שאינם פיננסיים נכסים . 1

 חזויים  אשראי הפסדי מדידת

 הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי .אשראי הפסדי של  הסתברויות-משוקלל  אומדן  מהווים חזויים אשראי הפסדי
 צופה חברה שה המזומנים תזרימי לבין החוזה לפי  להם זכאית  חברהשה המזומנים תזרימי בין הפער של הנוכחי
  לקבל.

 הפיננסי.  הנכס של האפקטיבית הריבית שיעור לפי מהוונים החזויים האשראי הפסדי

 אשראי  סיכון  עקב פגומים פיננסיים נכסים

  אשראי.   סיכון  עקב  לפגומים  הפכו  מופחתת   בעלות  הנמדדים  פיננסיים  נכסים   האם  מעריכה  חברהה  דיווח,  מועד  בכל
  תזרימי   על  שלילית  השפעה  להם  שיש   מהאירועים  יותר,  או  אחד,  התרחש  כאשר  אשראי  סיכון   עקב  פגום  הינו  פיננסי  נכס

  זה. פיננסי נכס בגין שנאמדו העתידיים המזומנים

 הבאים:  האירועים את ללתכו  פגום הינו פיננסי שנכס ראיה

 הלווה;  או המנפיק של משמעותי פיננסי קושי •
 בתשלומים;  פיגור אירוע או כשל אירוע כגון חוזה, של הפרה •
 ;אחרים במקרים שוקלת הייתה לא חברהה אשר בתנאים חברהל המגיע תשלום או הלוואה של מחדש ארגון •
 או אחר; פיננסי מבני לשינוי או  רגל לפשיטת יגיע שהלווה צפוי •
 פיננסיים  קשיים עקב פיננסי לנכס  פעיל שוק היעלמות    •

 הכספי  המצב על בדוח חזויים אשראי להפסדי ההפרשה הצגת

  הנכס   של  ברוטו  בספרים  מהערך  בניכוי  מוצגת  מופחתת,  בעלות  הנמדד  פיננסי  נכס  בגין  חזויים  אשראי  להפסדי  הפרשה
 הפיננסי. 

 מחיקה

 המקרה  כלל  בדרך  זה  להשבה.  סבירות  ציפיות  אין  כאשר  בחלקו  או  במלואו  נמחק  פיננסי  נכס  של  ברוטו  בספרים  הערך
  לשלם   מנת  על  מספיקים  מזומנים  תזרימי  להניב  שעשויים  הכנסה  מקורות  או  נכסים  אין  לחייב  כי  קובעת  חברהה  כאשר

 על   אכיפה  לפעולות  כפופים  להיות  עדיין  עשויים  שנמחקו  פיננסיים  נכסים  זאת,  עם  למחיקה.  הכפופים  הסכומים  את
 גריעה.  אירוע מהווה מחיקה סכומים. להחזר חברהה נהלי את לקיים מנת

 פיננסיים  שאינם נכסים . 2

 ערך ירידת בחינת עיתוי

  האם   לקבוע  כדי  דיווח  מועד  בכל  נבדק  ,נדחים  מס   נכסי  שאינם  ,חברהה  של  פיננסיים  הלא  הנכסים  של  בספרים  הערך
  .הנכס של ההשבה בר סכום   אומדן מחושב ,כאמור ,סימנים קיימים באם .ערך ירידת  על המצביעים סימנים קיימים

 השבה בר  סכום מדידת

 עלויות  בניכוי  ,הוגן  שווי  לבין  שימוש  שווי  מבין  הגבוה  הינו  מזומנים  מניבת  יחידה  של  או   נכס  של  ההשבה  בר  הסכום
 ,מסים  לפני  היוון  שיעור  לפי  החזויים  העתידיים  המזומנים  תזרימי את  חברהה  מהוונת ,השימוש  שווי  בקביעת  .מימוש

 בחינת   למטרת  .לנכס  המתייחסים  הספציפיים  והסיכונים  הכסף  של  הזמן  ערך  לגבי  השוק  משתתפי  הערכות  את  המשקף
  , מתמשך  משימוש  מזומנים  תזרימי  מניבה  אשר   ביותר  הקטנה   הנכסים  לקבוצת  יחד  מקובצים  הנכסים   ,ערך  ירידת

   "(.מזומנים מניבת יחידה)" אחרות נכסים ובקבוצות אחרים בנכסים בעיקרם תלויים בלתי הינם אשר
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( ערך ירידת .ה

 )המשך( פיננסיים שאינם נכסים . 2

 ערך  מירידת בהפסד הכרה

 , ההשבה  בר  הסכום  על  עולה  מזומנים  מניבת  יחידה  של או  נכס   של  בספרים  הערך  כאשר  מוכרים ערך  מירידת  הפסדים
  .והפסד לרווח ונזקפים

 ערך  מירידת הפסד ביטול

  מבוטל   ערך  מירידת  הפסד  .עוד  קיימים  שאינם  או  קטנו  אלו  שהפסדים  לכך  סימנים  קיימים  האם  נבדק  דיווח  מועד  בכל
 ביטול   לאחר  ,הנכס  של  בספרים  שהערך  במידה  ורק   אך  ,ההשבה  בר  הסכום  לקביעת  ששימשו  באומדנים  שינוי  חל  אם

  מירידת   הפסד  הוכר  אלמלא  נקבע  שהיה  ,הפחתות  או  פחת  בניכוי  בספרים  הערך  על  עולה  אינו  ,הערך  מירידת  ההפסד
 .ערך

 הפרשות    . ו 

  הסכום   .המחויבות  את   תסלק   חברהה  אם  יתקבל  שהשיפוי  למעשה  וודאי  , אם  ורק  ,אם   שיפוי  בנכס  מכירה  חברהה
 . ההפרשה סכום על עולה אינו השיפוי בגין שמוכר

  , בעבר  שהתרחש  מאירוע  כתוצאה   משתמעת   מחויבות   או  בהווה  משפטית   מחויבות   קיימת  חברהל  כאשר  מוכרת  הפרשה
  לאמוד  וניתן   המחויבות  לסילוק  הכלכליים  למשאביה  תידרש  חברהה  כי  (not than likely more)  לא   מאשר   סביר   יותר

 . הנוכחי לערכה בהתאם ההפרשה נמדדת  ,מהותית הזמן ערך השפעת כאשר .מהימן באופן אותה

 הכנסות .ז

 סכום   לפי  נמדדת  ההכנסה  שהובטחו.  השירות  או  הסחורה  על  שליטה  משיג  הלקוח  כאשר  בהכנסות  מכירה  חברהה
  ממכירת   הכנסות  ללקוח.  שהובטחו  שירותים  או  סחורות  להעברת  בתמורה  זכאית  להיות  מצפה  החברה  לו  התמורה

  ללקוחות  חשמל  ממכירת  הכנסות  בעיקר  כוללות  החברה  הכנסות  המכירה.  מתרחשת  בה  בתקופה  מוכרות  חשמל
 החשמל.  ולחברת פרטיים

 חוזה  זיהוי

 הבאים: התנאים כל מתקיימים כאשר רק לקוח עם בחוזה מטפלת חברהה

 מחויבים   והם  אחרות(  נהוגות  עסקיות  לפרקטיקות  בהתאם   או  פה  בעל  )בכתב,  החוזה  את  אישרו  לחוזה  הצדדים )א(
 להם;  המיוחסות המחויבויות את לקיים

 יועברו;  אשר השירותים או המוצרים לגבי צד כל של הזכויות את לזהות יכולה חברהה )ב(

 יועברו; אשר השירותים או הסחורות עבור התשלום  תנאי את לזהות יכולה חברהה )ג( 

  חזויים   הישות  של  העתידיים  המזומנים  תזרימי  של  והסכום  העיתוי  הסיכון,  )כלומר  מסחרית  מהות  יש  לחוזה )ד(
 וכן מהחוזה(; כתוצאה ותלהשתנ

  ללקוח. יועברו אשר השירותים או הסחורות עבור זכאית היא לה התמורה את תגבה חברהשה צפוי )ה( 

 בחוזה,   התשלומים  פריסת  ואופן  שהתקבלו  המקדמות  אחוז   את  היתר,  בין  בוחנת,  חברהה   )ה(  בסעיף  העמידה  לצורך
 מספיקים. בטחונות של וקיומם ומצבו הלקוח עם קודם ניסיון
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( הכנסות .ז

 חוזים  קיבוץ

 צדדים  )או  לקוח  אותו  עם  סמוך  במועד  או  מועד  באותו  הייתה  בהם  שההתקשרות  יותר  או  חוזים  שני  מקבצת  חברהה
 : מתקיימים הבאים מהקריטריונים יותר  או אחד כאשר יחיד כחוזה בהם ומטפלת הלקוח( של קשורים

 אחת;  מסחרית מטרה לה אשר כחבילה החוזים על ומתן משא נערך )א(

  או האחר; החוזה של בביצוע או במחיר תלוי אחד  בחוזה שישולם התמורה סכום )ב(

  מהחוזים(   אחד  בכל  שהובטחו  אחדים  שירותים  או  סחורות  )או  בחוזים  שהובטחו  השירותים  או  הסחורות )ג( 
 יחידה.  ביצוע מחויבות מהווים

 ביצוע מחויבויות זיהוי

 ומזהה   לקוח  עם   חוזה  במסגרת   שהובטחו  השירותים  או  הסחורות  את  בחוזה  ההתקשרות  במועד  מעריכה  חברהה
 הבאים:  מהשניים אחד ללקוח להעביר הבטחה כל ביצוע כמחויבות

 או  נפרדים; שהם שירותים( או סחורות של חבילה )או שירות או סחורה )א(

 ללקוח.  העברה דפוס אותו להם ויש זהים למעשה שהם נפרדים שירותים או סחורות של סדרה      )ב(

 השירות  או  מהסחורה  תועלת  להפיק  יכול  הלקוח  כאשר  כנפרדים  ללקוח  שהובטחו  שירותים  או  סחורות  מזהה  חברהה
 או   הסחורה  את  להעביר  חברהה   של  ההבטחה  וכן  ללקוח  בנקל  להשגה  הניתנים  אחרים  משאבים  עם  ביחד  או  בעצמם
 שירות  או  סחורה  להעביר  הבטחה  האם  לבחון  מנת  על  בחוזה.  אחרות  מהבטחות  בנפרד  לזיהוי  ניתנת  ללקוח  השירות

  או  סחורות  עם  השירות  או   הסחורה  שילוב  של  משמעותי  שירות   מסופק  האם  בוחנת  החברה  בנפרד,  לזיהוי  ניתנת
 בחוזה. התקשר  הלקוח עבורו משולב לתוצר בחוזה שהובטחו אחרים שירותים

 חוזה.  כלב אחת ביצוע מחויבות חברהה זיהתה חשמל, למכירת לקוחות עם חוזים במסגרת

 העסקה  מחיר קביעת

 שהובטחו   שירותים   או  סחורות  להעברת  בתמורה  זכאית  להיות  מצפה  חברהה  לו  התמורה  סכום  הוא  העסקה  מחיר
  ההשפעות   את  בחשבון  מביאה  חברהה  העסקה  מחיר  קביעת  בעת  שלישיים.  צדדים  לטובת  שנגבו  סכומים  מלבד  ללקוח,

  לשלם   שיש  ותמורה  במזומן  שלא  תמורה  בחוזה,  משמעותי  מימון  רכיב  של  קיומו  משתנה,  תמורה  הבאים:  כל  של
 ללקוח. 

 משתנה תמורה 

  קנסות,   מחיר,  על  ויתורים  זיכויים,  מהנחות,  כתוצאה  להשתנות  שעשויים  וסכומים  קבועים  סכומים  כולל  העסקה  מחיר
 הצדדים.  ידי על הוסכמה טרם בגינם שהתמורה בחוזה שינויים וכן ומחלוקות תביעות

 ביטול   כי  גבוהה  ברמה  פויצ  כאשר  רק  חלקו,  את  או  המשתנה,  התמורה  סכום  את   העסקה  במחיר  כוללת  חברהה
  תתברר   המשתנה  לתמורה  הקשורה  הודאות  אי  כאשר  יתרחש  לא  שהוכרו  המצטברות  ההכנסות  סכום  של  משמעותי

  בתמורת   שנכלל  המשתנה התמורה  סכום אומדן  את   הצורך  במידת   חברהה  מעדכנת  דיווח, תקופת  כל  בסוף   מכן.  לאחר
 העסקה. 

 מהותי. לא בהיקף הינה חשמל ממכירות הנובעת משתנה תמורה
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( הכנסות .ז

 ביצוע  מחויבויות קיום

 עבור  ללקוח.  שהובטחו  סחורה  על  שליטה  העברת  ידי  על   ביצוע  מחויבות  מקיימת  חברהה  כאשר  מוכרות  הכנסות
 החשמל  העברת   במועד  בהכנסה  מכירה  חברהה  ךולפיכ  הייצור  בעת  הסחורה  על  שליטה  משיג  הלקוח  חשמל,  מכירות

 החשמל.  לרשת

 בחוזה שינויים

  להיות   יכול  חוזה  שינוי  לחוזה.   הצדדים  ידי  על  שאושר  חוזה  של  שניהם(  )או  במחיר  או  בתחולה  שינוי  הוא  חוזה  שינוי
  שבהם  במקרים  גם  להתקיים  עשוי  חוזה  שינוי  נהוגות.  עסקיות  מפרקטיקות   להשתמע  או  פה  בעל  בהסכם  בכתב,   מאושר

 בתחולה   השינוי  את  אישרו  שהצדדים  או  השינוי  של  שניהם(  )או  המחיר  או  התחולה  לגבי  מחלוקת  יש  לחוזה  לצדדים
 במחיר. המקביל השינוי את עוקב טרם אך החוזה של

  ללא   הקיים,  לחוזה  בהתאם  בהכנסות  להכיר  ממשיכה  חברהה הצדדים, ידי  על  אושר  טרם  החוזה  שינוי  בהם  במקרים
 משפטית. לאכיפה ניתן החוזה שינוי כאשר או מאושר החוזה ששינוי למועד עד החוזה, בשינוי התחשבות

 החוזה   שינוי  לאחר  השירותים  או   הסחורות  ויתרת   מאחר  הקיים  החוזה  של  כהתאמה  חוזה  בשינוי  מטפלת  חברהה
 השינוי  השפעת  החוזה.  שינוי  במועד  חלקי  באופן  מתקיימת  אשר  אחת  ביצוע  ממחויבות  חלק  מהווים  ולכן  נפרדים  אינם

 או  )גידול  להכנסות  כתיאום  מוכרת  הביצוע  מחויבות  של  מלא  קיום  לקראת  ההתקדמות  מידת  ועל  העסקה  מחיר  על

 (. basis up-catch) מצטבר עדכון בסיס על כלומר החוזה, שינוי במועד קיטון(

  החוזה   מחיר  כאשר  מובחנים  שירותים  או  סחורות  של  תוספות  בשל  החוזה   בהיקף  גידול  הינו  החוזה  שינוי  בהם  במקרים
  מטפלת  הקבוצה  שהתווספו,  השירותים  או   הסחורות  של  העצמאיים  המכירה  מחירי   את  המשקף   תמורה   בסכום  גדל

 נפרד.  כחוזה חוזה בשינוי

  מניות  הון  .ח

 מוצגות ,המס השפעת בניכוי מניות להנפקת ישירות המתייחסות תוספתיות עלויות  .כהון מסווגות רגילות מניות
  מוכרות  הוני כמכשיר יסווג אשר מכשיר של צפויה להנפקה ישיר באופן המתייחסות תוספתיות עלויות  .מההון כהפחתה

 במכשירים לראשונה  ההכרה בעת מההון מנוכות העלויות הכספי. המצב על בדוח נדחות הוצאות סעיף במסגרת כנכס
 להתקיים. עוד צפויה אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות או ההוניים,

 מימון  והוצאות הכנסות .ט

  ברווח   המוכרים  נגזרים  פיננסיים   ממכשירים  הפסדים  ,שהתקבלו   הלוואות  בגין  ריבית  הוצאות  כוללות  מימון  הוצאות
 . האפקטיבית הריבית שיטת לפי והפסד רווח לדוח נזקפות אשראי עלויות .והפסד

  נגזרים  פיננסיים  ממכשירים  ורווחים  שהושקעו  סכומים  ,שניתנו  הלוואות  בגין  ריבית  הכנסות  כוללות  מימון  הכנסות
 . והפסד ברווח המוכרים

 .בנטו מדווחים שער  מהפרשי והפסדים רווחים

 ששולמו  ריביות  .השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי   במסגרת  מוצגת  שהתקבלה  ריבית  ,מזומנים  תזרימי  על  בדוחות
  הריבית   עם  יחד  מוצגות  ,כשירים  לנכסים  שהוונו  אשראי  עלויות  .מימון  מפעילות  מזומנים  תזרימי  במסגרת  מוצגות

 פיננסיים מכשירים בגין התקבלו( )או ששולמו מזומנים תזרימי  .השקעה מפעילות מזומנים תזרימי במסגרת ששולמה
   השקעה. מפעילות מזומנים תזרימי  במסגרת מוצגים לגידור יועדו שלא נגזרים

 הכנסה על מסים  הוצאות . י

  להון   ישירות  נזקפו  המסים  אם  אלא  והפסד  רווח  לדוח  נזקפים  הכנסה  על  מסים  .נדחים  מסים  כוללים  הכנסה  על  מסים
 . אחר כולל לרווח או
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך(  הכנסה על מסים  הוצאות . י

 שוטפים מסים

  שיעורי   לפי  מחושב  כשהוא  לשנה,  במס  החייבת  ההכנסה  על  להתקבל(  )או  להשתלם  הצפוי  המס  סכום  הינו  השוטף  המס
 שנים   בגין  מסים  היתר,  בין  כוללים,  שוטפים   מסים  הדיווח.  למועד  למעשה  נחקקו  או  שנחקקו  החוקים  לפי  החלים  המס

 קודמות. 

 נדחים מסים

 כספי   דיווח  לצורך  והתחייבויות נכסים  של  בספרים  הערך  בין  זמניים  להפרשים  בהתייחס  הינה  נדחים  במסים  ההכרה
  בנכסים   לראשונה  הכרה  : הבאים  הזמניים  ההפרשים   לגבי  נדחים  במסים  מכירה  לא  חברהה  .מסים  לצרכי  ערכם  לבין

 . מס לצרכי הרווח ועל החשבונאי הרווח על  משפיעה ושאינה עסקים צירוף מהווה שאינה בעסקה ובהתחייבויות

 החוקים  על  בהתבסס   ,ימומשו  בו   במועד  הזמניים  ההפרשים  על  לחול  הצפויים  המס  שיעורי  לפי  נמדדים  הנדחים  המסים
   .הדיווח למועד למעשה שנחקקו או שנחקקו

  שבעתיד צפוי כאשר לניכוי הניתנים זמניים והפרשים מס הטבות ,מועברים הפסדים בגין בספרים מוכר נדחה מס נכס
 צפוי ולא ובמידה ,דיווח  מועד  בכל נבדקים הנדחים המסים נכסי  .אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה ,חייבת הכנסה תהיה

 . מופחתים הם ,יתממשו המתייחסות המס הטבות כי

 נדחים   מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

  והתחייבויות  נכסי  לקיזוז  לאכיפה  ניתנת  משפטית  זכות  וקיימת  במידה  נדחים  מסים  והתחייבויות  נכסי  מקזזת  חברהה
  או  ,נישומה  חברה  באותה  מס  רשות   אותה  ידי  על  הממוסה  במס   חייבת   הכנסה  לאותה  מיוחסים  והם  ,שוטפים  מסים

 המסים   והתחייבויות  שנכסי  או  נטו  בסיס  על  שוטפים  מסים  והתחייבות  נכסי  לסלק  בכוונתן  אשר  ,שונות  בחברות
 .זמנית בו מיושבים השוטפים

 חכירות . אי

 : 2019 בינואר 1 מיום החל  מתשויהמ חשבונאית מדיניות

 חכירה מכיל הסדר אם קביעה .1
 ההסדר  האם  בחינה  תוך  חכירה,  מכיל  או  חכירה  הוא   ההסדר   אם  קובעת  חברהה   בחכירה,  ההתקשרות  במועד
  את  מעביר  הסדר האם  ההערכה  בעת  לתשלום.  בתמורה  זמן  לתקופת  מזוהה  בנכס  בשימוש  לשלוט  זכות  מעביר
 הבאות: הזכויות שתי  את לה יש החכירה תקופת לאורך האם בוחנת חברהה מזוהה, בנכס בשימוש לשלוט הזכות

 וכן המזוהה; בנכס משימוש הכלכליות ההטבות כל את למעשה השיגל הזכות )א(
 המזוהה. בנכס השימוש את לכוון הזכות )ב(
 

 חכירה,  לרכיב  הקשורים  תחזוקה,  או   שירותים  כגון  חכירה,   רכיבי  שאינם  רכיבים  הכוללים  חכירה  חוזי  עבור
 .החכירה מרכיב בנפרד לטפל בחרה חברהה
 

 חכירה בגין  והתחייבויות חכורים נכסים .2
 בעת  כחכירות.  מטופלים  תמורה,  עבור  זמן תקופת  במשך חכירה בגין בנכס בשימוש שליטה חברהל המקנים חוזים

 אלו )תשלומים העתידיים החכירה תשלומי של הנוכחי הערך בסכום בהתחייבות מכירה חברהה לראשונה ההכרה
 ההתחייבות בגובה שימוש זכות בנכס  חברהה מכירה ובמקביל  מסוימים(, משתנים חכירה תשלומי כוללים אינם
 .בחכירה שהתהוו ישירות עלויות ובתוספת שנצברו, או מראש ששולמו חכירה תשלומי בגין מותאם חכירה, בגין

 הריבית  בשיעור משתמשת חברהה  בנקל, לקביעה ניתן לא  חברהה בחכירות הגלום הריבית  ששיעור מכיוון
 החוכר.  של התוספתי

 אורך או החכירה  תקופת לאורך ומופחת  העלות, למודל בהתאם שימוש זכות  הנכס מטופל  לראשונה, ההכרה לאחר
 .מבניהם כמוקדם הנכס של השימושיים חייו
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 )המשך( חכירות . אי

 )המשך( : 2019 בינואר 1 מיום החל  מתשויהמ חשבונאית מדיניות

 )המשך( חכירה בגין  והתחייבויות חכורים נכסים  . 2
 הוא הבסיס נכס בהן חכירות או שנה עד של קצר לטווח חכירות לפיה הפרקטית ההקלה את ליישם בחרה חברהה

 החכירה,  תקופת לאורך  ,הישר הקו שיטת לפי והפסד לרווח נזקפים החכירה דמי בו באופן מטופלות  נמוך, ערך בעל
 .הכספי המצב על בדוח התחייבות או/ו בנכס הכרה ללא

 

 החכירה  תקופת .3
 אופציה  ידי על המכוסות תקופות עם יחד  לביטול, ניתנת אינה החכירה שבה כתקופה נקבעת החכירה תקופת

 .בהתאמה האופציה, את יממש לא או יממש שהחוכר סביר באופן ודאי אם החכירה את לבטל או להאריך
 

 משתנים  חכירה תשלומי .4
 החכירה תחילת במועד הקיים במדד שימוש ידי על לראשונה נמדדים במדד, שתלויים משתנים חכירה תשלומי
 הנובע עתידיים חכירה דמי של המזומנים  בתזרים שינוי חל כאשר  החכירה. התחייבות של במדידה ונכללים
 השימוש. זכות נכס כנגד מעודכנת ההתחייבות יתרת בשער, או במדד מהשינוי

 
 התנאים שבו במועד והפסד  לרווח נזקפים  ההתחייבות, במדידת נכללים  שאינם אחרים משתנים  חכירה תשלומי

 מתקיימים.  אלו לתשלומים
 

 שימוש זכות נכס הפחתת .5
 מירידות  הפסדים  ובניכוי  שנצבר  פחת  בניכוי  העלות,  בשיטת  נמדד  שימוש  זכות  נכס  החכירה,  תחילת  מועד  לאחר

 אורך  פני  על  ישר-קו  בסיס  על  מחושב  הפחת  החכירה.  בגין  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות  בגין  ומתואם  שנצברו  ערך
 כדלקמן: מבניהם כמוקדם החוזית, החכירה  תקופת או השימושיים החיים

 
 שנים  49 -  קרקע •

 

 שנים 9 -  משרדים •
 

 : 2019 בינואר 1 ליום שקדמו בתקופות שיושמה חשבונאית מדיניות

 חכירה מכיל  הסדר אם קביעה  . 1

 הוא  הסדר  חכירה.  מכיל  הוא  אם   או  חכירה  הוא  הסדר  אם  קובעת  חברהה  מחדש,  בחינתו  בעת  או  ההסדר  בתחילת
 הבאים: התנאים שני מתקיימים אם חכירה מכיל או חכירה

 וכן ספציפיים;  בנכסים או בנכס בשימוש תלוי ההסדר קיום •
 

 בנכס. לשימוש זכות מכיל ההסדר •

  עבור   לתשלומים  מחדש  הבחינה  בעת  או  ההסדר  בתחילת  מופרדים  ההסדר  לפי  שנדרשים  אחרת  ותמורה  תשלומים
 שלהם. היחסי ההוגן השווי בסיס על אחרים ולרכיבים החכירה

 חכירה בגין  והתחייבויות חכורים נכסים  . 2

 חברהה  נושאת   בהן  חרים,א  שלישיים  מצדדים  או  ישראל   מקרקעי  ממינהל  קרקעות  של  חכירות   לרבות  חכירות,
  של   הקבוע  מרכוש  כחלק  והוצגו  מימוניות  כחכירות  מסווגות  מהנכס,  והתשואות  הסיכונים  בכל  מהותי  באופן

  זה. נכס לגבי הנהוגה החשבונאית למדיניות בהתאם הנכס מטופל לראשונה, ההכרה לאחר .חברהה

 של  הכספי  המצב  על  בדוח  מוכרים  אינם  החכורים  הנכסים  כאשר   תפעוליות,  כחכירות  מסווגות  החכירות  יתר
   ה.חברה

 חכירה תשלומי  . 3

  לאורך  הישר,  הקו  שיטת  לפי  והפסד  לרווח  נזקפים  מותנים,  חכירה  דמי  למעט  תפעולית,  חכירה  במסגרת  תשלומים
 הישר,  הקו   שיטת  לפי  החכירה  הוצאות   כל  מסך   נפרד  כחלק  מוכרים  שנתקבלו  חכירה  תמריצי  החכירה.  תקופת
 התהוותם   עם  נזקפים  תפעולית,  חכירה  במסגרת  המשולמים  מינימליים  חכירה  תשלומי  החכירה.  תקופת  לאורך
 והפסד.  לרווח
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 ( המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 אומצו שטרם ופרשנויות חדשים תקנים . בי

 שוטפות בלתי או  כשוטפות התחייבויות סיווג כספיים:  דוחות הצגת  , IAS 1 -ל תיקון  .1

 התחייבות   התיקון,  פי  על  למשל,  כך   שוטפות.  בלתי  או  כשוטפות  התחייבויות  של  מסוימות  סיווג  דרישת  מחליף  התיקון
  הדיווח,  תקופת לאחר חודשים 12  לפחות  של  לתקופה התשלום את לדחות זכות יש לישות כאשר שוטפת כבלתי תסווג

 בתנאים  עומדת  ישות  אם  רק  הדיווח  יךלתאר  קיימת  זכות  הדיווח.  תקופת  לסוף  וקיימת  מהות"  "בעלת  הינה  אשר
 או   כשוטפת  סיווגה  על  תשפיע  התחייבות  של  ההמרה  זכות  כי  מבהיר  התיקון  בנוסף,  זה.  למועד  נכון  התשלום  לדחיית

 הוני.  הינו ההמרה רכיב  כן אם אלא שוטפת, בלתי

 לרבות   למפרע,  ייושם  התיקון  .אפשרי  מוקדם  יישום  .3202  בינואר  1  -ב  המתחילות  דיווח  בתקופות  לתוקף   ייכנס  התיקון
 השוואה. מספרי תיקון

 הכספיים.  הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם החברה

  מיועד שימוש  לפני תקבולים קבוע: רכוש , IAS 16 -ל תיקון  .2

  תקינות   בדיקת  מעלויות  לנכות  יש  קבוע,  לרכוש  במישרין  לייחס  שניתן  עלויות  בחישוב  לפיה  הדרישה  את  ביטל  התיקון
  הציוד(.   בדיקת  בעת  שיוצרו  דוגמיות  )כגון  בתהליך  שיוצרו  כלשהם  פריטים  ממכירת  נטו  התמורה  את  הנכס  פעולות
  בהתאם   תימדד   שנמכרו  הפריטים  ועלות  ונטייםהרלו  לתקנים  בהתאם  והפסד  ברווח  תוכר  זו  תמורה  זאת,   במקום

  מלאי. IAS 2 של המדידה לדרישות

  ייושם   התיקון  אפשרי.  מוקדם  יישום  לאחריו.  או  2022  בינואר  1  ביום  המתחילות  דיווח  בתקופות   לתוקף   ייכנס  התיקון
 שיוכלו   לכך  הדרושים  ולמצב  למיקום   הובאו  אשר  קבוע  רכוש   פרטי   עבור  רק  אך  השוואה,  מספרי  תיקון  לרבות  למפרע,

 לראשונה.   התיקון  יישום  במועד  המוצגת  ביותר  המוקדמת  הדיווח  תקופת  לאחר  ההנהלה  שהתכוונה  באופן  לפעול
  המוצגת.  ביותר   המוקדמת   הדיווח  תקופת  של  העודפים  של  הפתיחה  יתרת  את   תתאים   התיקון  של  המצטברת  ההשפעה

 הכספיים.  הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם החברה

 חוזה  לקיום עלויות - תלויים ונכסים תלויות התחייבויות הפרשות,  IAS 37 -ל תיקון  .3

 המתייחסות  עלויות  הן  בחשבון  לקחת  יש  אותן  חוזה  לקיום  העלויות  מכביד,  הינו  חוזה  האם  בבחינה  התיקון,  פי  על
 : הבאות העלויות את הכוללות לחוזה, במישרין

 וכן  תוספתיות; עלויות -

 למילוי  המשמש  קבוע  רכוש  של  פחת  הוצאות  )כגון  חוזה  לקיום  במישרין  הקשורות  אחרות  עלויות  של  הקצאה -
 אחרים(. נוספים וחוזים זה חוזה

 מחויבויותיה   את  סיימה  טרם  הישות  אשר  חוזים  עבור  , 2022  בינואר  1  מיום  החל  רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  התיקון
  יתרת  את  תתאים  אלא  השוואה,  מספרי  מחדש  תציג  לא  הישות  התיקון,  יישום  בעת  אפשרי.  מוקדם  יישום  בגינם.

 התיקון. של המצטברת ההשפעה בגובה לראשונה, היישום במועד העודפים של הפתיחה

 . הכספיים  הדוחות על התיקון של ההשלכות בבחינת החלה טרם חברהה

 הוגן שווי קביעת - 4 ביאור

 פיננסיים והתחייבויות נכסים של ההוגן השווי את לקבוע חברהה  נדרשת  ,הגילוי ודרישות החשבונאית המדיניות מכללי כחלק
 לגבי נוסף  מידע  .להלן המתוארות השיטות בסיס על גילוי או/ו מדידה לצרכי נקבעו ההוגן השווי ערכי  .פיננסיים ושאינם
 .התחייבות או נכס לאותו המתייחסים בביאורים ניתן ההוגן השווי ערכי  בקביעת ששימשו ההנחות

 נגזרים  שאינן  פיננסיות התחייבויות

 לפי המהוונים  (,וריבית קרן בגין)   העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך לפי נאמד  ,דיווח לצרכי המחושב  ,הוגן שווי
  .הדיווח למועד השוק ריבית שיעור
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 מזומנים  ושווי מזומנים - 5 ביאור

       

 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
       
 4,627  38,322   בנקאיים בתאגידים עו"ש יתרות 
 108,300  83,843   בנקאיים בתאגידים פיקדונות 
       
    122,165  112,927 

       
 

 מכשירים"  ,18  בביאור מוצגים פיננסיים נכסים של רגישות וניתוח חליפין ושער  ריבית  ,אשראי לסיכוני  חברהה חשיפת
 ". סיכונים וניהול פיננסיים

 

 מוגבלים ומזומנים פיקדונות - 6 ביאור
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
      שוטפים  בנכסים מוצג 
  בתאגידים קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות 

 )*( בנקאיים
  48,172   -    

      שוטפים  שאינם בנכסים מוצג 
 138,224  77,941   )*( בנקאיים בתאגידים ארוך לזמן מוגבלים מזומנים 
        

 ד'.18 ,'ג14 ביאור ורא ,מוגבלים מזומנים על נוספים לפרטים   )*(
 

 לקוחות  - 7 ביאור
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 1,000  697   פתוחים  חשבונות 
 118,423  111,596   לקבל הכנסות 
       
    112,293  119,423 
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 חובה  ויתרות חייבים - 8 ביאור
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 2,093  2,049   לספקים  מקדמות 
 5,422  6,676     מראש הוצאות 
 1,153  953   ממשלתיים  מוסדות 
 574  6,004   לקבל  החזרים 
 5,430  1,759   קשורים צדדים 
 7  226    אחרים 
       
    17,667  14,679 

       
 

 ארוך לזמן  מראש הוצאות - 9 ביאור
       

 בדצמבר 31 ליום    

    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 85,353  85,353   נדחות הוצאות 
 (23,363)  (26,859)   נצברת  הפחתה 
       
    58,494  61,990 

       
 

 להלן:  כמפורט החשמל, הולכת ולרשת הגז הולכת למערכת חיבור עלויות מייצגות ארוך לזמן הנדחות ההוצאות

 הארצית  הגז  הולכת  לרשת  בחיבור  חלקה  בגין  "(, נתג"ז"  -   להלן)  מ"בע  לישראל הטבעי  הגז נתיבי  לחברת  החברה  ששילמה  עלויות .א
 תחנת  לשטח  ועד  PRMS  -ה  ממתקן  גז  הולכת  צינור  בגין  וכן  "(PRMS-ה  מתקן"  -  להלן)  ומניה  לחץ  הפחתת  מתקן  באמצעות

 '(. ה.20 ביאור גם או)ר הכוח
 

 של   ההולכה  לרשת  הכוח  תחנת   לחיבור  המשמשים  החשמל  הולכת  קווי   תשתית   בגין  החשמל  לחברת  החברה  הששילמ  עלויות .ב
 . החשמל חברת

 אלו   עלויות  כן,  על  תשתיות.  לאותן  נוספים  צרכנים  של  חיבור  לצורך  בפועל  משמשות  ואף  נועדו  האמורות  החיבור  תשתיות  כי  יצוין
  שנים.   30-ל   21  שבין  השימוש  תקופת  פני  על  ישר  בקו  מופחתות  ארוך  לזמן  נדחות  הוצאות  ארוך.  לזמן  נדחות  כהוצאות  מטופלות
 והפסד. רווח בדוח הפחתותו פחת לסעיף נזקפת כאמור ההפחתה
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 קבוע  רכוש - 10 ביאור
                  הרכב            א. 

 
 כבישים
  ומבנים 

  מתקנים,
 מכונות 

  מחשוב  וציוד
 וציוד ריהוט

  משרדי
   שיפורים
  במושכר

 סולר
  אחר   חילוף וחלקי

 ע"ח  מקדמות
 סה"כ  קבוע רכוש

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 
                  

                  העלות 

 לאחר  2019 בינואר 1 ליום יתרה
 IFRS16 131,696  1,733,753  1,544  1,206  8,683  88,794  3,262  616  1,969,554 תקן  של לראשונה יישום

 36,503  -  33  30,557  709  48  468  4,688  - תוספות
 34,642  166  136  33,128  -  75  82  1,055  - גריעות 

 1,971,415  450  3,159  86,223  9,392  1,179  1,930  1,737,386  131,696 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
 33,940  7  99  18,632  501  161  390  14,150  - פותתוס

 30,828  -  -  16,261  -  19  216  14,332  - גריעות 
                  

 1,974,527  457  3,258  88,594  9,893  1,321  2,104  1,737,204  131,696 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
                  נצבר פחת                  

 לאחר  2019 בינואר 1 ליום יתרה
 IFRS16 24,099  365,801  527  423  804  -  1,499  -  393,153 תקן  של לראשונה יישום

 101,026  -  371  -  821  89  347  95,012  4,386 לשנה  פחת
 1,348  -  136  -  -  75  82  1,055  - גריעות 

                  
 492,831  -  1,734  -  1,625  437  792  459,758  28,485 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
 84,839  -  323  -  912  93  427  78,685  4,399   לשנה פחת

 14,567  -  -  -  -  19  216  14,332  - גריעות 
                  

 563,103  -  2,057  -  2,537  511  1,003  524,111  32,884 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה                  

2020 98,812  1,213,093  1,101  810  7,356  88,594  1,201  457  1,411,424 
 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה                  

2019 103,211  1,277,628  1,138  742  7,767  86,223  1,425  450  1,478,584 
 בינואר 1 ליום מופחתת יתרה                  

2019 107,598  1,367,952  1,017  783  7,879  88,794  1,763  616  1,576,402 
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 )המשך( קבוע  רכוש - 10 ביאור

 במזומן  שלא קבוע רכוש רכישת ב. 

 ,ח "ש אלפי 1,787 - ו ח"ש  אלפי 10,536 של בסך במזומן שלא קבוע רכוש נרכש ,9201-ו  2020 השנים במהלך
 .בהתאמה

 חכירות  - 11 ביאור

  ומשרדי  קרקע   חוכרת  חברהה  החכירה,  הסכמי  במסגרת  חכירות.  ,IFRS 16  תקן את  יישמה  חברהה  2019  בינואר  1  מיום  החל
 החברה. 

 מהותיים  חכירה הסכמי לגבי מידע . א

 כוחה תחנת הוקמה העלי קרקע

 לחכירת  ,"המחכיר"(  -  )להלן  לישראל  קיימת  וקרן  הפיתוח  רשות ,ישראל  מקרקעי  רשות  עם  חכירה  הסכם  חברהל
 החל  שנים 49  הינה  ההסכם  פי  על  החכירה  תקופת .הכוח  תחנת  הוקמה  עליו ,רותם  במישור  דונם 55  של  בשטח  מגרש
 או   להשכיר ,להחכיר  זה  ובכלל ,החכירה  הסכם  מכוח  זכויות   להעביר  רשאית  אינה  החברה  .2010  בנובמבר 4  מיום

  זכויות  או המגרש את לשעבד רשאית אינה וכן ,החכירה בהסכם האמור על העולה לתקופה במגרש החזקה את למסור
  להעברת  הסכמתו  מתן  את  להתנות  רשאי  המחכיר .ובכתב  מראש  המחכיר  בהסכמת  אלא ,החכירה  הסכם  מכוח  כלשהן
 כהגדרתו )  זר  לנתין  זכויות  להעברת  כלל   להסכים  שלא  רשאי  וכן ,חכירהה  בהסכם  המפורטים  בתנאים  כאמור  זכויות

  החכירה  תקופת  להארכת  זכאית  החברה  החכירה.  להסכם  במבוא  ויסודי  מוקדם  תנאי  מקיים  שאינו  למי  או  (בהסכם
 במהלך הקרקע בייעוד שינוי של מקרה בכל .בהסכם כמפורט מראש להודעה בכפוף ,שנים 49 בת אחת נוספת לתקופה
 החכירה  הסכם  את  לבטל  רשאי  יהיה  המחכיר  החכירה.  תקופת  את  להאריך  חייב  יהיה  לא  המחכיר ,החכירה  תקופת

 .יסודית כהפרה שהוגדרו במקרים

 ההינ  כוחה  תחנת  מוקמת  העלי  קרקע  חכירת  בגין  2020  בדצמבר  31  ליום  הכספי  המצב  על  בדוח  שימוש  זכות  נכס  יתרת
 ש"ח.  אלפי ,3377

 החברה משרדי

 עזריאלי  במרכז  וחניות  משרדים  להשכרת  בהסכם  בע"מ  עזריאלי  קבוצת  עם  החברה  התקשרה  ,2017  פברואר  בחודש
  הדוח,   למועד  נוספות.  שנים  5  של  לתקופה  להארכה  אופציה  עם  (2017  דצמבר  מחודש  )החל  שנים  10  של  לתקופה  שרונה,

 תמומש.   כאמור, הארכה שאופציית סביר  באופן וודאות אין

 בגין   2020  בדצמבר  31  ליום   הכספי  המצב  על  בדוח  שהוכרו  שימוש  זכות   נכס   יתרתו  חכירה  בגין  ההתחייבות  יתרת
 . ש"ח מיליון 8-כ ןהינ החברה משרדי השכרת

         שימוש  זכות נכסי   ב.  
           
         הרכב   
 סה"כ  קרקע  רכבים  משרדים    
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
           
 19,125  7,716  1,197  10,212  2019 בינואר 1 ליום יתרה  
 1,324  189  -  1,135  שימוש זכות נכסי בגין פחת  
           

 17,801  7,527  1,197  9,077  2019 בדצמבר 31 ליום יתרה  
 1,324  189  -  1,135  שימוש זכות נכסי בגין פחת  
 1,197  -  1,197  -  אחר  
           
 15,280  7,338  -  7,942  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה  
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 )המשך( חכירות - 11 ביאור

         חכירה בגין  התחייבות   ג.  
           
        החברה  של חכירה בגין  התחייבויות של פירעון  מועדי ניתוח  
           
 בדצמבר 31 ליום        
        2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי        
           
 1,805  1,043      שנה  עד  
 4,803  4,564      שנים  לחמש שנה בין  
 3,739  2,537      שנים  חמש מעל  
           
 10,347  8,144      הכל סך  
           
 1,805  1,043      חכירה  התחייבות של שוטפות חלויות  

 8,542  7,101      חכירה בגין ארוך לזמן התחייבויות  

           

           

         והפסד ברווח שהוכרו  סכומים    ד.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה        
        2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי        
           

 340  304      חכירה התחייבות בגין ריבית הוצאות  
           

        מזומנים  תזרימי על בדוח שהוכרו  סכומים   ה.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה        
        2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי        
           

 1,320  1,320     חכירות עבור ששולם המזומנים תזרים סך  
           

 

 
 

 שירותים  ונותני ספקים - 12 ביאור
 

 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 61,147  125,527   לשלם  הוצאות 
 40,679  48,813   פתוחים  חובות 
       
    174,340  101,826 
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 נגזרים פיננסיים מכשירים לרבות זכות,  ויתרות זכאים - 13 ביאור
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 8,096  7,041   שכר בשל ומוסדות עובדים 
 3,018  42,727   עניין  ובעלי קשורים צדדים 
    -   714   נגזרים  מכשירים 
 4,833  3,567   לשלם  הוצאות 
 722  661   לשלם  ריבית 
 4,476  7,109   ממשלתיים  מוסדות 
    -   2,265    אחרים 
       
    64,084  21,145 

        
 וערבויות פיננסיים ומוסדות בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14 ביאור

      ההרכב  א. 

       

 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
       
 1,195,667  1,095,625   פיננסיים ומוסדות בנקאיים מתאגידים הלוואות 
 (93,482)  (98,377)   שוטפות  חלויות 
       
    997,248  1,102,185 

       
 

      הפירעון תקופת ב. 
       

 כדלקמן: הדוח, מועד לאחר הבאות בשנים לפירעון עומדות פיננסיים ומוסדות בנקאיים מתאגידים ההלוואות 
       

 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 93,482  98,377   ראשונה  שנה 
 98,966  91,521   שניה  שנה 
 92,069  104,987   שלישית  שנה 
 105,616  111,134   רביעית שנה 
 111,799  91,390   חמישית שנה 
 693,735  598,216   ואילך  שישית שנה 
       
    1,095,625  1,195,668 

        
 וערבויות נוספים פרטים .ג

  של   קונסורציום  עם  נחתם  המימון  הסכם  המימון"(.  "הסכם  -  )להלן  פרויקטים  מימון  בשיטת  מומן  הכוח  תחנת פרויקט .1
 . לאומי"( "בנק-ו  "המלווים"  בהתאמה )להלן מ"בע לישראל לאומי בנק בראשות מלווים

 

  שירותי  הרמטיק  לטובת  החברה  של  ועתידיות  קיימות  וזכויות  נכסים  על  שעבודים  נוצרו  המימון  להסכם  בהתאם
 מרבית   על  וכן  בע"מ  לישראל  לאומי  בנק  של  לנאמנות  החברה  לשעבר  "הרמטיק"(,  -  )להלן  בע"מ  (1939)  נאמנות

 .חברהב אנרגיה החזקות ועל  ,החברה של הבנק חשבונות
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 )המשך(  וערבויות פיננסיים ומוסדות בנקאיים מתאגידים הלוואות - 14 ביאור

 )המשך( וערבויות נוספים פרטים .ג

 )המשך( .1

  עד   רבעוני  בסיס  על  ונפרעות  5.4%-ל  4.9%  שבין  בשיעורים  קבועה  ריבית   נושאות  למדד(  צמודות  )שהינן  ההלוואות
 . 2013 שנת של הרביעי מהרבעון  החל זאת ,2031 לשנת

  .דיבידנד  לחלוקת ביחס מסוימות מגבלות קובע המימון הסכם

  לשירות   הקרן  סכום  חוב"(.  לשירות  "הקרן  -  )להלן  חוב  לשירות  קרן  קיחזהל  מחויבת  החברה  המימון,  להסכם  בהתאם
 הקרן  סכום  ,9201-ו  2020  בדצמבר   31  לימים  נכון  העוקבים.  הרבעוניים  החוב  תשלומי  שני  של  לסכומם  שווה  חוב

 .בהתאמה ש"ח, מיליון 67-כ סך ועל ח"ש מיליון 47-כ של סך על עמד חוב לשירות

 והעמדת  החוזר  ההון  לצרכי  שהועמדו  ש"ח  מיליון  21  של  בסך  לאומי  מבנק  אשראי  מסגרות  עומדות  החברה  של  לרשותה
 ערבויות  לצורך  כאמור  מהמסגרות   ש"ח  מיליון  8-כ  החברה  ניצלה   ,2020  בדצמבר  31  ליום  נכון  בנקאיות.  ערבויות

 .אקדמה חוזי עבור ובטוחות בנקאיות

 צמוד   ש"ח,  מיליון  58-כ  של  בסך   קרן  להחזיק  החברה  מחויבת  ,2017  בשנת   נחתם  אשר  המימון  להסכם  לתיקון  בהתאם
 מלא  באופן  הבעלים  ערבות  קרן  את  לצבור  החברה  סיימה ,2019  בדצמבר 31  ליום בעלים"(.  ערבות  "קרן  –  )להלן  למדד

 46 -כ  של  סךב  וורידיס  אנרגיה   ידי  על  הועמדו  אשר  תאגידיות  מערבויות  חלק  בוטלו  ,2020  פברואר  בחודש ,ולפיכך
  של   המלווים  לטובת  וורידיס  אנרגיה  העמידו  ,2020  ספטמבר  בחודש .בהתאמה ,ח"ש  מיליון 12-כ  של  וסך  ח"ש  מיליון

  ערבות   קרן   העמדת  חלף  וזאת  בהתאמה,  ש"ח,  מיליון  12-כ  של  וסך  ח"ש  מיליון  46-כ  של  בסך  בנקאיות  ערבויות  החברה
 . חברהב בעלים

  וורידיס  אנרגיה  ידי  על  הועמדו  אשר  תאגידיות  ערבויות  קיימות ,לעיל  המתוארות   בנקאיות  לערבויות  בנוסף  כי  יצוין
 .בהתאמה ,ח "ש מיליון 3-ו ח"ש מיליון 12-כ של בסך

  של   והתחזוקה  התפעול  כקבלן   החברה  של  תפקידה  הוסדר  לפיו  המימון,  להסכם  תיקון  נחתם  ,2019  ינואר  בחודש
  להחליף   רשאית  החברה  כי  יצוין  למדד.  צמוד  ש"ח,  מיליון  4-כ  של  בסך  קרן  להחזיק  החברה  מחויבת  ובמסגרתו  התחנה

   בנקאית. בערבות  האמורה הקרן את

 .המימון להסכם בהתאם המידה אמות בכל החברה תעומד ,הדוח למועד נכון

  הארצי הממונה לטובת ( למדד צמודה) ח" ש מיליון 2-כ של  בסך בנקאית ערבות החברה  העמידה ,2017 פברואר בחודש .2
  הסולר  רכישת  על  מבלו  פטור  לקבלת  כתנאי  שנים  לשלוש  ערבות  הפקדת  המחייב  הבלו  לחוק  בהתאם  וזאת  דלק  יחידת

 ארה"ב   של  דולר  מיליון  1  של  בסך  האנרגיה  משרד  לטובת  בנקאית  ערבות  החברה  העמידה  כן  כמו  .יגיבו  כמלאי  המשמש
 . החברה של החשמל ייצור רישיון מכוח וזאת "דולר"( -)להלן 

 
 החברה   של  ארוך  לטווח  הדירוג   את  "מידרוג"(  –  )להלן  בע"מ   מידרוג  של  הדירוג  ועדת  אישררה   ,2020  פברואר  בחודש .3

 , 2020  דצמבר  בחודש  יציב.  אופק   עם  Aa2  של  ברמה   החברה  של  הבכיר  החוב  של  הדירוג  ואת  יציב  אופק   עם  Aa2  ברמה
  תחזית   עם  AA-  בדירוג  "מעלות"(  –  )להלן  בע"מ  מעלות  ס רייטינג  גלובל  פי  אנד  אס  ידי  על  החברה  של  הבכיר  החוב  דורג

 יציבה. 
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 ההכנסה על מיסים - 15 ביאור

  חברה ה  פועלת  בה  המס  סביבת בדבר פרטים  .א

 החברות מס שיעור  . 1

   .23%  הינו 2020 עד 9201 בשנים החברה על החל החברות מס שיעור

 "(התעשייה   עידוד   חוק"   –   )להלן   1969- ט " התשכ   , )מסים )   התעשייה  עידוד  חוק  מתוקף הטבות  . 2

 עידוד   לחוק  23  סעיף  לפי   מאוחד   מס דוח   להגיש   ה החבר   זכאית  כך,  ומתוקף  אחד  ייצור   קו  ןב   הוא   התעשייתי   המפעל 
 מס לצורכי   הפסדיה  את   לקזז   החברה   זכאית   ,האמור   לחוק  23  לסעיף   בהתאם   . המאחדת   החברה   עם   יחד   התעשייה 

  .בקבוצה   החברות   יתר של   החייבת   מההכנסה 

 יצרנית  כפעילות תיחשב החשמל  הפקת שפעילות לכך בישראל  המסים מרשות אישור החברה  קיבלה  , 2011 יוני בחודש 
 התנאים  כל  של  התקיימותם עם  זאת , התעשייה  עידוד  בחוק  כהגדרתו  " תעשייתי  מפעל "   תהווה  החברה  של  הכוח  ותחנת 

 .בישראל  המסים  רשות שהעמידה 

 :הן שבהן העיקריות  אשר להטבות זכאיות  התעשייה  עידוד בחוק  כהגדרתן  "תעשייתיות  חברות "

 .מוגדלים בשיעורים פחת )א(
 מניות  רישום משנת  החל שווים  שנתיים שיעורים בשלושה בבורסה למסחר הנרשמות  מניות להנפקת הוצאות ניכוי  )ב(

 .למסחר
 .המפעל  של לפיתוחו המשמשים וידע פטנטים של שנים 8 במשך הפחתה )ג(
 אחד. ייצור קו בעלות חברות של מאוחדים דוחות להגשת אפשרות )ד(

 מס  שומות .ב

 בחוק(.  שנקבעו   ייגים ס ל   )בכפוף   2016  המס  שנת  וכולל   עד   סופיות   מס  שומות  הוצאו   לחברה 

    הכנסה  על מיסים  )הכנסות( הוצאות מרכיבי ג.  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      

 115  38,426 שוטפים:  מסים  הוצאות  
      
    נדחים:  מסים  הוצאות  
 52,322  (2,144) נדחים מסים  
 287  (5) קודמות שנים בגין נדחים מסים  
   (2,149)  52,609 
      
 52,724  36,277 הכנסה:  על מסים  הוצאות  

      
 

 המסים:  הוצאות לבין   הכנסה על מסים לפני הרווח על התיאורטי המס  בין  התאמה ד.  

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      

 227,186  157,542 ההכנסה  על מסים לפני רווח  
      
 23%  23% החברה של הסטטוטורי המס שיעור  
      
 52,253  36,235 החברה של הסטטוטורי המס שיעור לפי מחושב מס  
      
    בגין: במס )חיסכון( תוספת  
 69  47   מוכרות לא הוצאות  
 402  (5) קודמות שנים בגין מסים  

 52,724  36,277 ההכנסה  על מסים הוצאות  
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 )המשך( ההכנסה על מיסים - 15 ביאור

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ה

 בספרים  שנזקפו  נדחים מסים והתחייבויות נכסי (1)

 :הבאים  לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה

   
 רכוש
  קבוע

 הפסדים 
 וניכויים 

   מועברים
 סה"כ  אחרים   מס לצרכי

 ש"ח אלפי   
          

 

 ליום נדחה מס )התחייבות( נכס יתרת
 (228,141)  794  70,053  (298,988)  2019 בינואר 1

          
 (52,609)  557  (62,347)  9,181  הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים 
          

 

 ליום נדחה מס )התחייבות( נכס יתרת
 (280,750)  1,351  7,706  (289,807)  2019 בדצמבר 31

          
 2,149  (720)  (7,706)  10,575  הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים 
          

 

 ליום נדחה מס )התחייבות( נכס יתרת
 (278,601)  631  -  (279,232)  2020 בדצמבר 31

 

 
 :כדלקמן  הכספי המצב על בדוח מוצגים הנדחים המסים (2)

 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
 (280,750)  (278,601)   שוטפות שאינן התחייבויות במסגרת 

       
 

 

 הון - 16 ביאור

        ההרכב  א.  

          

 2019 בדצמבר 31 ליום  2020 בדצמבר 31 ליום   

  רשום המניות מספר  
 מונפק 
  רשום  ונפרע 

 מונפק 
 ונפרע 

          
 100  100,000  100  100,000 נקוב ערך ש"ח 1 בנות רגילות מניות 

 

 
 דיבידנד  . ב

 בהתאמה.  ש"ח, אלפי 000238, של וסך ש"ח אלפי 005,122 של בסך דיבידנד החברה חילקה 9201- ו 2020 בשנים
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 והפסד  רווח דוחות פריטי על נתונים - 17 ביאור
 

    והפחתות(  פחת )ללא המכירות  עלות א.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 442,110  376,333 )*( דלקים 
 347,564  373,467 תשתיות ושירותי חשמל 
 13,820  12,554 ונלוות  עבודה שכר 
 15,692  13,954 חיצוניים  וקבלנים ותפעול ייצור הוצאות 
 8,029  8,446 ביטוח 
 3,780  2,866 אחרות הוצאות 
      
   787,620  830,995 
      
    סולר. בהוצאות החשמל חברת השתתפות ניכוי לאחר )*( 

 

 

    וכלליות הנהלה  הוצאות ב.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 18,100  17,095 ונלוות  עבודה שכר 
 7,619  1,856 מקצועיים  שירותים 
 2,469  2,682 פחת 
 415  8 ואירוח נסיעות 
 2,227  1,022 משרד  אחזקת 
 1,471  1,608 תרומות  
 1,379  1,375 אחרות 
      
   25,646  33,680 
       
    נטו אחרות,  הכנסות ג.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 385     -  נטו גז, ממכירת  הכנסות 
 14,237     -  (  ו'20 ביאור )ראו בוררות  במסגרת הוצאות החזר 
          -     14,622 
       

    מימון  והוצאות הכנסות ד.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 

 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
    מימון הכנסות 
 5,400  509 ואחרים בבנקים פיקדונות בגין ריבית הכנסות 
       509  5,400 
    מימון  הוצאות 
 2,987  7,602 שער  הפרשי 
 66,346  50,653 הלוואות בגין ריבית הוצאות 
    -   714 נגזרים  פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי נטו שינוי 
 1,644  2,012 ואחרות עמלות 

   60,981  70,977 
 65,577  60,472 והפסד  רווח לדוח שנזקפו נטו מימון, הוצאות 
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 סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 כללי  .א

 :פיננסיים במכשירים  משימוש הנובעים הבאים לסיכונים חשופה חברהה

 אשראי  סיכון 
 נזילות סיכון

שוק סיכון 

 אשראי  סיכון  .ב

 כאשר מהחברה הנגדי לצד המגיעים כלשהם סכומים בניכוי  ,נגדיים מצדדים חברהל המגיעים מזומנים סכומי  כולל זה סיכון
 בדוחות המוצגים פרטניים נגדיים צדדים עם חוזים של ההוגן השווי סכומי  גם בזאת נכללים  .לקיזוז משפטית  זכות  קיימת

   .הכספיים

 אשראי לסיכון מירבית חשיפה

 , הדיווח  במועד האשראי לסיכון המירבית החשיפה  .המירבית האשראי חשיפת את מייצג פיננסיים נכסים של בספרים הסכום
 :כדלקמן היתה

 בדצמבר 31 ליום  
  2020  2019 

 בספרים  ערך  
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  
     
 112,927  122,165 מזומנים ושווי מזומנים 
 138,224  126,113 מוגבלים  ומזומנים פיקדונות 
 127,411  122,258 )*(  אחרים וחייבים לקוחות 
  370,536  378,562 

     
 

 לקוחות ואין לקוחות אשראי של שוטפים מחובות נובעת הלקוחות יתרת ,9201- ו 2020 בדצמבר 31 לימים נכון )*(
   .בפיגור

  נזילות סיכון  . ג

 בהתחייבויותיה לעמידה המספקת הנזילות מידת את  ,הניתן ככל  ,להבטיח היא שלה  הנזילות סיכוני לניהול  חברה ה גישת
 .במוניטין פגיעה או רצויים בלתי הפסדים לה שיגרמו מבלי לחץ ובתנאי רגילים בתנאים ,במועד

 :צפויים ריבית תשלומי לרבות , פיננסיות התחייבויות של החוזיים הפירעון מועדי להלן
 2020 בדצמבר 31 ליום   

 
 הערך

  חוזי  סכום  בספרים
 חודשים 12
  פחות או

 עד שנה
 שנים  5 מעל  שנים 5-2  שנתיים 

 ש"ח אלפי 
            

            נגזרים  שאינן  פיננסיות התחייבויות
 -  -  -  174,340  174,340  174,340  שירותים ונותני ספקים
 -  -  -  45,954  45,954  45,954 זכות  ויתרות זכאים

 2,970  3,630  1,320  1,320  9,240  8,217 לשלם(  ריבית  )לרבות חכירה בגין התחייבות
 ומוסדות  בנקאיים מתאגידים הלוואות
 684,446  422,194  139,897  151,671  1,398,208  1,096,528 לשלם(  ריבית )לרבות פיננסיים

            
 687,416  425,824  141,217  373,285  1,627,742  1,325,039 פיננסיות התחייבויות סך
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 )המשך( נזילות סיכון  . ג

 2019 בדצמבר 31 ליום   

 
 הערך

  חוזי  סכום  בספרים
 חודשים 12
  פחות או

 עד שנה
 שנים  5 מעל  שנים 5-2  שנתיים 

 ש"ח אלפי 
            

            נגזרים  שאינן  פיננסיות התחייבויות
    -     -     -  101,826  101,826  101,826  שירותים ונותני ספקים
    -     -     -  7,508  7,508  7,508 זכות  ויתרות זכאים

 3,960  3,960  1,719  2,118  11,757  10,429 לשלם(  ריבית  )לרבות חכירה בגין התחייבות
 ומוסדות  בנקאיים מתאגידים הלוואות
 813,842  440,160  152,579  151,676  1,558,257  1,196,650 לשלם(  ריבית )לרבות פיננסיים

            
 817,802  444,120  154,298  263,128  1,679,348  1,316,413 פיננסיות התחייבויות סך

             
 

 שוק סיכון  . ד

  .שוק סיכוני ניהול לצורך פיננסיות התחייבויות ונוטלת נגזרים ומוכרת קונה חברהה ,הרגיל  העסקים במהלך

 ומטבע מדד סיכוני

 המטבעות  .חברהה של הפעילות ממטבע השונים במטבעות  הנקובים לספקים תשלומים בגין מטבע לסיכוני חשופה חברהה
 . והדולר רואיה הינם העסקאות עיקר נקובות שבהם

 הצמודות יתרות  .הדוח  ליום היציג החליפין שער לפי הכספיים בדוחות מוצגות אליו הצמודות או חוץ במטבע הנקובות יתרות
 .מוצמדים התחייבות  או נכס לכל המתייחס המדד בסיס על מוצגות למדד

 :והמדד היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן

  
 המדד

  )נקודות( 

 חליפין  שער
 הדולר של

 ביחס
  לשקל

 החליפין שער
 האירו של

 ביחס
 לשקל

       

 3.944  3.215  100.2 2020 בדצמבר 31 
 3.878  3.456  100.8 2019 בדצמבר 31 

       
      ביום:  שהסתיימה השנה במהלך שינויים 
 1.7%  (7.0%)  (0.6%) 2020 בדצמבר 31 
 (9.6%)  (7.8%)  0.3% 2019 בדצמבר 31 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 ( המשך) שוק סיכון  .ד

 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 :כדלקמן הינה (,להלן ורא) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ ומטבע מדד לסיכוני חברהה חשיפת

   חוץ מטבע  חדש שקל  
 סה"כ  אחר   אירו  דולר   הצמדה ללא   למדד צמוד  
 ש"ח אלפי  
             
            2020 בדצמבר 31 
             
            נכסים  
 122,165  6  5  13,174  108,980  - מזומנים ושווי מזומנים 
 126,113  -  -  -  126,113  - מוגבלים  ומזומנים פקדונות 
 122,258  -  -  290  121,968  - אחרים  וחייבים לקוחות 
             
 370,536  6  5  13,464  357,061  - פיננסים  נכסים סה"כ 
             
            התחייבויות 
 (174,340)  (10,129)  (32,883)  (34,146)  (97,182)  - שירותים ונותני ספקים 
 (45,954)  (37)  -  (1,630)  (44,287)  - זכות  ויתרות זכאים 
 (8,217)  -  -  -  -  (8,217)   חכירה בגין התחייבויות 

 

 מתאגידים הלוואות
 (1,096,528)  -  -  -  -  (1,096,528) פיננסיים ומוסדות בנקאיים

             

 

 התחייבויות סה"כ
 (1,325,039)  (10,166)  (32,883)  (35,776)  (141,469)  (1,104,745) פיננסיות

             
 (954,502)  (10,160)  (32,878)  (22,312)  215,592  (1,104,745) פיננסיים  מכשירים סה"כ 

 

 

   חוץ מטבע  חדש שקל  
 סה"כ  אחר   אירו  דולר   הצמדה ללא   למדד צמוד  
 ש"ח אלפי  
             
            2019 בדצמבר 31 
             
            נכסים  
 112,927  7  3,395  476  109,049  - מזומנים ושווי מזומנים 
 138,224  -  -  -  138,224  - מוגבלים  ומזומנים פקדונות 
 127,411  -  -  -  127,411  - אחרים  וחייבים לקוחות 
             
 378,562  7  3,395  476  374,684  - פיננסים  נכסים סה"כ 
             
            התחייבויות 
 (101,826)  (8,155)  (27,177)  (38,151)  (28,343)  - שירותים ונותני ספקים 
 (7,508)  -  -  (1,753)  (5,755)  - זכות  ויתרות זכאים 
 (10,429)  -  -  -  (1,197)  (9,232)   חכירה בגין התחייבויות 

 

 מתאגידים הלוואות
 (1,196,650)  -  -  -  -  (1,196,650) פיננסיים ומוסדות בנקאיים

             

 

 התחייבויות סה"כ
 (1,316,413)  (8,155)  (27,177)  (39,904)  (35,295)  (1,205,882) פיננסיות

             
 (937,852)  (8,148)  (23,782)  (39,428)  339,389  (1,205,882) פיננסיים  מכשירים סה"כ 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 ( המשך) שוק סיכון  .ד

 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 כדלקמן: הינה לגידור משמשים אשר נגזרים פיננסים מכשירים חוץ מטבע לסיכון הקבוצה חשיפת 
             
 2020 בדצמבר 31 ליום  

  
 מטבע/
  לקבל  הצמדה

 מטבע/
  לשלם  הצמדה

 סכום 
  לקבל

 סכום 
  לשלם

 מועד
  פקיעה

 שווי 
 הוגן 

 ש"ח אלפי  
             

 (714)  2021  48,907  15,000  ש"ח   דולר חליפין  שערי על אקדמה חוזה 
 

 ההפסד או הרווח את  (מקטינה) מגדילה היתה הבאים המטבעות מול 10% או  5% של בשיעור ח "הש של  (החלשות) התחזקות
 הניתוח  .קבועים נשארו  ,הריבית שיעורי ובמיוחד  ,המשתנים שאר שכל בהנחה נעשה זה ניתוח .להלן  המוצגים בסכומים הכולל

 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 9201 שנת לגבי

 2020 בדצמבר 31 ליום   
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח  על השפעה   
          
 10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון   10% של קיטון    
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
    
         נגזרים  שאינם מכשירים 
 (1,718)  (859)  859  1,718  דולר/שקל  
          
 (2,532)  (1,266)  1,266  2,532  אירו/שקל  
          
 (780)  (390)  390  780  יין/שקל  
            

 2019 בדצמבר 31 ליום   
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח  על השפעה   
          
 10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון   10% של קיטון    
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
    
         נגזרים  שאינם מכשירים 
 (3,036)  (1,518)  1,518  3,036  דולר/שקל  
          
 (1,831)  (916)  916  1,831  אירו/שקל  
          
 (628)  (314)  314  628  יין/שקל  

 

 

 על מבוסס להלן הניתוח  .להלן המוצגים  בסכומים הכולל  הפסד או הרווח את   (מקטין)  מגדיל היה במדד 5%-10% של שינוי
 , המשתנים  יתר שכל ההנחה על מתבסס הניתוח  .הדיווח תקופת לסוף נכון סבירה היתכנותם  חברהה שלדעת במדד שינויים

 נעשה 9201 שנת לגבי הניתוח  .כלשהן  צפויות ורכישות מכירות בחשבון לוקח ואינו קבועים נותרו  ,הריבית שיעורי בפרט
 .בסיס לאותו בהתאם
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 ( המשך) שוק סיכון  .ד

 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 2020 בדצמבר 31 ליום  
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח  על השפעה  
         
 2% של גידול  1% של גידול  1% של קיטון   2% של קיטון   
 ש"ח אלפי  
   
 (16,873)  (8,436)  8,436  16,732 )מדד(  ארוך לזמן הלוואות 
         
         
 2019 בדצמבר 31 ליום  
 וההון  הכולל )הפסד( הרווח  על השפעה  
         
 2% של גידול  1% של גידול  1% של קיטון   2% של קיטון   
 ש"ח אלפי  
   
 (18,413)  (9,207)  9,207  18,413 )מדד(  ארוך לזמן הלוואות 

 

 

 ריבית  סיכון

 לדיווחים  בהתאם  ,הדיווח  תקופת  לתום  חברהה  של  הריבית  נושאי  הפיננסיים  המכשירים  של  הריבית  סוג  בדבר פרטים להלן
 :החברה להנהלת

     למדד:  הצמדה עם קבועה בריבית מכשירים  
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
  -    -   פיננסיים  נכסים  
 1,195,667  1,096,528  פיננסיות  התחייבויות  
    (1,096,528)  (1,195,667) 
       
     למדד:  הצמדה ללא קבועה בריבית מכשירים  
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
  119,074   77,941  פיננסיים  נכסים  
  -    -   פיננסיות  התחייבויות  
    77,941  119,074 

 

 

     קבועה: בריבית מכשירים לגבי ההוגן  השווי רגישות ניתוח 
       

 
  בשיעורי לשינוי לכן  והפסד, רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אינם קבועה בריבית החברה של הפיננסיים המכשירים

 והפסד.  הרווח על השפעה כל צפויה לא הדוח, לתאריך הריבית

       
     משתנה:  בריבית מכשירים  
 בדצמבר 31 ליום    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי    
       
  127,450   132,015  פיננסיים  נכסים  
  -    -   פיננסיות  התחייבויות  
    132,015   127,450 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 פיננסיים  מכשירים של הוגן  שווי .ה

 ומזומנים פיקדונות  ,מזומנים ושווי מזומנים  :כגון  ,נגזרים שאינם נכסים כוללים חברהה של הפיננסיים המכשירים  
  , זכות ויתרות זכאים  ,קצר לזמן אשראי  :כגון  ,נגזרים שאינן  התחייבויות  ,הון  ושטרי חובה ויתרות חייבים  ,מוגבלים
 .נגזרים פיננסיים מכשירים וכן ,אחרות והתחייבויות ארוך לזמן הלוואות

 לערכם קרוב  או  זהה לרוב חברהה של החוזר בהון הכלולים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי  ,אופיים בשל  
 ,בספרים  לערכם הוא אף קרוב ארוך לזמן התחייבויות ושל ארוך לזמן חובה ויתרות פיקדונות של ההוגן השווי   .בספרים

 .בשוק המקובלת הריבית של לזה דומה בשיעור ריבית נושאים  אלה שמכשירים משום

 , בעקיפין או ישירות  ,נצפים נתונים  -  2  רמה של הערכה שיטת בסיס על הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים  
 .דומים מכשירים עבור פעיל בשוק מצוטטים במחירים נכללים אינם אשר

  , הכספיים בדוחות המוצגים  ,פיננסיים מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי בספרים הערך את מפרטת להלן הטבלה 
 : לשלם( ריבית )לרבות ההוגן שוויים פי-על שלא

 2020 בדצמבר 31 ליום   
 הוגן  שווי  )*( בספרים ערך   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 1,320,050  1,096,528  (2 )רמה ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות 

      

      
 2019 בדצמבר 31 ליום   
 הוגן  שווי  )*( בספרים ערך   
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 1,475,523  1,196,650  (2 )רמה ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות 
      
      
     לשלם.  וריבית שוטפות חלויות לרבות )*( 

 

 

 עיניין ובעלי קשורים צדדים - 19 ביאור

    עניין  ובעלי קשורים צדדים עם יתרות א.  
 בדצמבר 31 ליום   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 26,163  30,709 ( 1) לקוחות  
 5,430  1,759 אחרים  חייבים  
 (3,018)  (42,727) אחרים זכאים  
 (414,791)  (380,085) ( 2) פיננסיים ומוסדות מבנקים הלוואות  
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 )המשך(  עיניין ובעלי קשורים צדדים - 19 ביאור

    עניין  ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות ב.  
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה   
   2020  2019 
 ש"ח אלפי  ש"ח אלפי   
      
 279,281  271,241 (1) מכירות  
 (1,576)  (902) המכירות עלות  
 (8,557)  (15,765) וכלליות  הנהלה הוצאות  
 4,260   251 (3) אחרות הכנסות  
 (4,475)  (7,734) (2) הלוואות בגין ריבית הוצאות  

 

 
 עם   חשמל  רכישת  הסכמי  על  למידע  'א02  ביאור  ראו  .קשורים  דדיםלצ  גם  היתר  בין  חשמל  רתכומ  החברה .1

  החברה. של פרטיים לקוחות
 

 המימון. הסכם לגבי למידע ג'14 ביאור ראו  .פיננסי מוסד שהינו עיניין מבעלי הינה ההלוואה מיתרת חלק .2
 

  ובמיוחד  טבעי,  גז  למכירת  בהסכמים  קשור   צד  עם  לעת,  מעת  ,החברה  התקשרה  9201- ו  2020  השנים  מהלךב .3
  על   טבעי  גז  קשור  לצד  מכרה  החברה  אלו  הסכמים  במסגרת  .תחנהב  תחזוקה  עבודות  התבצעו  בהן  בתקופות

 מקובלים   לטווחים  בהתאם  לעת  מעת  נקבעו  ככלל  אשר  למחירים  ובהתאם  משתנות  בכמויות  הוק,  אד   בסיס
 .העסקאות לאופי בהתייחס

  קשורים מצדדים ערבויות . ג

  חברת  לטובת  בנקאיות  ערבויות  בעקיפין(  )כולל  חברהב  החזקותיהן  ליחס  בהתאם  אחת  כל  העמידו  וורידיס  נרגיהא
  31  לימים .ג'02 בביאור המתואר החשמל רכישת להסכם  בהתאם כנדרש "(,החשמל לחברת "ערבויות  – )להלן החשמל
  ש"ח   מיליון  90-וכ  למדד(  )צמוד  ש"ח  מיליון  94-כ  של  לסך   החשמל  לחברת  ערבויות  הסתכמו  ,2019-ו  2020  בדצמבר

  אנרגיה  העמידה  ,2019  בדצמבר  31- ו  2020  בדצמבר  31  לימים  החשמל,  לחברת  הערבויות  כנגד  מה.בהתא  למדד(,  )צמוד
  לחברת   הערבויות  סכומי  ,2021  פברואר   בחודש  הדוח,  מועד   לאחר  ש"ח.  מיליון  38-כ  של  בסך   משועבדים  פיקדונות

 למדד(.  )צמוד ש"ח מיליון 86- כ של לסך התעדכנו החשמל

 והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

 פרטיים  לקוחות עם חשמל רכישת הסכמי . א

 יתרת   הדוח,  למועד  אשר  ,"(PPA-ה   "הסכמי  –   )להלן  לקוחותיה  עם  חשמל  למכירת  הסכמים  על  חתומה  החברה 
 עם  ייצור  מתקני  להקמת  הסכמים  על  חתמו  החברה  של  מלקוחותיה  חלק  .שנים   6.5  היא   שלהם  הממוצעת  התקופה

  ההפעלה   ממועד  שנים  20  עד  15  של  לתקופה  החברה  עם  שלהם  PPA-ה  הסכמי   הוארכו  החתימה,  ובמסגרת  אנרגיה
 PPA  בהסכמי  החברה  התקשרה  הייצור,  מתקני  להקמת  אנרגיה  עם  תקשרות הה  במסגרת  הייצור.  מתקן  של  המסחרית

  מבוססת   PPA-ה  בהסכמי  שנקבעת  התמורה  שנים.  20  עד  15-ל  נקבעה  ההתקשרות  תקופת  עמם  חדשים,  לקוחות  עם  גם
  רכיב   תעריף  ובכללו  התעו"ז,  תעריף  "ההנחה"(.  –  )להלן  הייצור   לרכיב  ביחס  הניתנת  מסוימת  בהנחה  התעו"ז  תעריף  על

 לזמינות  מחויבת  ההחבר  ההסכמים,  תנאי  לפי  לעת.  מעת  ידה  על  ומתעדכנים  החשמל  רשות  ידי  על  נקבעים  הייצור
   .כאמור( מינימלית  זמינות העמדת אי של במקרה כספיות סנקציות )עם חשמל  להספקת התחנה של מינימלית

  ובחלק   טבעי  גז  ספקתא-אי  כגון  מסוימים,  במקרים  הייצור   רכיב  על  הנחה  למתן  מחויבות  אין  חברהל  כי  יצוין
  למנגנון   בהתאם  ההנחה  אחוז   את  להפחית  הזכות  עומדת  חברהל   הייצור  רכיב  בתעריף  ירידה   של  במקרה  מההסכמים,

 רכיב  ירידת  של  במקרה  זה  ובכלל  ההסכם,  לביטול  זכות  יש   חברהל  ההסכמים  תנאי  פי  על  כן,  כמו  בהסכם.  הקבוע
  ההספק  את  למכור  אפשרות  חברהל  החשמל.  חברת  עם  חשמל  לרכישת  בהסכם  הקבוע  המינימום  לתעריף  מתחת  הייצור

  לתשלומי זכאית ולהיות חודשים, 12 של מראש בהודעה החשמל, לחברת בחזרה פרטיים ללקוחות קצהשהו הרלוונטי
 בתנאים   המימון,  להסכם  בהתאם  בבטחונות.  מגובים  אינם  הלקוחות  עם  PPA-ה  הסכמי  ככלל,  קבועה.  זמינות

 המממנים. הגורמים לאישור שלהם, תיקונים לרבות ,PPA-ה מהסכמי חלק להביא יש מסוימים,
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

 החשמל רשות  ידי על תעריפים קביעת      . ב

 לשנת  תעריפים עדכון בדבר ,2020 בינואר 1 ביום לתוקף שנכנסה החלטה, החשמל רשות פרסמה  ,2019 דצמבר בחודש
  וואט   מגה  עבור  ש"ח  267.8-ל  שעה  וואט  מגה  עבור  ש"ח  290.9-מ  8%-בכ  הייצור  רכיב  תעריף  הופחת  במסגרתו  ,2020
   שעה.

 לשנת  תעריפים עדכון בדבר ,2021 בינואר 1 ביום וקףלת שנכנסה החלטה, החשמל רשות פרסמה  ,2020 דצמבר בחודש
 וואט  מגה עבור ש"ח 252.6-ל  שעה וואט מגה עבור ש"ח  267.8- מ 5.7%- בכ הייצור רכיב  תעריף הופחת במסגרתו ,2021
 . 2020 שנת לעומת 2021 בשנת החברה רווחיות  על שלילית השפעה צפויה כאמור הייצור ברכיב לירידה שעה.

 חשמל  לרכישת הסכם        . ג

 עם חשמל רכישת הסכם על  החברה חתמה ,2009 בנובמבר 2 ביום כוח תחנת של להקמתה במכרז זכייתה בעקבות
 וחברת  ,החשמל רכישת הסכם  לתנאי בהתאם  הכוח תחנת את להקים החברה התחייבה שבמסגרתו  ,החשמל חברת

  עשרים  של תקופה פני על זאת ,החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם חשמל הספק החברהמ לרכוש התחייבה החשמל
 של המחויבויות את המכתיבים סעיפים כולל החשמל רכישת  הסכם  .הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה ממועד שנה

 מהצדדים אחד של עמידה-אי של במקרה פיצוי מנגנון גם כמו  ,והתפעול ההקמה תקופת במהלך מהצדדים אחד כל
 .החשמל רכישת הסכם תחת במחויבויותיו

  החברה   על  אשר  לתעריף  בנוגע  החשמל  חברת  לבין  החברה  בין  מכתבים  חלופת  בוצעה  (,אוגוסט  מחודש  החל)  2014  בשנת
  ייצור  בהם במקרים פרטיים ללקוחות חשמל מכירת עם בקשר ,מהרשת רכשה אשר חשמל  בגין החשמל  לחברת  לשלם

  " post-ex"  תעריף  הוא  הרלוונטי  התעריף  החברה  לעמדת  .אלו   לקוחות  של  החשמל  בצרכי  עומד  איננו  בתחנה  החשמל
  פי   ועל  ,ז"התעו  תעריף  הוא  הרלוונטי  התעריף  האמורה  המכתבים  לחלופת  בהתאם  החשמל  חברת  עמדת  שלפי  בעוד
  הסכם   של  להפרה  אף  טענה  מהן  בחלק  וכן)  ז"התעו  מתעריף  25%  של  בשיעור  הגבוה  תעריף   אף  תכתבויותהמה  חלק

  תעריף   את  החשמל  לחברת  החברה  שילמה  נקודתי  לעימות  להיכנס  שלא  מנת  על  (.החשמל  חברת  עם  חשמל  לרכישת
  חשמל  רכישת בגין ז"התעו תעריף את החשמל לחברת מועד מאותו משלמת וכן ,האמורה החשמל רכישת בגין ז"התעו

 סביר  ,המשפטיים יועציה דעת חוות  על בהתבסס  ,החברה  להערכת  .פרטיים  ללקוחות  מכירה  לצורך  החשמל  מחברת
 ולפיכך  ,2020  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה התקופה בגין כלשהם נוספים סכומים תשלם  לא  החברהש לא מאשר יותר

 .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא

 ביתר  ידה  על  ששולמו  ביטוח  ופרמיית  סולר  עלויות  בגין  החשמל  מחברת  בהחזרים  החברה  הכירה  ,2018  שנת  במהלך
 בהתאמה. ש"ח, מיליון 3-וכ  ש"ח מיליון 8-כ של בסך  קודמות בשנים

 לרכישת  סכםהה  את  להמחות  החשמל  חברת  צפויה  החשמל,  בחברת  הרפורמה  במסגרת  המערכת  מנהל  מהקמת  כחלק
 הסדרת  לצורך  לחברה  המערכת  ומנהל  החשמל  חברת  ופנ  ,הדוחות  אישור  למועד  המערכת.  ניהול  לחברת  חברהב  חשמל
  )בתפקידה   החשמל  מחברת  מכתב  החברה  קיבלה  ,2021  במרץ  17  ביום  הדוח,  מועד  לאחר  הצדדים.  בין  פתוחות  סוגיות
  חברת   אותן   שרואה  כפי  אלה  וגיותלס  ביחס   עמדותיהם  ואת  הצדדים  בין  הפתוחות  הסוגיות  את  הכולל  המערכת(  כמנהל

 לקוחות   עבור  אנרגיה  רכישת  עלות  בגין  עבר  להתחשבנויות  הנוגעות  טענות  החשמל  חברת  ציינה  זו  במסגרת  .החשמל
 מניה   נתוני  העברת  אי   בעקבות  בגבייה  פערים  וכן  המערכת  מנהל  ידי  על  התחנה  עומס  הפחתת  של  במקרים  החברה
 לעניינים  ביחס  עמדתה  את  החשמל  חברת  ציינה  כן,  כמו  לחברה.  מהותיים  נםשאי  בסכומים  ,0152  עד  2013  בשנים

 ביצוע   במהלך  החברה  ידי  על  אנרגיה  רכישת  ועלות  אנרגיה  עודפי  רכישת  מחיר  לגבי  הצדדים  בין  להסדרה  נוספים
 ומתקיימים  שונה המשפטיים, יועציה על בהתבסס ,החשמל חברת שציינה לסוגיות ביחס החברה של עמדתה בדיקות.

 הסכמות  לגיבוש  באשר  וודאות  ואין  כאמור  הפתוחות  הסוגיות  הוסדרו  טרם  הדוח,  הגשת  למועד  הצדדים.  בין  דיונים
 לערכאות. לפנות הצדדים עשויים הסכמות,  יגובשו שלא ככל הצדדים. בין
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

 תחזוקה  םהסכ . ד

  ביוני   24  ביום  הומחה  אשר)  Ltd. Industries Heavy Mitsubishi  עם  בהסכם  החברה  התקשרה  ,2010  ביוני  27  ביום
Systems Power Hitachi (Mitsubishi - ל  2016  ץבמר  31  וביום  Ltd. Systems Power Hitachi Mitsubishi-ל  2014
Ltd. Europe  (מיצובישי"  -  להלן)"  לתקופת  ,המסחרית  הפעלתה  ממועד   החל  הכוח  תחנת  של  טווח  ארוכת  לתחזוקה  

  החברה   להערכת)  הגז  טורבינת  של  מתוכננים  טיפולים  8  יושלמו  בו  לתאריך  עד  או  עבודה  שעות  אלף  100  של  פעילות
 בהסכם   הקבועה   לנוסחה  בהתאם  תקופה   פני  על  המשולמת  אירו  מיליון  55- כ  של  בעלות  (, שנים  12- כ  של  בתקופה  מדובר

 של   העיקריים  רכיביה  של  תחזוקה  עבודות  תבצע  מיצובישי  ,התחזוקה  להסכם  בהתאם  "(.התחזוקה   הסכם"  -  להלן)
  , לכך  בנוסף  "(.העיקריים  הרכיבים"  -  להלן)  והגנרטור  הקיטור  טורבינת  ,הגז  טורבינת  את  הכוללים  ,הכוח  תחנת

 וככלל   ,מתוכננת  תחזוקה  מכסה  ההסכם  כי  יצוין  .שיידרשו  ככל  משופצים  או  חדשים  חילוף  חלקי  תספק  מיצובישי
  עם   יחד  .נוספים  נפרדים  בתשלומים  החברה  תחויב  ,שיידרשו  ככל  ,נוספת  עבודה  או  מתוכננת  שאינה  תחזוקה  בעבור

  .ההסכם לתנאי ובהתאם שונות למגבלות בכפוף ,מתוכננת בלתי תחזוקה כולל ההסכם ,זאת

  ולבצע   העיקריים  לרכיבים  נוגעות  שאינן  התחזוקה  עבודות  את  לבצע  החברה  התחייבה  ,התחזוקה  הסכם   במסגרת
 שאינם   וחומרים  שירותים  ,הטיפולים  בזמן  ,למיצובישי  לספק   החברה  על  ,כן  כמו  .האתר  של  שוטפות  תחזוקה  עבודות

  , הבדיקות  מחזורי  נכללו  התחזוקה   בהסכם  . בהסכם  כמפורט  מטעמה   אדם   כוח  ולהעמיד  ,התחזוקה  בהסכם   מכוסים
 .בדיקה כל עבור הזמן משכי וכן העיקריים לרכיבים התחזוקה ועבודות השיפוצים

 החברה   את  לפצות  התחייבה  מיצובישי  .הכוח  תחנת  ביצועי  עם  בקשר   שימיצובי  מצד  התחייבויות  כולל  התחזוקה  הסכם
  שיפור   של  במקרה  למיצובישי,  בונוסים  לשלם  התחייבה  מצדה  החברהו  אלה,  בהתחייבויות  עמידה-אי  של  במקרה
  התחזוקה. בהסכם כמפורט שנתי תקרה לסכום עד -  והכל התחזוקה; מעבודות הנובעים הכוח תחנת בביצועי

 –   להלן )   שנים  6-לכ  אחת  מתקיימת  אשר  ,Overhaul Major  מסוג  ראשונה  מתוכננת  תחזוקה  בוצעה  ,2018  בשנת
  הקיטור  הגז,  בטורבינות  ובמיוחד  הכוח  תחנת   במערכות  נרחבות  תחזוקה  עבודות  כללה  זו  תחזוקה  "(.התחזוקה  עבודת"

  התחזוקה  עבודות  .מכוחה  האנרגיה  ייצור  ופעילות  הכוח  תחנת  פעילות  הופסקה  ,התחזוקה  עבודת  במהלך  והגנרטור.
 תחנת   של  הפרטיים  ללקוחות  החשמל  ספקתה  .2018  בנובמבר  10  ליום  ועד  2018  בספטמבר  25  מיום  ,כמתוכנן  נמשכו
  עם   החברה  של  PPA-ה  ולהסכם   החשמל  רשות  ידי  על  שפורסמו  המידה  לאמות  בהתאם  וזאת  ,כסדרה  המשיכה  הכוח
   ב'.1  ביאור ראו ,2020 אוקטובר בחודש בוצעה  אשר מתוכננת תחזוקה על לפרטים .החשמל חברת

 ובמסגרתה  2021  אוקטובר  חודש  במהלך  להתבצע  מתוכננת  הבאה  התחזוקה  ,הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכון
 . ימים 18  של מוערכת לתקופה  מכוחה האנרגיה ייצור ופעילות הכוח תחנת פעילות תופסק

 גז להולכת הסכם .ה

 להארכה אופציה עם   ,2029  שנת  עד  בתוקף ההסכם  .ז"נתג  עם גז  להולכת הסכם על   החברה חתמה , 2010 יולי   בחודש
 החברה עבור שהוקם  ,PRMS-ה  מתקן  ,ומניה  לחץ  הפחתת מתקן עבור תשלום כולל ההסכם  .נוספות שנים בחמש
 החברה העמידה ההסכם במסגרת  .הגז הולכת בתשתיות השימוש עבור חודשי ותשלום ח"ש  מיליון  47- כ של בעלות

 . החודשי התשלום הבטחת לצורך ח"ש מיליון 2-כ של בסך פיקדון ז"לנתג
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

  טבעי גז לאספקת הסכם .ו 

 תמר  הסכם

  כוללת  הדוח  למועד  נכון  החברה,  ידיעת  שלמיטב   תמר,  קבוצת   עם  הסכם   על  החברה  חתמה  ,2012  בנובמבר  25  ביום
  דור   מוגבלת,  שותפות  קידוחים  דלק   מוגבלת,  שותפות 2 נגב  ישראמקו  לימיטד,  מדיטרניאן  י'אנרג  נובל  את  הקבוצה
  בנוגע   תמר"(  "קבוצת  –  )להלן   בע"מ  פטרוליום  ותמר  מוגבלת  שותפות  תשתיות  אוורסט  מוגבלת,  שותפות  גז  חיפושי

  כן,  כמו  . 2029  ספטמבר   לחודש  עד   בתוקף   יהיה  תמר   הסכם  תמר"(.  "הסכם  –  )להלן  הכוח   לתחנת  טבעי   גז  לאספקת
  מלוא   סיום  מבין  למוקדם  עד  ההסכם  את  להאריך  זכות  הצדדים   לשני  הכוללת,  החוזית  מהכמות  93%  לונוצ  ולא  במידה
 .BCM  10.6  -ב מסתכם בהסכם הכוללת החוזית הכמות היקף נוספות. שנתיים או החוזית הכמות

 להסכם בהתאם  בהסכם. שנקבע למנגנון בהתאם  קא"ש,  למחויבות כפופות  תמר בהסכם מסוימות שנתיות כמויות
 הקא"ש, לכמות  מעל  גז  כמות  תירכש  או  בפועל  נצרכה  לא  אשר  טבעי   גז  כמות  עבור  ישולם  בהן  מסוימות,  בנסיבות   תמר,
 שימוש  בה  ולעשות  מוגבלת,  לתקופה  זו   כמות  לצבור  בהסכם,  נקבעו  אשר  ותנאים  למגבלות  בכפוף  רשאית,   החברה  תהא

 נעשה   שלא  קשורים  צדדים  בין  אלו  זכויות  להמחות  מסוימים  נאיםבת  המאפשר  מנגנון  כולל  ההסכם  ההסכם.  במסגרת
 חלוקה, לחברות )ביחס  משנה במכירת גז עודפי למכור רשאית החברה  בנוסף,  פקיעתן.  למועד  לסמוך  עד  בהן  שימוש
 83% - ל השווה לכמות היומית החוזית הכמות  את להפחית אופציה הוענקה חברהל  כן, כמו  (.15% עד של בשיעור

 תופחת השנתית החוזית הכמות  כאמור. האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת
 במקרה  ש(."קא )לרבות  תמר   בהסכם שנקבעו להתאמות בכפוף זאת  כאמור, הודעה מועד לאחר חודשים 12 -מ החל

  רמת  זאת,  עם  בהתאמה. יופחתו בהסכם שנקבעו החוזיות הכמויות  יתר כל  השנתית, החוזית הכמות הפחתת של
 שקדמו  השנים  בשלוש  הממוצעת  הגז  מצריכת  50%  תהווה  מתמר  המינימלית  הצריכה  שהיקף  כך לפחות  צפויה  הקא"ש
 . 2022 בדצמבר 31 מיום יאוחר ולא 2020 בינואר  1 מיום החל  למימוש ניתנת האופציה  האופציה.  מימוש  על  להודעה 

 ,2015 בדצמבר 28 ביום  לנסיבות. בהתאם ההודעה תקופת  את לעדכן העסקיים ההגבלים על הממונה של בסמכותו
 הממונה"(. " - )להלן התחרות על הממונה של אישורו את ההסכם קיבל

  בגז  מחסור  של  במקרה  להלן(   )כמפורט  הביניים"  "תקופת  במהלך  חברהל  הגז  ספקתא  של  קיצוץ  מאפשר  תמר  הסכם
  , 2017  אפריל  בחודש  זאת,  עם  יחד  .החברה  פני  על  תמר  קבוצת   של  מסוימים  ללקוחות  זה   מסוג  בתרחיש  עדיפות  ונותן

  הטיפול  את  המסדירות  , 2017- התשע"ז  חירום(,  שעת  בעת  טבעי  גז  משק  )ניהול  הטבעי  הגז  משק  תקנות  פורסמו
  של  במקרה  התקנות  פי  על  ככלל,  הרלוונטי.  מהשדה  הטבעי  הגז  כל  את   לספק   גז  ספק  של  כשל  של  במקרה   הגז  ספקתאב

 בהתאם  חשמל  יצרני  שאינם  צרכנים  לבין  חשמל  יצרני  צרכנים  בין  יחסי  באופן  תתבצע  ההקצאה  טבעי,  בגז  מחסור
  הפוגע  מחסור של מיוחדים במצבים כי יצוין חלוקה. לצרכני המשוריינות  גז כמויות ניכוי ולאחר הממוצעת, לצריכתם

 מההקצאה  חריגה  על  להורות  האנרגיה  שר   את  מסמיכות  התקנות   החשמל,  משק  של  הסדירה  בפעילות  נרחב  באופן
 . החשמל רשות ומנהל הטבעי  הגז רשות מנהל עם התייעצות לאחר בתקנות, הקבועה

  הביניים",  "תקופת במהלך ולפיכך "ב' "רמה כלקוח מוגדרת החברה תמר, להסכם בהתאם לעיל, מהאמור לגרוע מבלי
 תקופת"  במהלך  שני,  מצד  החברה.  של  היומית  הקיבולת  את  לספק  מחויבת  תהיה  לא  תמר  קבוצת   מסויימים  בתנאים

  בחודש תמר מקבוצת הודעה פי על ההחל הביניים תקופת .כלשהי ש"קא למחויבות כפופה החברה תהיה לא  הביניים"
 . 2020 מרץב  1 יוםב מההסתייו 2015 אפריל

  בתעריף   לשינויים  בהצמדה  ההסכם,  חתימת  במועד  שנקבע  ח"בש  בסיס  מחיר  על  מבוסס  הגז  מחיר  להסכם,  בהתאם
  וירידות   עליות  מכך,  כתוצאה  הדולר.  של  היציג  החליפין  לשער  (30%) ובחלקו  ז,"מהתעו  חלק  המהווה  הייצור,  רכיב

  הנוסחה   כן,  כמו  ברה.הח  של  הרווח  ושיעורי  המכירות  עלות  על  משפיעות  הרשות,  ידי  על  שנקבעות  כפי  הייצור,  ברכיב
 בדולר. הנקוב מינימום למחיר כפופה תמר בהסכם שנקבעה הטבעי הגז מחיר של

  למגה   ש"ח  333.2  בין  הנעים  החשמל,  ייצור  רכיב   תעריף  עבור   מדדים  ארבעה  החשמל  רשות  פרסמה  ,2013  יולי  בחודש
  החברה  בין  מחלוקת  התגלעה  ,זה  רקע  על  בעבר.  נהוג  שהיה  היחיד  התעריף  חלף  שעה,-וואט  למגה  ש"ח  386- ל  שעה-וואט

 קבוצת   הגישה  ,2017  יוני  בחודש   .ההסכם  על  יחולו  החשמל  רשות  ידי  על  שפורסמו  מהתעריפים  אלו  באשר  תמר  לקבוצת
  טענות   כל  את  דחה  אשר  הבוררות  פסק  התקבל  ,2019  יולי  בחודש  להסכם.  בהתאם  בוררות  הליך  לפתיחת  בקשה  תמר

  14-)כ  ליש"ט  מיליון  3.3-כ  של  בסך  הוצאות  החזר  חברהל   לשלם  תמר   קבוצת  על  כי  נפסק  וכן  החברה  כלפי תמר  קבוצת
- כ  של  לסך  המסתכם   2%  בתוספת  לייבור  של  לשיעור  בנאמנות  הפיקדון  על  לריבית  השלמה  בגין  ותשלום  ש"ח(  מיליון

  2019  שנת  של  השלישי  ברבעון  והפסד  רווח  לדוח  ונזקפו  נתקבלו   האמורים  הסכומים  ש"ח(.  מיליון  4- )כ  דולר  מיליון  11.
  העניין.  לפי מימון, והכנסות אחרות הכנסות לסעיף



 בע"מ  רותם או.פי.סי.
    2020  בדצמבר   31 םליו   הכספיים לדוחות ביאורים

 

44 

 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

 )המשך( טבעי גז לאספקת הסכם .ו 

 )המשך(  תמר הסכם

  האופציה  (א) :כדלקמן  הינם  במסגרתו  שנכללו  המהותיים  ההסדרים ,תמר  להסכם  תיקון  נחתם ,2019  נובמבר  בחודש
  השנתית  העצמית  הגז  מצריכת 50%-ל  השווה  לכמות  המינימלית  השנתית  החוזית  הכמות  את  להפחית  חברהל  שהוענקה
 צפוי  האופציה מימוש שלאחר כך שונתה ,כאמור האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש מתמר הממוצעת

  הממוצעת   השנתית  עצמיתה   הגז  מצריכת  40%- לכ  השווה  לכמות  תופחת  חברהב  המינימלית  השנתית  החוזית  הכמות  כי
 כפוף  ,לתוקף  ההפחתה  כניסת  לפני  חודשים  12  שתימסר  האופציה  מימוש  על  להודעה  שקדמו  השנים  בשלוש  מתמר

 לתחנת  הדרוש  הגז  כל  את  לצרוך  להמשיך  התחייבה  החברה (ב) הצפויה;  הגז  צריכת  ובהינתן  בהסכם  שנקבעו  להתאמות
  - )להלן   ותנין  כריש  הגז  ימאגר  של  ההרצה  גמר  למועד  עד (המינימליות  לכמויות  מעבר  כמויות  לרבות)  מתמר  שלה  הכוח

  את   החברה  קיבלה  2020  ינואר   בחודש .כריש  מאגר  של  ההרצה  תקופת   במהלך   מוגבלת  גז  צריכת   למעט ,כריש"(  "מאגר
 להסכם,  לתיקון  ביחס  כובל  להסדר  לתחרות   הדין  בית  אישור  מקבלת  החברה  פטורה  לפיה  התחרות  על  נההממו  תטהחל

 האישור  במסגרת  גם  יחולו  המקורי,  להסכם  ביחס  שהותוו  לפטור  התנאים  שאותם  לכך   בכפוף  ניתן  הפטור  כאשר
 . חברהל  מר ת בין להסכם בתיקון שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימו ,2020 מרץ בחודש הנוכחי.

 מחיר  החברה  שילמה  דולר,/ש"ח  של  החליפין  בשער  שינויומ  ב'02  בביאור  שתוארו  כפי  התעריפים   מעדכון  כתוצאה
  עלה   2019  בשנת  המינימום(.  למחיר  מעל  החברה  שילמה  בו  אחד  חודש  )למעט  2018  שנת   במהלך  הגז  עבור  מינימום

  נובמבר  בחודשים  )למעט  המינימום  מחיר  על  הגז  מחיר  עמד  2020  ובשנת  המינימום  למחיר  מעל  החברה   של  הגז  מחיר
   המינימום(. למחיר מעל החברה שילמה בהם ודצמבר

 יאן 'אנרג הסכמי

  )להלן   בע"מ  לנפט  זיקוק  ובתי  בע"מ  לישראל  כימיקלים  ,בע"מ  חדרה  או.פי.סי  ,החברה התקשרו  ,2017  דצמבר  בחודש
  לרכישת  בהסכמים  כריש  במאגר  החזקות  בעלת  "אנרג'יאן"(,  -  )להלן  לימיטד  ישראל  אנרגי'אן  עם  הקבוצה"(  "חברות  –
  נפרדים   הינם  הקבוצה  מחברות  אחת  לכל  ביחס  ההסכמים  מתלים(.  תנאים  של  להתקיימותם  )בכפוף  ידן  על  טבעי  גז

  עבור   BCM  5.3-כ  ההינ  ה,החבר  לרכוש  הצפוי  האות  הטבעי  הגז  כמויות  בהסכמים,  שנקבעו  התנאים  פי-על   ועצמאיים.
  תתחייב   במסגרתו  קא"ש  מנגנון  היתר,  בין  כולל,  ההסכם  הכוללת"(.  החוזית  "הכמות  -  )להלן  האספקה  תקופת  כל

 .ששימו בו עשתה לא אם אף טבעי, גז של מינימלית כמות עבור לשלם החברה,

  איכות   תחזוקה,  לעניין  לרבות  טבעי,  גז  לרכישת  בהסכמים  המקובלים  נוספים  והסדרים  הוראות  בהסכם  נכללו  בנוסף,
 .תפעול ומנגנוני סכסוכים יישוב ושעבודים, המחאות והמוכר, הקונה בטחונות אחריות, הגבלת הגז,

  המוקדם  ,חברהל  מאנרג'יאן  הכוללת  החוזית  הכמות   ספקתא   להשלמת  עד  או  שנים  15  למשך   ובתוקפ  ודיעמ  ההסכם
 ממועד   חודשים  12-מ  יאוחר  לא  יהיה  ההסכם  התחלת  מועד  כאשר  ,הראשונה"(  ההסכם  קופת"ת  –  )להלן  השניים  מבין

  המתקשרת  החברה  לתוקף,  ההסכם  כניסת   ממועד  לאחר  שנים  14  וכעבור  במידה  ההסכם,  לפי  .אנרג'יאן  של  הגז  הזרמת
 ההסכם   את  להאריך  רשאי  יהיה  צד  כל  מראש,  להודעה   בכפוף  הכוללת,   החוזית  מהכמות  90%-ל   השווה  כמות  לקחה  לא

 הכמות צריכת השלמת (1) מבין: למוקדם ועד לתוקף, ההסכם כניסת ממועד שנה 15 בתום תחל אשר נוספת, לתקופה
 כל  בהן  נסיבות  נכללו  בהסכם  כי  יצוין,  .הראשונה  ההסכם  תקופת  מתום  נוספות  שנים  3  למשך  (2)  או  הכוללת;  החוזית

  ממושכת,   אספקה   אי   של  במקרים  לרבות  החוזית,  התקופה  תום   קודם   לסיומו   ההסכם  את  להביא   רשאי  יהא  םלהסכ  צד
 ועוד.  בביטחונות פגיעה

 מחיר  וכולל  החשמל  ייצור  לרכיב  צמוד  שהוסכמה,  נוסחה  על  ומבוסס   בדולר  נקוב  הטבעי  הגז  מחיר  לתמורה,  באשר
 הכמות  צריכת  של  )בהנחה  החברה  עבור  דולר  מיליארד  .80-לכ   להגיע  עשוי  ,םההסכ  של  הכספי  ההיקף  מינימלי.

  ובהיקף   החשמל  ייצור  ברכיב  בעיקר  תלוי  והוא  זה(,  דוח  למועד  הגז  מחיר  לנוסחת  ובהתאם  ההסכם,  פי  על  המקסימלית
 הגז.  צריכת
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

 (המשך) טבעי גז לאספקת הסכמים       .ו 

 )המשך( יאן'אנרג הסכמי

  התנאים  כלל  התקיימו  ,2018  נובמבר  בחודש  .ההסכם  את  החברה  של  המניות  בעלי  אסיפת  אישרה  ,2018  ינואר  בחודש
 .כאמור להסכם המתלים

 הגז  כמות   צריכת  קצב ,לפיו   יאן'אנרג  עם  החברה  של  הטבעי  הגז  ספקתא  להסכם  תיקון  נחתם  ,2019  נובמבר  בחודש
 בכמות  שינוי  ללא ,%50- ב  הוגדלה  יאן'מאנרג  החברה  של  הגז  צריכת   של  והשנתית  היומית  החוזית  שהכמות  כך ,הואץ

  אספקת   להשלמת  עד  או  שנים 10  של  לתקופה  עודכנה  ההסכם  תקופת ,בהתאם .יאן'מאנרג  הנרכשת  הכוללת  החוזית
 (.המוקדם  לפי ,הכוללת  החוזית  ותהכמ  ספקתה  להשלמת  עד  או  שנים 15  חלף)  המוקדם  לפי ,הכוללת  החוזית  הכמות
  הדין  בית  אישור  מקבלת  החברה  פטורה  לפיה  התחרות  על  הממונה  החלטת  את  החברה  קיבלה  2020  ינואר  בחודש

 ביחס   שהותוו  לפטור  התנאים  שאותם  לכך  בכפוף  ניתן  הפטור  כאשר  להסכם,  לתיקון  ביחס  כובל  להסדר  לתחרות
 בתיקון  שנקבעו  המתלים  התנאים  כל  התקיימו  ,2020  מרץ  בחודש  הנוכחי.  האישור  במסגרת  גם  יחולו  המקורי,  להסכם
 . חברהל אנרג'יאן בין להסכם

  לאפשר   מיועדים ,לעיל  כאמור   תמר  קבוצת  עם  להסכם  והתיקון  יאן'אנרג  עם  להסכם  התיקון  במסגרת  ההסדרים
 עם   ההסכם  של  בתנאים  הנרכשות  הכמויות  והגדלת  תמר  קבוצת  עם  ההסכם  תחת  הנרכשות  הגז  כמויות  הפחתת

 של   הכספית  רפיתהמצ  השנתית  קא"ש  התחייבות  היקף .החברה   של  המשוקלל  הגז  מחיר  את  להפחית  במטרה  יאן'אנרג
 קא"ש-ה  התחייבות  תגדל  ,יאן'אנרג  הסכם  תחת  הצריכה  מהאצת  יוצא  כפועל ,זאת  עם .לגדול  צפוי  אינו  החברה

 מהצריכה  נמוכה   כאמור  הקא"ש   התחייבות  כי ,יצוין .שלה  הגז  חוזי  כל  פי  על  החברה  של  הכספית  המצרפית  השנתית
  .החברה של הצפויה

 עליון"   "כוח  אירועי  2020  שנת   במהלך  התקיימו  לגישתה  כי  טענה  בהן  לחברה,  אנרג'יאן  שמסרה  להודעות  בהמשך
  אירועי   התקיימו  לגישתה  כי  נוספת  הודעה  לחברה   שלחה  אנרג'יאן  ,2020  ספטמבר  בחודש  ,עימה  הסכמיםל  התאםב

  החציון   במהלך  להיות  צפויה  כריש  ממאגר  (Gas First)  ראשון  גז  הזרמת  כי  וציינה  עימה  הסכמיםה  לפי  עליון"  "כוח
   .מיםלהסכ בהתאם עליון  בכוח מדובר  כי הטענה את דחתה החברה .2021 שנת של השני

  של   הרביעי  הרבעון  הלךבמ   להיות  צפויה  כריש  ממאגר  גז  הזרמת  ,2021  ינואר  מחודש  אנרג'יאן  מפרסומי  שעולה  כפי
  הנוכחי,   במצבה  תישאר  האדם  כוח  מצבת  אם  האדם,  כוח  של  הגדלה  דורשת  זו  תחזית  כי  צוין  האמור,  אף  על  .2021  שנת

 חודשים.  שלושה עד בשניים להידחות עלולה ההזרמה

  Moody's  הדירוג  סוכנות  פרסמה  אנרג'יאן,  של  חוב  אגרות  הנפקת  במסגרת  ,2021  פברואר  בחודש  הדוח,   מועד  לאחר
  .2022 שנת של השני לרבעון להידחות עשויה כריש מאגר של מלאה הפעלה כי צוין במסגרתו דוח

 לצורך   מאנרג'יאן  להירכש  שתוכננה  הגז  כמות  את  לרכוש  תידרש  החברה  כריש,  ממאגר  הגז  בהספקת  העיכוב  בשל
 ההפעלה  במועד  העיכובים  אנרג'יאן.  בהסכם   שנקבע  מהמחיר  הגבוהים  הנוכחיים,  הגז  במחירי  הכוח  תחנת  הפעלת

  יצוין,   זה  בהקשר  החברה.  רווחיות  על  לרעה  ישפיעו  כריש  ממאגר  הגז  בהספקת  עיכוב  ובהתאם  אנרג'יאן  של  המסחרית
 חלו   בגינן  בסיבות  תלוי  גובהם  אשר  בסכום,  מוגבלים  כאמור  עיכובים  בגין  פיצויים  נקבעו  אנרג'יאן  עם  םבהסכמי  כי

  יותר.   נמוכה  בהסכם(  שנקבעו  לתנאים  )בהתאם  עליון  כוח  היא  העיכוב  שסיבת  ככל  הפיצוי  מגבלת  כאשר  העיכובים,
 כאמור. פיצויים בהגו על לעלות עשויים עיכוב בגין לחברה ייגרמו אשר הנזקים כי, יצוין

 זיקוק  בתי של בשמה נגזרת תביעה לאישור בקשה יפו –  אביב בתל המחוזי המשפט לבית  הוגשה ,2017 נובמבר בחודש . ז
  בעסקת  ההתקשרות  כי  המבקש  בטענת  הוא  הבקשה  של  עניינה  בהתאמה(.  "הבקשה",  -וה   "בזן"  -  )להלן  בע"מ  לנפט

 בזן   של   המניות  בעלי  אסיפת  אישור  את  קיבלה  לא  אשר  חריגה  עניין  יבעל  עסקת  הינה  חברה ל  בזן   בין  החשמל  רכישת
  בעת   בזן   דירקטוריון  וחברי  בע"מ  לישראל  החברה  בזן,  החברה,  את  כוללים  לבקשה  המשיבים  הרלוונטיים.  במועדים

 . כספיים וסעדים "עשה" צו מסוג סעדים כוללים המבוקשים הסעדים החשמל. רכישת  בעסקת ההתקשרות
 

  דחיית   את   וביקשה  בבקשה  המופיעות  הטענות  את   דחתה  החברה  לבקשה.  תגובתה  את   החברה  הגישה  ,2018  יולי  בחודש
   . 2021  שנת  של  השניה  למחצית  נקבעו  הוכחות  ודיוני  נדחתה  הסף  על  הבקשה  לדחיית  בזן  בקשת  הסף/לגופה.  על  הבקשה
 המשפט   בית  ידי  על  תתקבל  לא  הבקשה  כי  לא,  מאשר  יותר  סביר  המשפטיים,  יועציה  על  ובהתבסס  ,החברה  להערכת

 הבקשה.  בגין הכספיים בדוחות הפרשה נרשמה לא ולפיכך
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 (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות - 20 ביאור

  -   זה   בסעיף  )להלן  נגזרת  תביעה  לאישור   בקשה  יפו,-  אביב   בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה  , 2018  ינואר  בחודש . ח
  החברה,   בע"מ,  לישראל  כימיקלים   ,ובהווה  בעבר  בבזן  שכיהנו   דירקטורים  כנגד  ,בבזן  מניות  בעל  ידי  על  "הבקשה"(

 של   גז  לרכישת  בעסקאות  שעניינה  בה,  השליטה  ובעלי  בע"מ  לישראל  החברה  כנגד  וכן  ,בע"מ  חדרה  או.פי.סיו  אנרגיה
  תמר   משותפי  טבעי  גז  לרכישת   החברות   של  בעסקה  חברתיים,-הבין  ההיבטים  לרבות  האמורות,   הקבוצה  חברות

 ( 'ו02  ביאור  אור  נוספים  )לפרטים  מאנרג'יאן  טבעי  גז  לרכישת  החברות  של  בעסקה  (,'ו02  ביאור  ראו  נוספים  )לפרטים
  לבזן. הגז עודפי מכירת  ובעסקת

 
  את   וביקשה  בבקשה  המופיעות  הטענות  את  דחתה  החברה  .לבקשה  תגובתה  את  החברה  הגישה  ,2018  אוגוסט  בחודש
 . 2021 שנת של השניה למחצית נקבעו הוכחות דיוני .הסף על הבקשה דחיית

  המשפט   בית   ידי  על  תתקבל  לא   הבקשה  כי   ,לא  מאשר   יותר   סביר  ,המשפטיים   יועציה  על  בהתבסס  ,החברה  להערכת
 . הבקשה בגין הכספיים בדוחות הפרשה נרשמה לא ולפיכך

 אמות  תיקוןל  בנוגע ,2020  לינואר 27  מיום 573  מישיבה  החלטתה  את  החשמל  רשות  פרסמה , 2020  פברואר בחודש . ט
 מעבר   לצרכניו  למכור  רשאי  אינו  מספק ,להחלטה  בהתאם  ."ההחלטה"(   -)להלן  צריכה  מתכניות  חריגות  עם  בקשר  מידה
 במסגרת   ,הרשות  מציינת  כן  כמו .פרטיים   ייצור  רישיונות  בעלי  עם  התקשר  בהן  ההתקשרויות  כל  נשוא  ההספק  לסך

  כל   את   לספק  לו  המאפשר  בהיקף  צרכנים  עם  פרטיות  בעסקאות  להתקשר  מהמספק  מצופה  כי  להחלטה,  הבאורים
 %3  על  העולה  בשעור  אנרגיה  של  בפועל  צריכה .כולה  השנה  לאורך  פרטיים  יצרנים  ידי  על   המיוצרת  מאנרגיה  צריכתם

  השתמש   בו  ההספק  של  השנתית   העלות  את  המבטא   שנתי  תעריף   תשלום  תגרור ,למספק  שהוקצה  המותקן  מההספק
 ההחלטה   קובעת  ,בנוסף  "(.ההספק  תחריג  בגין  שנתי  תשלום"  -)להלן  בהחלטה  כמפורט ,מהחריגה  כתוצאה  המספק

  בגין   השנתי  לתשלום  במקביל  יחול  אשר (,וחסרים  עודפים)  היומית  הצריכה  מתוכנית  חריגה  בגין  להתחשבנות  מנגנון
 . 2020 לספטמבר 1 מיום החל ההחלטה תחולת .ההספק חריגת

  למועד  נקבעו  טרם   אשר ,חברהל  משלימים  הסדרים  קביעת  לאחר  החברה  על  יחול  האמור  התיקון  להחלטה,  בהתאם
  ההשפעה   להיקף  באשר  וודאות  אין  הכספיים  ותהדוח  אישור  למועד  נכון ,בהתאם .זה  נושא  אחר  עוקבת  והחברה  הדוח

 . החברה  פעילות על שתהיה, ככל ההחלטה, של השלילית

 



 
 

 
 
 

 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ( בע"מ ורידיס אינווירונמנט
 

 2021, במרס 13ליום מאוחדים ביניים  דוחות כספיים
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 

 עמוד 
  

 2 מאוחדים  סקירת דוחות כספיים ביניים 
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  
  

 5 הכולל רווחה מאוחדים עלות דוח
  

   
 6 על השינויים בהון מאוחדים  ותדוח

  
  

 7-9 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

 10-20 מאוחדים  ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר  
 

 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט לבעלי המניות של  
 

 

 מבוא 
 

החברה(    -להלן  ,  בע"מ  אחזקותאינווירונמנט בע"מ )לשעבר: ורידיס  ורידיס    המצורף שלסקרנו את המידע הכספי  
  2021  מרסב  31ליום    על המצב הכספיהמאוחד  הדוח התמציתי  ה(, הכולל את  קבוצ ה   - )להלן  וחברות מאוחדות שלה  

התמציתיים  ו הדוחות  הכוללעל  המאוחדים  את  המזומניםהרווח  ותזרימי  בהון  השינויים  של  לתקופ  ,   שלושה ה 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים תאריך.    שהסתיימה באותוחודשים  

, וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי "דיווח כספי לתקופות ביניים"  -  IAS 34חשבונאות בינלאומי  זו בהתאם לתקן  
. אחריותנו היא 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות  

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים    השאוחד  השל חברלתקופת הביניים   סקרנו את המידע הכספי התמציתילא  
מכלל ההכנסות   1%-כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות    2021  סמרב  31ום  חדים לימכלל הנכסים המאו  1%-כ

 התמציתי  המידע הכספיאת    סקרנולא   ,. כמו כןאותו תאריךב  השהסתיימחודשים    שלושהתקופה של  להמאוחדות  
 140,463-כ  לסך שלהסתכמה    ן בסיס השווי המאזני אשר ההשקעה בההמוצגות על    ותשל חברביניים  הלתקופת  

אלפי    10,451-כ  הסתכם לסך שלברווחי החברות הנ"ל    קבוצהואשר חלקה של ה   , 2021  במרס  31ליום  אלפי ש"ח  
  ן של אותמידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים  ה  .חודשים שהסתיימה באותו תאריך  שלושהלתקופה של  ש"ח  
ידי רואי חשבון אחרים שדוחותנסקר    ותחבר ו  הסקירה שלהם  על  , ככל שהיא מתייחסת מסקנתנוהומצאו לנו 

 רואי החשבון האחרים.הסקירה של  ות, מבוססת על דוחותחבר ןבגין אות מידע הכספיל
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410  )ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  

. הלי סקירה אנליטיים ואחריםובעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נמבירורים,  
מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל   סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  
 . חוות דעת של ביקורת מחוויםבהתאם לכך, אין אנו 

 

   מסקנה 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים,    בהתבסס על סקירתנו
 .  IAS 34בינלאומי  בהתאם לתקן חשבונאותשהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 
 לתשומתבנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא  

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי  
 . 1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים) ד' של תקנות ניירות ערך פרק

 
 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 

 
 ו שהוגש   ותלדוחות הכספיים בדבר תביע  8מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  

   .ות מוחזקותכנגד חבר
 
 

 קסירר קוסט פורר גבאי את  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, במאי 26



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 
 המצב הכספי   ות מאוחדים על וח ד 
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  במרס 31 ליום  
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  וקרמב בלתי  
 ש"ח אלפי   
       

       פיםשוט נכסים
       

 31,805  106,181  34,390  מזומנים ושווי מזומנים 
 258,793  265,978  265,800  לקוחות
 064,52  67,977  54,815  ויתרות חובה חייבים 

 -    1,157  -  מסים לקבל 
 36,557  18,593  39,645  מלאי )בעיקר חלקי חילוף( 

       
  394,650  459,886  379,219 

       פים שוט לא נכסים
       

 ,658362  506,775  371,468  כלולותובשותפויות בחברות  השקעה
 26,680  25,782  27,702  לזמן ארוך חייבים ויתרות חובה

 348,070  333,414  358,144  נטורכוש קבוע, 
 34,480  27,939  35,127  , נטונכסי זכות שימוש

 290,418  17,756  278,991  נכסים בלתי מוחשיים, נטו  
 96,624  37,012  96,624  מוניטין

 15,567  14,639  15,865  מסים נדחים 
       
  1,183,921  963,317  4971,174, 
       
  1,578,571  1,423,203  716,5531, 
       
 
 
 

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  במרס 31 ליום  
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020   
 מבוקר  וקרמב בלתי  
 ש"ח אלפי   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 166,971  259,442  272,708  ומאחרים מתאגידים בנקאייםאשראי 
 124,672  128,538  127,062  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 56,653  56,861  52,575   זכאים ויתרות זכות
 8,839  6,344  9,949  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

 7,278  1,839  2,873  מסים לשלם 
       
  465,167  453,024  364,413 

       שוטפות  לא התחייבויות
       

 473,270  457,553  455,310  ים ומאחרים בנקאי יםמתאגיד ותהלווא
 16,630  16,269  16,630  , נטוהטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

 13,905  9,468  13,379  התחייבויות בגין חכירות 
 13,163  14,816  13,313  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 2,074  -  1,996  נגזרים פיננסיים
 70,309  9,104  67,392  מסים נדחים 

       
  568,020  507,210  589,351 
       
       

        המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 1  1  1,010  הון מניות
 366,617  366,617  618,536  מניותפרמיה על 

 11,092  11,092  11,092  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 ( 4,107)  ( 544,3)  ( 2,793)  קרנות אחרות

 ,349226  88,803  170,457  יתרת רווח
       

 599,952  462,969  545,384  סה"כ הון 
       
  1,578,571  1,423,203  716,5531, 
       
       
       
 

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 

       2021במאי,  26
 בני בר און  אילן בן סימון   גיל אגמון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  וקרמב בלתי  

 
 ש"ח אלפי  

 למניה()למעט נתוני רווח נקי 
       

 885,609  209,598  233,046  הכנסות
       

 748,732  181,781  201,964  עלות ההכנסות 
       

 136,877  27,817  31,082  רווח גולמי
       

 686    224  406  הוצאות מכירה ושיווק 
       

 975,35  8,323  11,761  הוצאות הנהלה וכלליות
       
 ,11066  19,964  14,072  כלולות, נטו ושותפויות   חברותחלק החברה ברווחי  

       
 933,612  71,03  838  הכנסות אחרות, נטו 

       
 ,259293  40,271  33,825  רווח תפעולי 

       
 2,105  834  310  הכנסות מימון

       
 26,994  6,759  5,482  מימון  הוצאות

       
 ,370268  34,346  28,653  לפני מסים על ההכנסהרווח 

       
 19,994  516,3  4,545  מסים על ההכנסה

       
 ,376248  30,830  24,108  נקי  רווח

       
       כולל אחר )לאחר השפעת המס(: הפסד
לא יסווג מחדש  -להטבה מוגדרת  אקטוארי בגין תכניות הפסד

 ( 563)  -    -    לאחר מכן לרווח או הפסד
       

 813,724  30,830  24,108  רווח כולל
       
       

       )בש"ח(:  רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
       

 2.48   0.31   .240     רווח נקי בסיסי
       

 2.48   0.31   0.24     מדוללרווח נקי 
       
 
 

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 מאוחדים על השינויים בהון דוחות  
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 . מאוחדים ביניים ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאור

  
 הון 

  מניות
 פרמיה על

 מניות

קרן הון   
מעסקאות 
עם בעלי  

 שליטה

  
 

 קרנות
 אחרות 

 

 יתרת
 רווח

 

 סה"כ 
 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח   
             

 599,952  226,349  ( 4,107)  11,092  617,366  1  )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום  
             

 24,108  24,108  -    -    -    -    רווח כולל 
 -    -    -    -    ( 999)  999  (ב'6 הגדלת הון מניות )ראה באור 

 10  -    -    -    -    10  (ב' 6 )ראה באור מניותהנפקת 
)ראה  עלות תשלום מבוסס מניות

 -    -    -    (ג'6באור 
 

1,314 
 
  -  1,314 

 ( 80,000)  ( 80,000)  -    -    -    -    דיבידנד 
             

 545,384  170,457  ( 2,793)  11,092  8,61365  1,010  2021מרס, ב 13יתרה ליום  

             

  
 הון 

  מניות
 פרמיה על

 מניות

קרן הון   
מעסקאות 
עם בעלי  

 שליטה

  
 

 קרנות
 אחרות 

 

 יתרת
 רווח

 

 סה"כ 
 קרבלתי מבו  
 אלפי ש"ח   
             

 432,139  57,973  ( 3,544)  11,092  617,366  1  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום  
             

 30,830  30,830  -    -    -    -    רווח כולל 
             

 462,969  88,803  ( 3,544)  11,092  617,366  1  2020, במרס 13ליום  יתרה 

             

  
 הון 

  מניות
 פרמיה על

 מניות

קרן הון   
מעסקאות 
עם בעלי  

 שליטה

  
 

 קרנות
 אחרות 

 

 יתרת
 רווח

 

 סה"כ 
 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 432,139  57,973  ( 3,544)  11,092  617,366  1  2020בינואר,  1יתרה ליום  
             

 ,376248  ,376248  -    -    -    -    רווח נקי 
 ( 563)  -    ( 563)  -    -    -    הפסד כולל אחר 

 813,247  ,376248  ( 563)  -    -    -    רווח )הפסד( כוללסה"כ 
             

 ( 80,000)  ( 80,000)  -    -    -    -    דיבידנד 
             

 599,952  226,349  ( 4,107)  11,092  617,366  1  2020, דצמברב 13יתרה ליום  

             



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 7 

 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  וקרמב בלתי  
 ש"ח אלפי   
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ,376248  30,830  24,108  רווח נקי  
 826,75  49,696  759  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

       
 202,324  80,526  24,867  שוטפתשנבעו מפעילות  מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

       
רכישת חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני ואוחדה 

 לראשונה )ב(
 
  -    -  (96,108 ) 

 2,540  -    -    תמורה משחרור פקדונות מוגבלים 
 10,484  -    -    מענקי השקעה שהתקבלו 

 ( 8109,03)  ( 30,971)  ( 27,953)  רכישת רכוש קבוע 
 44,60  661  543  יםקבוע נכסים תמורה ממימוש 

 ( 110)  -    -    ות כלולותחברלוואות ושטרי הון לה
 3,650  -    -    תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

       
 ( 978,183)  ( 30,310)  ( 27,410)  השקעה  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 ( 75,074)  223,69  88,357  מתאגידים בנקאיים, נטולזמן קצר אשראי 
 118,000  -    -    הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים קבלת 
 ( 96,053)  ( 66)  ( 580)  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים  פרעון

 ( 80,000)  -    ( 80,000)  דיבידנד ששולם
 -    -    10  מניותהנפקת תמורה מ

 ( 10,236)  ( 2,605)  ( 2,659)  ת בגין חכירותיופרעון התחייבו
       

 ( 143,363)  21,021  5,128  מימון  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       

 ( 139,3)  71,237  2,585  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה ) 
       

 34,944  34,944  31,805  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 31,805  106,181  34,390  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
       
       

 
 

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

   2021  2020  2020 
 מבוקר  וקרמב בלתי   
 אלפי ש"ח    

מזומנים מפעילות  התאמות הדרושות להצגת תזרימי  )א(
 שוטפת

 
     

        
       התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
        
 87,045  19,162  30,113  פחת והפחתות 
 ( 2,401)   ( 412)   ( 512)  , נטוים קבוע נכסיםממימוש  רווח 
בניכוי  כלולות  ושותפויות חלק החברה ברווחי חברות 

 דיבידנדים שהתקבלו 
 
(792,8 )  48,38  515,68 

רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה   
 ( 5121,74)  -    -    לראשונה

 ( 3,100)  -    -    רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה  
 ( 370)  -    -    , נטוהטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל   
 ( 4,921)  ( 63)  ( 3,215)  מסים נדחים, נטו 
 -    -    1,314  מניותתשלום מבוסס  
        
        
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:  
        
 536,47  7,983  ( 7,008)  בלקוחות  (עלייהירידה ) 
 972,9  ( 8,334)  ( 3,828)  ומסים לקבל  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה ) 
 ( 5,036)  ( 796,1)  ( 3,088)  עלייה במלאי 
 ( 2,531)  5,114  4,440  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  (ירידהעלייה )  
 2,621  -    ( 100)  עלייה )ירידה( בנגזרים פיננסיים 
 412  658,19  ( 308,4)  מסים לשלם ואחרות, בזכאים ויתרות זכות (ירידהעלייה )  
        
        
   759  49,696  75,826 
        

 
 

 . מאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

   2021  2020  2020 
 מבוקר  וקרמב בלתי   
 אלפי ש"ח    
המאזני  חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי  רכישת  (ב)

      לראשונה ואוחדה
 

        
 ( 216,00)  -    -    הון חוזר, נטו )למעט מזומנים ושווי מזומנים(  
 882,32  -    -    השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה   

 121,745  -    -    לראשונה
 ( 412,6)  -    -    מוגבלים פקדונות 
 ( 1,877)  -    -    רכוש קבוע   
 ( 285,631)  -    -    יםבלתי מוחשי יםנכס 
 ( 59,612)  -    -    מוניטין 
 65,582  -    -    מסים נדחים  
        
     -    -  (96,108 ) 

       נוסף על תזרימי המזומנים מידע (ג)
        
       עבור:   תקופהששולמו במשך ה מזומנים 
        

 374,20  3,165  3,158  ריבית 

        
 714,22  ,7114  12,255  על ההכנסה מסים 

        
       עבור:  תקופהשהתקבלו במשך ה  מזומנים 
        
 077,2  375  537  ריבית 

        
 121,3  3,858  -    על ההכנסה מסים 
        
 134,625  28,348  5,145  ים דיבידנד 
        
        
       ת שלא במזומןולות מהותי ופע (ד)

        
 19,040  -    -    הפיכתה למאוחדת הוכרז טרם מחברה כלולה ש דיבידנד 
        
 7,590  9,525  5,540  רכישת רכוש קבוע באשראי 
        
 21,337  6,283  -  השקעה במפעל מענקים לקבל בגין  
        
 -  14,875  -  מחברה כלולה דיבידנד לקבל 
        
 290,20  3,386  4,877  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה  
        
 

 . מאוחדים ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 כללי  - : 1אור ב
 

נערכו  . א אלה  כספיים  מתומצתת  דוחות  שלושה  של    ולתקופה   2021במרס,    31ליום    במתכונת 
. יש לעיין בדוחות (מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  -)להלן    באותו תאריךה  חודשים שהסתיימ

ולשנה    2020בדצמבר,    31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום  
תאריך   באותו  אליהם שהסתיימה  נלוו  אשר  הכספי  - )להלן    ולבאורים  השנתייםהדוחות    ים 

 (. המאוחדים
 

שינתה החברה את שמה מורידיס אחזקות בע"מ לורידיס אינווירונמנט   2021בינואר,    17ביום   .ב
 בע"מ. 

 

הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר נגיף הקורונה והשלכותיו    ' לדוחותד1בבאור  בהמשך לאמור   .ג
הכלכליות, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים עדיין קיימת אי ודאות ביחס למועד שבו תיבלם 

 המגיפה וביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי. 
 

על  מהותית  לילית  השפעה שלא היתה  למועד אישור הדוחות הכספיים, למשבר הקורונה    עד
והפעילות של  הקבוצה(    - )להלן    חברה ושל החברות המוחזקות שלה התוצאותיה העסקיות של  

כסדרה. המשיכה  הקבוצה  חברות  שירותי    מרבית  בתחום  הקבוצה  לפעילות  ביחס  כי  יצוין 
האנרגיה למלונות חלה האטה וזאת לאור סגירה של חלק מהם לתקופות מסוימות, אולם האטה 

  2021יצוין כי במהלך החודשים מרס ואפריל  מהותית ביחס לתוצאות פעילות הקבוצה.  זו אינה  
שלילית  השפעה  צופה  אינה  אף    כמו כן, בשלב זה הקבוצה  החלו חלק מהמלונות לחזור לפעילות.

היתר, לאור העובדה שחברות הקבוצה מוגדרות   בין  או    יםכ"מפעלעל תוצאותיה העתידיות, 
  .ר העובדה שבשלב זה הקבוצה לא צופה ירידה מהותית בהיקף פעילותהולאו  "יםחיוני  פעילויות 

 תמשיך ותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידת הצורך.  חברהה
  

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

   מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

ביניים   הכספיים  לתקן חשבונאות  הדוחות  בהתאם  ביניים  34ערוכים  לתקופות  כספי  וכן  דיווח   ,
-בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970  . 
 

עקבית לזו שיושמה בעריכת  דוחות הכספיים הביניים עריכת הב ה יושמאשר  המדיניות החשבונאית 
 . ייםהשנתדוחות הכספיים ה

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 3באור 

 
פברואר   ה2021בחודש  פרסם   ,-IASB    בינלאומי חשבונאות  לתקן  חשבונאית,  8תיקון  מדיניות   :

התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה   -שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  
  של המונח "אומדנים חשבונאיים".

 
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה".  

במדיניות  משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון 
 החשבונאית ומתיקוני טעויות.

 
והוא חל על    2023בינואר    1ביום  התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות   

שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. 
 יישום מוקדם אפשרי. 

 
 
 



 ורידיס אחזקות בע"מ(   :)לשעבר   בע"מ אינווירונמנט  ורידיס  
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
 

 11 

 
 השקעה בחברות ובשותפויות כלולות - : 4באור 

 
 :להלן נתונים בקשר עם השקעות בחברות כלולות מהותיות 
  

 ו.י.ד(  -)להלן  חברה להתפלה בע"מ וי.איי.די .1
 

  מתקן   של  ותפעול   להקמה  כיוןי הז   בעלת שהינה    ו.י.ד  ממניות  50%-בהקבוצה מחזיקה  
תקופת הזיכיון מסתיימת .  מיליון קוב באשקלון  120-בהיקף שנתי של כ  םי  מי  התפלת

 מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.  ו.י.ד-בהשקעת הקבוצה .  2027במהלך שנת 
 

 : בגין כל אחת מתקופות הדיווח ו.י.דשל  תמציתיכספי  מידע להלן
 

 בדצמבר 31  במרס 31  
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח  אלפי  

       בדוח על המצב הכספי *(:
       

 249,732  068,255  090,237  נכסים שוטפים

 770,598  144,822  735,700  שוטפים נכסים לא 

 123,051  412,135  644,121  התחייבויות שוטפות

 457,397  580,463  657,373  התחייבויות לא שוטפות 

       
 439,882  220,478  524,442  נכסים נטו 

       
 50%  50%  50%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

       
 219,941  110,239  262,221  בחברה הכלולה יתרת חשבון השקעה 

       
       .*( כולל התאמות בגין עודפי עלות

 
 

 

 

 החודשים שהסתיימו  3-ל
  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       תוצאות הפעולות *(:
       

 229,303  820,54  649,44  הכנסות
       

 12,880  ,2181  642,2  נקי וכוללרווח 
       

 50%  50%  50%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
       

 6,440  609  321,1  הקבוצה ברווחי החברה הכלולה  חלק 
       

     . *( כולל התאמות בגין הפחתת עודפי עלות
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 )המשך(  בחברות ובשותפויות כלולותהשקעה  - : 4באור 

 
 רותם(  OPC - )להלן  או.פי.סי רותם בע"מ .2

 
רותם העוסקת בייצור ומכירת חשמל באמצעות   OPC  ממניות  20%- מחזיקה ב  הקבוצה

רותם   OPC-ל  .מגה וואט באזור מישור רותם  466תחנת כוח שברשותה בהיקף ייצור של  
מטופלת לפי שיטת רותם    OPC- בהשקעת הקבוצה  .  2043רישיון לייצור חשמל עד לשנת  

 השווי המאזני.  
 

 מצורפים לדוחות כספיים אלו. 2021, במרס 31רותם ליום  OPCהדוחות הכספיים של 
 

 :בגין כל אחת מתקופות הדיווח רותם OPCשל  תמציתיכספי  מידע להלן
 

 בדצמבר 31  במרס 31  
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח  אלפי  

       בדוח על המצב הכספי *(:
       

 300,297  488,195  384,303  נכסים שוטפים

 1,731,574  ,616,8491  ,065,7081  שוטפים נכסים לא 

 337,844  897,227  253,299  התחייבויות שוטפות

 1,284,027  ,807,3681  ,046,2641  התחייבויות לא שוטפות 

       
 410,000  095,447  015,448  נכסים נטו 

       
 20%  20%  20%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

       
 82,000  590,98  630,89  חשבון השקעה בחברה הכלולה יתרת 

       
       .*( כולל התאמות בגין עודפי עלות

 
 

 

 

 החודשים שהסתיימו  3-ל
  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       תוצאות הפעולות *(:
       

 1,118,767  332,290  681,271  הכנסות
       

 113,685  130,49  150,38  נקי וכוללרווח 
       

 20%  20%  20%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
       

 22,737  826,9  630,7  הקבוצה ברווחי החברה הכלולה  חלק 
       

     . *( כולל התאמות בגין הפחתת עודפי עלות
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   מגזרי פעילות - : 5באור 

 

 כללי  . א
 

ידי  מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים    IFRS  8-בהתאם ל בהתבסס על המידע הנבחן על 
)מנכ"ל   לגבי הקצאת  הקבוצהמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  ( לצורך קבלת החלטות 

   .משאבים והערכת ביצועים
 

 מגזרי הפעילות של הקבוצה הינם כלהלן:   
 

 סביבה ה איכות
 

בפסולת   - טיפול  שירותי  מתן  הינה  הפעילות  , מעורבתעיקר 
יצור   מיחזור,  מיון,  איסוף,  היתר,  בין  ייצור  RDFהכוללים,   ,

של קומפוסט,   ותפעול  הקמה  לפסולת,  מעבר  תחנת  הפעלת 
וכן   הטמנה  והטמנה,  מיון  של  אתרי  , נתמסוכפסולת  שריפה 

כלולות ושותפויות  חברות  באמצעות  בעיקר    לרבות  )אשר 
 .מחזיקות ומפעילות מטמנות( 

   
באמצעות   - מים התפלת המבוצעת  ים  מי  התפלת  הינה  הפעילות  עיקר 

(  ו.י.ד  - וי.איי.די חברה להתפלה בע"מ )להלן    החברות המוחזקות
. תוצאות המגזר אדום(  -בע"מ )להלן    (התפלה אשקלון)  ואדום

האמורות.   החברות  בתוצאות  החברה  חלק  את  חל הכוללות 
מאחדת הקבוצה את תוצאות הפעילות    2020מחודש אוקטובר  

ועד   של אדום שהינה החברה שמתפעלת את מתקן ההתפלה 
לאותו המועד השקעת הקבוצה באדום טופלה לפי שיטת השווי  

 המאזני.
   

עיקר הפעילות הינה הפעלה ותחזוקה של תחנת כוח וכן ביצוע   - אנרגיה 
אנרגטית התייעלות  בתחום  אויר ,  פרויקטים  מיזוג    ושרותי 

. תוצאות המגזר כוללות, בעיקר,  וייצור חשמל מביו גז מטמנות
הכלולה החברה  בתוצאות  החברה  חלק  רותם    OPCאת 

   שבבעלותה תחנת כוח לייצור חשמל.
 
 

תוצאות המגזר כוללות   תפעולי.ה  רווחהמוערכים בהתבסס על  )רווח מגזרי(  ביצועי המגזרים  
פריטים שלא הוקצו,    באופן סביר.  ליחסםפריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן  

או שלא ניתן   מנוהלים על בסיס קבוצתיואחרות ה  כוללים בעיקר, עלויות הנהלה וכלליות
 .להקצותן באופן סביר
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 5באור 

 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב
 

 :2021במרס,  31החודשים שהסתיימו ביום    3לתקופה של  
 

איכות   
 הסביבה

 התפלת 
 מים 

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
         
 233,046  14,963  20,901  197,182  הכנסות 

         
 36,597  9,389  1,009  26,199  רווח מגזרי  

         
 2,772        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 33,825        רווח תפעולי  

         
 5,172        הוצאות מימון, נטו  

         
 28,653        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 30,113  1,933  10,911  17,269  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

5,121 
 

1,321 
 

7,630 
 

14,072 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

5,145 
 

- 
 

- 
  

5,145 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 5באור 

 
 :2020במרס,  31החודשים שהסתיימו ביום    3לתקופה של  

 
איכות   

 הסביבה

 התפלת 
 מים 

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
         
 209,598  17,757  -  191,841  הכנסות 

         
 41,765  12,342  5,601  23,822  רווח מגזרי  

         
 1,494        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 40,271        רווח תפעולי  

         
 5,925        הוצאות מימון, נטו  

         
 34,346        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 19,162  1,830  -  17,332  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

4,481 
 

5,657 
  

9,826 
  

19,964 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

6,348 
 

- 
  

22,000 
  

28,348 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 5באור 

 
 : 2020 ,בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 
איכות   

 הסביבה

 התפלת 
 מים 

  
 אנרגיה 

  
 סה"כ 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
         
 885,609  60,789  ( 1) 24,932  799,888  הכנסות 

         
 299,816  30,231  ( 2)  143,910  125,675  רווח מגזרי  

         
 6,557        הוצאות בלתי מיוחסות 

         
 293,259        רווח תפעולי  

         
 24,889        הוצאות מימון, נטו  

         
 268,370        רווח לפני מסים על ההכנסה 

         
         :מידע נוסף 

         
 87,045  7,487  10,913  68,645  פחת והפחתות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות  

  ושותפויות כלולות, נטו 
 

21,892 
 

21,481 
  

22,737 
  

66,110 
         
דיבידנדים שהתקבלו מחברות  

  ושותפויות כלולות 
 

52,250 
 

58,915 (3 ) 
  

42,500 
  

153,665 
 

 ההכנסות הינן ממועד העלייה לשליטה באדום. (1)
 

 אלפי ש"ח.   121,745בסך של )אדום( מעלייה לשליטה בחברה כלולה כולל רווח  (2)
 

שהוכרז טרם הפיכתה  )אדום(  אלפי ש"ח מחברה כלולה    19,040כולל דיבידנד בסך של   (3)
 לחברה מאוחדת. 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - : 5באור 

 

 פירוט הכנסות במגזר איכות הסביבה -מידע נוסף  .ג
 

 

 

 החודשים שהסתיימו  3-ל
  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       
 434,838  106,781  108,800  הכנסות מאיסוף פסולת  
 226,386  55,434  56,140  הכנסות ממיון ומחזור פסולת 
 67,786  12,222  16,790  הכנסות מטיפול ושריפה של פסולת מסוכנת  
 40,383  11,418  10,947  הכנסות מהטמנה ותפעול מטמנות  
 30,495  5,986  4,505  הכנסות אחרות במגזר איכות הסביבה  

       
  197,182  191,841  799,888 
       

 
 

 ן ותשלום מבוסס מניות הו - : 6באור 
 

ש"ח לכל    0.8, הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של  2021במהלך חודש ינואר   . א
 מליוני ש"ח.  80ש"ח ע.נ שהסתכם לסך כולל של  0.01מניה רגילה בת 

 
מניות. בנוסף, הונפקו לבעלי   150,000,000-, הוגדל ההון הרשום של החברה ל2021בחודש ינואר  .ב

ש"ח ע.נ   0.01מניות בנות    100,000,000-ההון המונפק והנפרע גדל למניות ו  99,900,000המניות  
כ של  מניות  בהון  גידול  כנגד  פרמיה  )קיטון  ללא תמורה  לשיעור    1-כ"א  בהתאם  ש"ח(  מליון 

פברואר   בחודש  כן,  כמו  בחברה.  החברה  2021החזקותיהם  למנהלי  מניות  הנפקת  במסגרת   ,
הונפקו   וההון המונפק  מ  1,000,000)תשלום מבוסס מניות(,  הנקוב  ערכן  נוספות תמורת  ניות 

ג'(. בהמשך לאמור, בסמוך למועד אישור    1,000,000-והנפרע גדל ב )ראה סעיף  מניות נוספות 
  0.01מניות בנות    101,000,000-הדוחות הכספיים, מסתכם ההון המונפק והנפרע של החברה ב

 ש"ח ע.נ כ"א. 
 

מניות    1,000,000אופציות ומניות הכוללת הענקת  , אושרה תכנית להענקת  2021בחודש פברואר   .ג
מניות(    330,000ש"ח ע.נ כ"א תמורת ערכן הנקוב לנושאי משרה בקבוצה )מזה למנכ"ל    0.01בנות  

הענקת   ל  2,000,000וכן  למימוש  הניתנות  ועובדים,  משרה  לנושאי  תמורה,  ללא  - אופציות 
 .ש"ח ע.נ כ"א של החברה  0.01מניות בנות  2,000,000

 
בה תתגבש  המניות  של  ההבשלה(  )תקופת  מחסימה  לשחרור  שוות,    4-זכאות  שנתיות  מנות 

 שנים מיום ההענקה.   5הראשונה בתום שנתיים מיום ההענקה והאחרונה בתום  
 

  4-אופציות( תתגבש ב  330,000אופציות לנושאי משרה )מזה למנכ"ל    1,000,000הזכאות למימוש  
מנות שנתיות שוות, החל מתום שנתיים מיום ההענקה כאשר מחיר המימוש בכל המנות הינו  

האופציות שהגיע מועד הזכאות  ש"ח למניה והוא כפוף להתאמות בגין דיבידנדים וכדומה.    20
שנים מיום    5לפקודת מס הכנסה( במהלך    102יתנות למימוש )בכפוף לתנאי סעיף  למימושן יהיו נ

 שנים מיום ההענקה.  5.5ההענקה למעט המנה האחרונה שבה תקופת המימוש הינה 
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 )המשך(  הון ותשלום מבוסס מניות - : 6באור 

 
למימוש   )מזה    1,000,000הזכאות  ועובדים  משרה  לנושאי  נוספות    100,000למנכ"ל  אופציות 

ב תתגבש  מחיר   4- אופציות(  כאשר  ההענקה  מיום  שנתיים  מתום  החל  שוות,  שנתיות  מנות 
ש"ח למניה והוא כפוף להתאמות בגין דיבידנדים וכדומה. האופציות    40המימוש בכל המנות הינו  

ה( לפקודת מס הכנס  102שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש )בכפוף לתנאי סעיף  
שנים מיום    5.5שנים מיום ההענקה למעט המנה האחרונה שבה תקופת המימוש הינה    5במהלך  

 ההענקה.
 

תקופת הזכאות כאמור תתקצר במידה ודלק מערכות רכב בע"מ )החברה האם( תחדל מלהיות 
 בעלת המניות אשר מחזיקה במספר הרב ביותר של מניות החברה.

 
די מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הערך הכולל של כל בהתאם להערכת שווי, אשר בוצעה על י

מליוני    27.5- המניות שהוענקו לנושאי משרה בקבוצה על פי התוכנית במועד ההענקה הינו כ
כאמור ייזקף בדוחות   המניותהערך הכלכלי של    מליוני ש"ח בגין המנכ"ל(.  9.1-ש"ח )מתוכם כ

 .על הרווח הכולל של הקבוצה על פני תקופת הזכאות
 

הערך הכולל של כל האופציות שהוענקו לנושאי משרה ועובדים בקבוצה על פי התוכנית במועד 
)מתוכם כ  11.8-ההענקה הינו כ מליוני ש"ח בגין המנכ"ל(. הערך הכלכלי של   3.4-מליוני ש"ח 

 האופציות כאמור ייזקף בדוחות על הרווח הכולל של הקבוצה על פני תקופת הזכאות.
 

 ( למדידת השווי ההוגן של האופציות.B&Sבמודל בלאק אנד שולס )הקבוצה השתמשה 
 

)המחיר   האופציות  של  ההוגן  השווי  במדידת  שימשו  אשר  הנתונים  את  המציגה  טבלה  להלן 
הערכת שווי חברה שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי למועד    למניה מתבסס על

 : (ההענקה
 

 0%  תשואת הדיבידנד בגין המניה )%( 
 22.1%  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%( 

 0.43%  שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
 5  משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים( 

 27.25  המניה )ש''ח( מחיר
 

ש"ח למניה   20בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות למניות, עם תוספת מימוש של  
 ש"ח למועד ההענקה, בהתאמה. 2.22- ש"ח ול 9.58- נקבע לש"ח למניה,  40-ו
 
 

   עונתיות - : 7באור 
 

נתונה להשפעות עונתיות כתוצאה משינויים בתעריף  רותם(    OPCחברה מוחזקת )פעילות  עונתיות  
)להלן   והזמן  ידי רשות החשמל.    -העומס  ומפורסם על  חודשי השנה מתפלגים  התעו"ז( המפוקח 

עונות,   יוני כדלקמןלשלוש  עד  )מרץ  ומעבר  ופברואר(  ינואר  )דצמבר,  ואוגוסט(, חורף  )יולי  קיץ   :
מתבססות על רכיב   רותם OPCוספטמבר עד נובמבר(, כאשר לכל עונה נקבע תעריף שונה. תוצאות 

 הייצור, המהווה חלק מהתעו"ז, ומכאן ההשפעה העונתית.
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   תלויות התחייבויות  - : 8באור 

 
כנגד חברות מוחזקות הוגשו תביעות  א' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,  22ור  כאמור בבא

תלויות לרבות בקשות לתביעות ייצוגיות, אשר לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיהן ולפיכך לא 
למעט  מהאמור בדוחות הכספיים השנתיים, נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים. לא היו שינויים 

 האמור להלן: 
 

התקבלה   2019 ,בדצמבר 31ביום ( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, 2א')22כאמור בבאור  . א
חברה לבית    מאוחדת  במשרדי  הוגשה  אשר  ייצוגית,  כתביעה  לאשרה  בקשה  ולצידה  תביעה 

)כמפעילת מפעל לייצור    החברה המאוחדתהתביעה הוגשה כנגד    המשפט המחוזי בתל אביב.
RDF   וכנגד שני משיבים נוספים, אשר לפי הנטען מפעילים   (מפסולת בפארק המחזור חירייה

   תחנת מעבר לפסולת ומתקן לטיפול בפסולת עירונית מעורבת. החירייבאתר 

 

ידי המשיבים כתוצאה מהמתקנים  עניינה של התביעה הוא בטענה למפגעי ריח הנגרמים על 
למניעתם. על פי   ואי נקיטת האמצעים הנדרשים  החירייוהפעילויות המופעלים על ידם באתר  

( וכן ביישובים סמוכים 9-ו  8הנטען, כתוצאה מכך סובלים התושבים בתל אביב )תושבי רובעים 
לאתר, ובכלל זה בעלים ושוכרים של דירות ובתי עסק, לרבות מי שעובד ועבד באזורים אלו, 

כעס וכו'(  ממפגעי ריח זבל ואשפה המסבים להם, על פי הנטען, נזקים לא ממוניים )חוסר נוחות,  
 ונזקים ממשיים )פגיעה בשגרת החיים(.  

 
קשה להעמיד סכום מסוים אשר יהווה פיצוי לנזקים    במועד הבקשההמבקשים ציינו בבקשה כי  

שנגרמו לפי הנטען להם ולחברי הקבוצה אך לטענתם סכום הנזקים הלא ממוניים שנגרם להם 
של סכומי נזק לא ממוני מוערכים ולחברי הקבוצה נאמד במליוני ש"ח וזאת על בסיס מכפלה  

 במספרם המוערך של התושבים והמועסקים. 
 

נ ידי    בקשות מקדמיותונדונו בה    2021במאי,    23יום  בה  ערכישיבת קדם משפט  על  שהוגשו 
 על פי החלטת בית המשפט תיקבע בהחלטה נפרדת ישיבת קדם משפט נוספת. הצדדים.

 

היתר, על יועציה המשפטיים, בשל שלביו המוקדמים ובהתבסס, בין  המאוחדת  להערכת החברה  
סיכוי התביעה ניתן להעריך את  נכללה הפרשה בדוחות הכספיים   של ההליך, לא  ולפיכך לא 

 בגינה.
 

בבאור   .ב לאמור  השנתיים(  4א') 22בהמשך  הכספיים  שהוגשה    לדוחות  בקשה  בדבר  המאוחדים 
ליוני ש"ח, לאחר תאריך המאזן, ביום  מ  89לאישור תביעה ייצוגית כנגד שותפות מוחזקת בגובה  

 , הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת התביעה תוך חיוב המבקשים בהוצאות. 2021באפריל  5
 
 

 מידע נוסף - : 9באור 
 

פרסמה   2021  סמרחודש  ב( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,  8ב')22בהמשך לאמור בבאור   . א
ולשרה להגנת הסביבה כי פיקוח המחירים   וועדת המחירים את החלטתה להמליץ לשר האוצר

של שירותי שריפת פסולת נוזלית עם מזהמים בריכוז נמוך יוקל, ויעבור לפרק ז' לחוק הפיקוח  
על מחירים. מנגד, פיקוח המחירים על שירותי שריפת פסולת מוצקה, בוצה או נוזל המכילים 

יוחמר, ויעבור לפרק ה' לחוק    מוצקים, וכן פסולת נוזלית עם מזהמים בריכוז גבוה  10%מעל  
הו  הפיקוח.  המליצה  לו עוד  שמותר  המירבי  המחיר  את  להוריד  שירותי    ESC-עדה  על  לגבות 

  27לאחר תאריך המאזן, ביום   שריפת סוגי פסולת מסוכנת בהם לא קיימת תחרות משמעותית.
שה  , שלחה החברה המאוחדת מכתבים לשר האוצר ושרת ההגנה על הסביבה בבק2021אפריל  

כי תינתן לה הזדמנות להשמיע טענות בטרם יתקינו צו פיקוח מחירים חדש המאמץ את המלצות  
 ובהסתמך, בין היתר, על יועציה המשפטיים, לחברה המאוחדת  להערכת הנהלת החברה  הוועדה.  

כבדות משקל    המאוחדת זאת טענות  ולאור  כאמור  פיקוח  על  הוועדה להמליץ  החלטת  כנגד 
, לא בשלב זה.  ה לשרים האמורים בבקשה להשמיע את טענותיה כאמורהחברה המאוחדת פנת
 . השימועניתן להעריך את סיכוי 
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 )המשך(  מידע נוסף - : 9באור 

 
, אימץ המשרד להגנת הסביבה את מדיניות  2021באפריל    8כמו כן, לאחר תאריך המאזן, ביום  

צו   פרסום  עם  לתוקף  להיכנס  אמורה  והיא  החדשה,  ככל הייצוא  החדש,  המחירים  פיקוח 
 שיפורסם.

 

  הקיבל 2020במהלך שנת  ( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, 1ב') 22בהמשך לאמור בבאור   .ב
תופחת    2021הודעה מטעם רשות המים בישראל לפיה כמות המים שתירכש ממנה בשנת  ו.י.ד  

עם זאת להערכת ,  2021הראשון של שנת  הינה במהלך הרבעון    מליון מ"ק. עיקר ההפחתה  104-כל
בשנת   מגזר התפלת המיםתוצאות  לאמור לעיל לא תהיה השפעה שלילית מהותית על    הקבוצה

2021  . 
 

בבאור   .ג לאמור  ביום2')ה22בהמשך  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ,  2021במרס    15  ( 
על תוספת להסכם ההלוואה לפיה בוטלה הדרישה  מאוחדת בתחום התפלת מים  חתמה חברה  

)יחס   LLCR-באמות מידה פיננסיות מסויימות, כך שהתנאי העיקרי שנותר הינו יחס הלעמידה  
כמו    .1.05-כיסוי חיי ההלוואה כהגדרתו בהסכם( המצרפי של החברה המאוחדת שלא יפחת מ

בתחום התפלת מים הלוואה    , פרעה החברה המאוחדת2021כן, לאחר תאריך המאזן, בחודש מאי  
מליוני ש"ח כפרעון מוקדם בהתאם למנגנון פרעון מוקדם בהסכם   29)קרן וריבית( בסך כולל של  

 המימון. 
 

  RDFהחלה חברה מאוחדת בהקמת קו מיון נוסף במפעל למיון פסולת וייצור    2020במהלך שנת   .ד
י דיעתה של החברה והיא הגישה למשרד להגנת הסביבה בקשה לקבלת מענק הקמה. למיטב 

 סכום, אושרה הבקשה אם כי טרם נמסרה לה הודעה בכתב על כך.  2021המאוחדת, בחודש מאי  
ש"ח אשר יירשמו בדוחות הכספיים של הקבוצה כהקטנת עלות   מליוני  16-המענק הצפוי הינו כ

 ההשקעה בהקמת קו המיון הנוסף.

 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לשעבר: ורידיס אחזקות בע"מ(   בע"מ   ורידיס אינווירונמנט 
 

 המאוחדים ביניים  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים  
 המיוחסים לחברה 

 
 

 2021  , מרסב   31ליום  
 

 בלתי מבוקרים 
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 ד' לתקנות ניירות ערך 38לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  דוח מיוחד  
 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
  2021במרס    31החברה(, ליום    -להלן  ,  רידיס אחזקות בע"מו)לשעבר:    בע"מרונמנט  יורידיס אינוושל    1970-התש"ל

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  
וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס 

 על סקירתנו.
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410)ישראל(    סקירהערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן  
לתקופות ביניים נפרד  לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  

ליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנמורכבת מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .  ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 
 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 סקנה מ
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו    ,בהתבסס על סקירתנו
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-התש"ל
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

 ותחברכנגד    ושהוגש   תביעותבדבר    4פנים את תשומת הלב לאמור בבאור  הנ"ל, אנו מ  מסקנתנואת    מבלי לסייג
 . הקבוצה

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, במאי 26 
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 המיוחסים לחברה   ים המאוחד   נים המאז נתונים כספיים מתוך  

 
 

  במרס 31ליום   
 ליום  

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       
 נכסים שוטפים

       
 64  100  157  מזומנים ושווי מזומנים  

       
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 599,888  69462,8  726,544  השקעות בחברות מוחזקות  
 -  -  501  )הוצאות נדחות(  חייבים ויתרות חובה

       
  545,227  462,869  599,888 
       
       
  384,545  462,969  599,952 

       
       
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 1  1  1,010  מניותהון 
 366,617  366,617  618,536  פרמיה על מניות

 11,092  11,092  11,092  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 ( 4,107)  ( 3,544)  ( 2,793)  קרנות אחרות

 226,349  88,803  170,457  יתרת רווח
       

 599,952  462,969  545,384    סה"כ הון
       
       
  384545,  462,969  599,952 

       
       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 
 
 
 

       2021במאי,  26

 בני בר און  אילן בן סימון   גיל אגמון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 המיוחסים לחברה   הרווח הכולל על    ים המאוחד   ות הדוח תונים כספיים מתוך  נ

 
 

  במרס 31ליום   
 ליום  

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

 248,412  30,830  25,431  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 
       

 35  -  61,31  הוצאות הנהלה וכלליות  
       

 248,377  30,830  24,115  רווח תפעולי 
       

 1  -  -  הוצאות מימון 
       

 248,376  30,830  24,115  לפני מסים על ההכנסהרווח 
       

 -  -  7  מסים על ההכנסה
       

 248,376  30,830  24,108  נקי  רווח
       

       כולל אחר )לאחר השפעת המס(: הפסד
       

  -בגין תכניות להטבה מוגדרת בחברות מוחזקות אקטוארי הפסד 
  לא יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 
  -  

 
-  (563 ) 

       
 247,813  30,830  24,108  רווח כולל

       
 
 
 
 

 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 
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 המיוחסים לחברה   תזרימי המזומנים על    המאוחדים תונים כספיים מתוך הדוחות  נ

 
 
 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 248,376  30,830  24,108  רווח נקי 
של החברה  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 ( 168,412)  ( 830,30)  55,975  )א(
       

 79,964  -    80,083  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה 
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
       

 -    -    10  הנפקת מניותתמורה מ
 ( 80,000)  -    ( 80,000)  דיבידנד ששולם

       
 ( 80,000)  -    ( 79,990)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה 

       
 ( 36)  -    93  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

       
 100   100  64  התקופה  לתחילת ומניםזמ ושווי  מזומנים יתרת

       
 64   100  157  תקופה ה לסוף מזומנים ושווי  מזומנים יתרת

       
       
 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  )א(
       החברה

        
       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  
        
 ( 168,412)  ( 830,30)  661,54  מוחזקות *( חלק החברה ברווחי חברות   
 -    -    1,314  תשלום מבוסס מניות 
        
   55,975  (30,830 )  (168,412 ) 
        
        
 80,000  -  80,092  *( בניכוי דיבידנדים שהתקבלו 
        
        
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 כללי  .1
 

מתומצתת   במתכונת  ערוך  זה  נפרד  כספי  חודשים    2021במרס,    31ליום  מידע  שלושה  של  ולתקופה 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  38בהתאם להוראות תקנה  שהסתיימה באותו תאריך,  

 יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים. 1970-התש"ל

וגם בהקשר לדוחות    ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם   2020בדצמבר,    31ליום  
 . 2021במרס,  31כספיים ביניים מאוחדים ליום 

 

 השקעות בחברות מוחזקות .2
 

, קיבלה החברה דיבידנדים מהחברות המוחזקות ורידיס איכות הסביבה ישראל בע"מ  תקופת הדיווחבמהלך  
  73בסך של  .OCM LUXEMBOURG EPF III RUNWAY INVESTCO S.À.R.L -ופלת מים בע"מ  הת  -ורידיס  

 , בהתאמה.אלפי ש"ח 92- ו מליוני ש"ח 7, מליוני ש"ח
 

 דיבידנדים  .3
 

ש"ח לכל מניה רגילה בת   0.8, הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של 2021בחודש ינואר 
 מליוני ש"ח.  80כולל של ש"ח ע.נ שהסתכם לסך   0.01

 

 התחייבויות תלויות  .4
 

  ן לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיה לגבי חלק מהן  , אשר  וחזקות מסוימות הוגשו תביעותמ  חברותנגד  
 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 8הפרשה בדוחות הכספיים, כמפורט בבאור  ןולפיכך לא נכללה בגינ

 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -   - 
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 בע"מ  אינווירונמנט ורידיס

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 2120 סבמר 31הסתיימה ביום ל שלושה חודשים שלתקופה ש

את    דירקטוריון להגיש  מתכבד  אינווירונמנט  של    הדירקטוריון  דוחהחברה  :  להלן)  בע"מורידיס 

  )להלן   2021  סמרב  31  סתיימה ביוםהשלושה חודשים של מצב ענייני החברה לתקופה של  ע  "(החברה"

זה דירקטוריון  הדוח":  בדוח  או  מועד  הדוח""  )דוחות    ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  ,"(תקופת 

   "(.ידייםיומ תקופתיים דוחות  תקנות)להלן: " 1970-"ל תשה(, ומידיים תקופתיים

הסקירה שמובאת להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני  

פרק תיאור  החברה בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית.   מצוי  נערך בהנחה שבפני הקורא  הדוח 

   זה. לתשקיף 6עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק 

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי    -ראשון    חלק

 ותזרימי המזומנים שלו 

   כללי .1

  1999-חוק החברות, התשנ"ט, כחברה פרטית לפי  2018בדצמבר    6החברה התאגדה בישראל ביום  

בתחומי הפעילות  הפועלת    ,, כחלק משינוי מבנה האחזקה בקבוצת ורידיס"(חוק החברות)להלן: " 

 .  1993החל משנת 

, "(הקבוצה)להלן: "  החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות תאגידים מוחזקים  ,נכון למועד התשקיף

 במישרין ובעקיפין, בתחומי הפעילות שלהלן: 

)לרבות באמצעות חברות    במסגרת תחום הפעילות עוסקת הקבוצה  -   איכות הסביבה תחום   .א

, ייצור  )דלק תוצר פסולת(  RDF, ייצור  טיפול פסולת מעורבתובאיסוף, מיון    כלולות( בעיקר

לפרטים נוספים אודות  .  שריפה של פסולת מסוכנתכן  ו  קומפוסט, הטמנה של פסולת מעורבת

 . לתשקיף  6.8סעיף ראו תחום איכות הסביבה 

המים .ב התפלת  המים    -   תחום  התפלת  בתחום  הקבוצה  עוסקת  הפעילות  תחום  במסגרת 

במפעיל של מתקן    100%- בשל מתקן ההתפלה באשקלון ו  בזכיין   50%- באמצעות החזקתה ב

 .  לתשקיף  6.9 סעיף. לפרטים נוספים אודות פעילות המים ראו באשקלון ההתפלה

הפעלה ו/או החזקה של בבעיקר    הקבוצה  עוסקת  הפעילות  תחום  במסגרת  -  האנרגיה  תחום .ג

וכן פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית כוח  ייצור חשמל  ו   , שירותי מיזוג אוירתחנות 

מטמנות גז  כוללותמביו  המגזר  תוצאות  תוצאות    ,בעיקר  ,.  באמצעות  ,  רותםאו.פי.סי  את 

  לפרטים נוספים אודות "מ.  בע   רותם.פי.סי.  או  תבהון המניות של חבר  20%החזקה בשיעור של  

 . תשקיףל 6.10פעילות האנרגיה ראו סעיף 
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 תחומי פעילות  .2

  6.10-ו  6.9,  6.8  סעיפים  ראו  התשקיף  למועד  נכון  הקבוצה  של  הפעילות  מיתחו   אודות  לפרטים

המצורפים    2021ס  במר  31של החברה ליום  ביניים מאוחדים  לדוחות כספיים    5  וכן באור  תשקיףל

 ."(הדוחות הכספיים : "בדוח דירקטוריון זה לדוח זה )להלן

 

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולתאריך אישור הדוח: .3

מניות. לפרטים ראו באור    150,000,000-הוגדל ההון הרשום של החברה ל   2021בחודש ינואר   .א

 ב' לדוחות הכספיים. 6

ש"ח לכל מניה    0.8הכריזה וחילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של    2021בחודש ינואר   .ב

 מליוני ש"ח.  80ש"ח ע.נ. שהסתכם לסך כולל של   0.01רגילה בת 

אושרה תוכנית להענקת אופציות ומניות לנושאי משרה ועובדים. לפרטים    2021אר  וחודש פברב .ג

 ג' לדוחות הכספיים.6ראו באור  

של    תוצאותיה העסקיותלמועד הדוח, לא הייתה למשבר הקורונה השפעה מהותית לרעה על   .ד

. החברה ושל החברות המוחזקות שלה והפעילות של מרבית חברות הקבוצה המשיכה כסדרה

 ג' לדוחות הכספיים. 1וכן באור   .א. לתשקיף6.23.4ראו סעיף לפרטים 

  RDFהחלה חברה מאוחדת בהקמת קו מיון נוסף במפעל למיון פסולת וייצור    2020במהלך שנת   .ה

לקבלת מענק הקמה. למיטב ידיעתה של החברה  והיא הגישה למשרד להגנת הסביבה בקשה  

  סכום , אושרה הבקשה אם כי טרם נמסרה לה הודעה בכתב על כך.  2021המאוחדת, בחודש מאי  

ש"ח אשר יירשמו בדוחות הכספיים של הקבוצה כהקטנת עלות    מליוני  16-המענק הצפוי הינו כ 

 . ההשקעה בהקמת קו המיון הנוסף

מרבית ההשקעות בהקמת מפעל המיון החדש    השלימה חברה מאוחדת את  2020במהלך שנת   .ו

ב הסתיימה  החדש  המיון  מפעל  של  הקמתו  שנתבעפולה.  של  הראשון  הרבעון    2021  מהלך 

 . 2021במחצית השניה של שנת  והפעלתו המסחרית צפויה להתחיל 

 

 העסקית  הסביבה .4

 .לתשקיף 6.10.1-ו  6.9.1  ,6.8.1, 6.7 פים ראו סעי ,לפירוט בדבר הסביבה העסקית של הקבוצה
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    כספיהמצב דוח על ה .5

 סעיף

  31ליום 
 במרס
2021 

  31ליום 
 בדצמבר

 הסברים לשינויים המהותיים 2020

 באלפי ש"ח 

 
 נכסים שוטפים

  31,805 34,390 מזומנים ושווי מזומנים 

ה 258,793 265,800 לקוחות  צמיחה  נובע    גידולעיקר  מהמשך 
 . במגזר איכות הסביבה

  52,064 54,815 חייבים ויתרות חובה 

  36,557 39,645 )בעיקר חלקי חילוף(  מלאי

 379,219 394,650 סה"כ נכסים שוטפים
 

 
 שוטפים נכסים לא 

בחברות   ההשקע
 כלולות  ובשותפויות

מרווחים  עיקר   362,658 371,468 נובע  הגידול 
הכלולות   והשותפויות  מהחברות 

בניכוי   התקופה  דיבידנדים  במהלך 
  כלולותמחברות  שהתקבלו  

 .ומשיכות שותפים
חייבים ויתרות חובה לזמן  

 ארוך 
27,702 26,680  

מהתקדמות   348,070 358,144 רכוש קבוע, נטו  נובע  הגידול  עיקר 
בעפולה פסולת  מיון  מפעל    בהקמת 

 . RDFבמפעל   4וקו 
  34,480 35,127   , נטו נכסי זכות שימוש

נכסים בלתי מוחשיים, 
 נטו 

השוטפת   290,418 278,991 מההפחתה  נובע  הקיטון 
 במהלך התקופה. 

  96,624 96,624 מוניטין 

  15,567 15,865 מסים נדחים 

 1,174,497 1,183,921 סה"כ נכסים לא שוטפים 
 

 1,553,716 1,578,571 סה"כ נכסים
 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

 

 סעיף

  31ליום 
 במרס
2021 

  31ליום 
 בדצמבר

 הסברים לשינויים המהותיים 2020

 באלפי ש"ח 

 
 התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים  
 בנקאיים ומאחרים 

הלוואות  לקיחת מהגידול נובע  עיקר   166,971 272,708
וכן    במגזר איכות הסביבהלזמן קצר  

במגזר   שוטפות  בחלויות  גידול 
 התפלת מים. 

התחייבויות לספקים  
 ולנותני שירותים 

127,062 124,672  

  56,653 52,575 זכאים ויתרות זכות 

חלויות שוטפות של  
 התחייבויות בגין חכירות 

9,949 8,839  

  7,278 2,873 מסים לשלם 

סה"כ התחייבויות  
 364,413 465,167 שוטפות 

  

 
 התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים  
 בנקאיים ומאחרים 

עיקר הקיטון נובע מחלויות שוטפות   473,270 455,310
 במגזר התפלת מים. 

התחייבויות בשל הטבות  
 , נטו לעובדים

16,630 16,630   

  13,905 13,379 חכירות   בגין התחייבויות

התחייבויות אחרות לזמן  
 ארוך 

13,313 13,163   

  2,074 1,996 נגזרים פיננסיים

  70,309 67,392 מסים נדחים 

סה"כ התחייבויות לא  
 589,351 568,020 שוטפות 

  

 953,764 1,033,187 סה"כ התחייבויות 
  

הון המיוחס לבעלי מניות 
 599,952 545,384 החברה 

  דיבידנד שחולק מנובע     הקיטוןעיקר  
החברה מניות  של    לבעלי    80בסך 

  מליוני ש"ח אשר קוזז בחלקו על ידי
 . נקי ברבעוןה רווחה

 1,553,716 1,578,571 סה"כ הון והתחייבויות
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 תוצאות הפעילות .6

 
 סעיף

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

 במרס  31ביום 
 הסברים לשינויים המהותיים

2021 2020 

 באלפי ש"ח 
הגידול   209,598 233,046 הכנסות  מאיחוד  עיקר  הדוחות  נובע 

  ואוחד שדוחותיה לא  של אדום  הכספיים  
המקבילה )איחוד    בתקופה  אשתקד 

  ברבעון הדוחות הכספיים של אדום  החל 
עם רכישת יתרת המניות   2020של שנת   4

במגזר    מצמיחה( וכן  והשגת השליטה בה
 איכות הסביבה. 

הגידול   181,781 201,964 עלות ההכנסות  מאיחוד  עיקר  הדוחות  נובע 
)הכספיים   אדום  לעילשל  וכן  ראה   )

 מצמיחה במגזר איכות הסביבה.

 27,817 31,082 רווח גולמי
 

  224 406 ושיווק   מכירה הוצאות

עיקר הגידול נובע מרישום הוצאות בגין   8,323 11,761 הוצאות הנהלה וכלליות 
של    1החל מרבעון    תשלום מבוסס מניות

  אדוםפעילות  איחוד  כן לאור  ו  2021שנת  
 . כאמור לעיל

חברות  חלק החברה ברווחי 
 נטו ,  ושותפויות כלולות

עיקר הירידה נובעת ממעבר לאיחוד של   19,964 14,072
הקבוצה   בחלק  בירידה  וכן  אדום 
בעיקר   וזאת  רותם  או.פי.סי  בתוצאות 

הייצור בתעריף  ירידה  חשמל    לאור  של 
או.פי.סי   בהכנסות  לירידה  שהובילה 

 רותם.
  1,037 838 הכנסות אחרות, נטו 

 40,271 33,825 רווח תפעולי
 

  834 310 מימון הכנסות 

  6,759 5,482 הוצאות מימון 

  רווח לפני מסים על
 34,346 28,653 ההכנסה

 

  3,516 4,545 מסים על ההכנסה 

 30,830 24,108 רווח נקי
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 הפעילות  מגזרי .7

 הכנסות .א

 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום 

 הסברים לשינויים המהותיים במרס  31
2021 2020 

 "ח ש באלפי

 191,841 197,182 הסביבה  איכות
מצמיחה בפעילויות איסוף  נובע  עיקר הגידול  

ו מיון  מפעלי  של  פסולת,  ושריפה  טיפול 
 פסולת מסוכנת.

 - 20,901 התפלת מים 
מאיחוד   נובע  הכספיים  השינוי  של  הדוחות 

 . (ראה לעיל)אדום 

 17,757 14,963 אנרגיה 

בפעילות   מצמצום  נובעת  הירידה  עיקר 
מלון  ההתייעלות  ה בבתי  בעיקר  אנרגטית 

ברבעון הראשון    כתוצאה מהשפעת הקורונה
 .  2021של 

  209,598 233,046 סה"כ

 

 רווח מגזרי .ב

 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום 

 הסברים לשינויים המהותיים במרס  31
2021 2020 

 "ח ש באלפי

 23,822 26,199 הסביבה  איכות
מצמיחה בפעילויות איסוף  נובע  עיקר הגידול  

ו מיון  מפעלי  של  פסולת,  ושריפה  טיפול 
 .פסולת מסוכנת

 5,601 1,009 התפלת מים 

נובעת   הירידה  של  עיקר  שוטפת  מהפחתה 
נכס בלתי מוחשי שנוצר עקב עליה לשליטה  

וכן מהפחתה    2020של שנת    4באדום ברבעון  
אשר    2021המותפלות לשנת  בכמויות המים  

ברבעון  הינה   שנת    1בעיקר  ראה  )  2021של 
 .(ב' לדוחות הכספיים9אור ב

 12,342 9,389 אנרגיה 

עיקר הירידה נובעת מירידה בחלק הקבוצה  
לאור ירידה בתעריף    ברווחי או.פי.סי רותם

של חשמל שהובילה לירידה בהכנסות    הייצור 
 . או.פי.סי רותם

  41,765 36,597 סה"כ

הוצאות בלתי  

 ( 1,494) ( 2,772) מיוחסות
הקבוצה מטה  עלויות  נובע  .  בעיקר  הגידול 

החל    מרישום הוצאות תשלום מבוסס מניות
 . 2021של שנת  1מרבעון  

  40,271 33,825 סה"כ
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8. EBITDA 

פחת    כרווחנתוני הדוחות הכספיים,    בסיס  על  אריתמטי  באופן  חושב  EBITDA-ה  מדד לפני  )הפסד( 

  מסים ,  נטו  מימון  הכנסות  או  הוצאותוהפחתות, חלק ברווחי )בהפסדי( חברות ושותפויות כלולות נטו,  

מחברות    פעמיות   חד   אחרות הוצאות(  )  הכנסות ,  הכנסה  על שותפים  ומשיכות  דיבידנדים  ובתוספת 

כלולות.  - ה.  המקובלים  החשבונאות  כללי  על  מבוסס  שאיננו   פיננסי   מדד  הינו   EBITDA  ושותפויות 

EBITDA הקבוצהשל  התפעוליים הביצועיםמדד מקובל המייצג את   הינו  . 

 :EBITDA-ה  נתוני  ריכוז להלן

 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

 הסברים לשינויים המהותיים במרס  31ביום 
2021 2020 

 "ח ש באלפי

 43,021 43,492 הסביבה  איכות
 

 (56)   10,599 התפלת מים 

מהעל  הגידולעיקר   באדוםי נובע  לשליטה  שלא  )  יה 
ל העלייה  לאור  המקבילה  בתקופה    100%- אוחדה 

שנת    4ברבעון   לאור    (2020של  חלקית  קוזז  אשר 
המים   בכמויות  לשנת  הפחתה  אשר    2021המותפלות 

ברבעון   בעיקר  שנת    1הינה  באור    2021של  ב'  9)ראה 
 לדוחות הכספיים(. 

 26,346 3,692 אנרגיה 

מ נובעת  הירידה  שהתקבל  עיקר  הדיבידנד  עיתוי 
רותםמ שנת    -   או.פי.סי  של  הראשון    2020ברבעון 

מליוני ש"ח. דיבידנד בסך    22התקבל דיבידנד בסך של  
 .  2021מליוני ש"ח התקבל בחודש אפריל  8של 

  69,311 57,783 סה"כ

הוצאות בלתי  

 מיוחסות
(2,772 ) (1,494 ) 

הקבוצה מטה  עלויות  מרישום  .  בעיקר  נובע  הגידול 
של שנת    1מרבעון  החל    הוצאות תשלום מבוסס מניות

2021 . 

  67,817 55,011 סה"כ
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    נזילות .9

 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום 

 הסברים לשינויים המהותיים במרס  31
2021 2020 

 "ח ש באלפי

שנבע  תזרים מזומנים נטו 

 80,526 24,867 פעילות שוטפתמ

  החוזר   בהון   משינויהירידה נובעת    עיקר
לאור     וכן  (בחתך  החגים   מועדי)בעיקר 

הדיבידנדמ מחברות  שהתקבל  ים עיתוי  ו 
 כלולות.

תזרים מזומנים נטו  

 ( 30,310) ( 27,410) פעילות השקעה ל שימשש

מעיקר   נובעת  ברכוש  הירידה  השקעות 
של    4בעפולה וקו    מיון  לקבוע )בעיקר מפע

   .(RDFמפעל 

נבע  שתזרים מזומנים נטו 

 21,021 5,128 פעילות מימוןמ
השינוי נובע מעיתוי האשראי לזמן    עיקר

 .קצר ומועד חלוקת הדיבידנד 

 

 גרעון בהון החוזר

כ   2021,  סבמר   31ליום   מליוני ש"ח, הנובע בעיקר    71-לקבוצה )במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של 

להמשיך ולגייס אשראי לזמן  לזמן קצר. להערכת הנהלה החברה ביכולתה  גידול זמני בהיקף האשראי  מ

קצר )גם לאור מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף משמעותי( ו/או להסב אשראי לזמן קצר לזמן ארוך  

בהקשר זה יצוין כי לאחר תאריך המאזן,    ע לה מפעילות שוטפת.ווזאת בנוסף למזומנים שצפויים לנב 

 מליוני ש"ח.  30-התקבלו דיבידנדים מחברות כלולות בסך של כ   2021בחודשים אפריל ומאי 

 

 מקורות מימון .10

באמצעות הון עצמי, עודפי תזרימי מזומנים הנובעים פעילותה  , בעיקר,  הקבוצה מממנת את פעילותה

  כמפורט להלן: ,ספקיםמואשראי   ומאחרים אשראי מתאגידים בנקאייםהשוטפת, 

עמד  תקופת הדוח  ממוצע האשראי לזמן ארוך במהלך    -  )כולל חלויות שוטפות(הלוואות לזמן ארוך   .א

 . מקבילה אשתקדה בתקופה  ש"ח מליוני 539-כבהשוואה ל ש"חמליוני  508-על כ

  ש"ח  מליוני    123-עמד על כ  תקופת הדוח במהלך    קצר   לזמן  איממוצע האשר  -  אשראי לזמן קצר  .ב

 . מקבילה אשתקדהבתקופה  ש"ח מליוני 166-כבהשוואה ל

סעיף   ראו  הקבוצה  של  המימון  מקורות  בדבר  נוספים  באור  לתשקי  6.15לפרטים  וכן  לדוחות  9ף  ג' 

 הכספיים.
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 הכספי  המצב על הדוח   תאריך לאחר  אירועים .11

 . הכספיים  דוחותל  9-ו 8ים באור  ראו, אירועים לאחר תאריך המאזןבדבר  לפרטים

 

 הליכים משפטיים  .12

בבאור   .א לאמור  השנתיים(  4א')22בהמשך  הכספיים  שהוגשה    לדוחות  בקשה  בדבר  המאוחדים 

  5מליוני ש"ח, לאחר תאריך המאזן, ביום    89לאישור תביעה ייצוגית כנגד שותפות מוחזקת בגובה  

 . , הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת התביעה תוך חיוב המבקשים בהוצאות2021באפריל  

רה מפנים בדוח הסקירה שלהם לדוחות הכספיים את תשומת הלב לתביעות  רואי החשבון של החב .ב

 לדוחות הכספיים. 8שהוגשו כנגד חברות מוחזקות, לפרטים ראה באור 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  -  ניש  חלק

 התאגיד  התחייבויות מצבת .13

אודות   מועדי  לפרטים  לפי  תאגיד  של  התחייבויות  ראו  פירעוןמצבת  הסברי    'א  נספח,  לדוח 

 . הדירקטוריון

 

 

 

 

 

 

 

   

 ל " מנכ  אילן בן סימון,  דירקטוריון  ר "יו  גיל אגמון,

 

 

 

   2021 ,במאי 26: תאריך
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 א' נספח

 מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

 :2021 סבמר 31, נכון ליום רעוןי להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פ 

החברה אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני  סך יתרות האשראי הבנקאי, 

 )באלפי ש"ח( 

 תקופה
 תשלומי קרן 

 סה"כ ריבית ברוטו
 אחר  יורו דולר שקלי לא צמוד  שקלי צמוד 

 293,373 20,665  -  -  -  272,708  - שנה ראשונה 

 120,796 14,051 - - -  106,745 - שנה שניה 

 118,835 10,522 - - -  108,313 - שנה שלישית 

 116,859 6,914 - - - 109,945 - שנה רביעית 

 135,737 5,430 - - - 130,307 - שנה חמישית ואילך 

 785,600 57,582 - - - 728,018 - "כ סה

 

  חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי( של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים

 ולמעט נתוני התאגיד המדווח )באלפי ש"ח( 

 תקופה
 תשלומי קרן 

 סה"כ ריבית ברוטו
 אחר  יורו דולר שקלי לא צמוד  שקלי צמוד 

  -  -  -  -  -  -  - שנה ראשונה 

 - - - - - - - שנה שניה 

 - - - - - - - שנה שלישית 

 - - - - - - - שנה רביעית 

 - - - - - - - שנה חמישית ואילך 

  חד התחייבות 

 פעמית 

36,262 - - - - - 36,262 

 36,262 - - - - - 36,262 "כ סה

 



 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 2021 במאי 30  ,אביב-תל
 
 

 לכבוד   
 ורידיס אינווירונמנט בע"מ 

 
שותפות 3קרן תשתיות ישראל   דלק מערכות רכב בע"מ 

 מוגבלת  
 

 ג.א.נ.,
 

מדף של  תשקיף  כן  ווהצעת מכר  מניות רגילות  של  לציבור    להשלמה בדבר הצעהתשקיף  הנדון:  
 "החברה", בהתאמה( -התשקיף" ו""ניירות הערך המוצעים",  )להלן:  בע"מ  ורידיס אינווירונמנט  

 

 לבקשתכם הננו נותנים לכם את חוות דעתנו כדלקמן: 

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה  לדעתנו,   .1

 תשקיף.ב

והמציעים    שקיףתמוסמכת להציע את ניירות הערך המוצעים בדרך המתוארת בהחברה  לדעתנו,   .2

 . מוסמכים להציע את ניירות הערך המוצעים בדרך המתוארת בתשקיף

 ין ושמותיהם נכללים בתשקיף. לדעתנו, הדירקטורים של החברה נתמנו כד  .3

 

     .שקיףתאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל ב

 

 

 בכבוד רב, 

       
 

 לירז כהנא, עו"ד  , עו"ד רן שלום 

 חוות דעת משפטית: 10פרק 



1 -יא   

 

 

 ההצעההוצאות  11.1

( לחוק  2()1)א 16תשקיף, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף  הפרסומו של   לאחר 11.1.1

התשכ"ח  ערך,  הקשורות  1968-ניירות  ההוצאות  יפורטו  המשלימה  ההודעה  במסגרת   .

 . תשקיףהבפרסום 

בהתאם לכמות    ראטה-, פרוהחברה  לבין  המציעים  ביןייעוץ, חיתום והפצה יחולקו    עמלות 11.1.2

למו על  שופקה יניירות הערך אשר תימכר על ידי כל אחד מהם ויתר ההוצאות בקשר עם הה

 ידי החברה. 

   דמי עמלות בקשר לניירות ערך המוצעים וניירות ערך אחרים 11.2

במסגרת ההודעה המשלימה יכללו פרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים  

  .למפיציםמלות חתם המתמחר וע, עמלות ל (ככל שישולמו)

לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה    החברה

   על ניירות ערך שהנפיקה.

 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 11.3

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלה  

לנושאי משרה   ואופציות שהוקצו  רגילות  מניות  אודות  לפרטים  במזומנים.  שלא בתמורה מלאה 

 לתשקיף.   3לפרק  3.5.1סעיף  ועובדים ראו 

 עיון במסמכים 11.4

זה מתשקיף  לפרסומו,העתקים  מההיתר  מכל  ,  העתק  הכלולים    וכן  דעת  חוות  או  אישור  דוח, 

זה   לעיון  בתשקיף  בנוסף, עותק    ה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות.במשרדעומדים 

 . www.magna.isa.gov.ilמהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

 מאוד שווי מהותית הערכת  11.5

תמורת  הקצאת  בעבודת  לצורך קביעת ערכם של נתונים בדוחותיה הכספיים, החברה עשתה שימוש  

  בודה הע.  "(אדום)להלן: "   אדום )התפלה אשקלון( בע"מב  צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות

  :מאודלהלן תמצית נתונים בקשר עם הערכת שווי המהותית   . זה לפרק' א כנספח מצורפת

תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת    הקצאת זיהוי נושא ההערכה: 
 אדום ב( 40.5%) זכויות

 2020 אוקטובר עיתוי ההערכה:

שווי נושא ההערכה סמוך למועד ההערכה אילו  
פחת   לרבות  המקובלים,  החשבונאות  כללי 

היו   לא  ערכו  והפחתות,  שינוי  את  מחייבים 
 בהתאם להעכת השווי:

   אדום ממניות 59.5%-ביחס ל  "חש ליונימ 82-כ

 ממניות אדום(  100%)ביחס ל "חש מליוני 310-כ שווי נושא ההערכה בהתאם להערכת השווי:
   .PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd זיהוי מעריך השווי:  

 

: פרטים נוספים11פרק   



2 -יא   

גיל   בודההע בוצעה על ידי צוות בראשותו של מר 
בקסלמן   שותף  רו"ח,  מור, 

ומנהל     PricewaterhouseCoopersוקסלמן
המחלקה הכלכלית. מר מור הוא בוגר חשבונאות 
עסקים   במנהל  מומסך  תואר  ובעל  וכלכלה 

 אביב.-)בהצטיינות( מאוניברסיטת תל 
 . החברה לבין המעריך בין תתלוקיימת  לא

התחייבה לשפות את מעריך השווי בגין כל  החברה התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך השווי:
ידו   על  שישולם    שלוש   שמעל  לסכום  מעברסכום 

 רשלנות  של  מקרה  למעט  טירחתו  שכר  פעמים
 חמורה או התנהגות פסולה בזדון.

 DCF מודל ההערכה:
 המזומנים  זרמי  תחזית  על  מבוססת  שווי  הערכת הנחות לפיהן בוצעה הערכת השווי:

- 6.5%  של  היוון  שיעור  לפי  להכנסות  המיוחסים
7.5% . 
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 נספח א' 

 עבודת הקצאת תמורת צירוף העסקים 



 

 
 פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ בע"מ 

    146דרך מנחם בגין  , עזריאלי טאוןמגדל 
 6492103תל אביב 

 03-7954588טלפון 
 03-7954578פקס  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 

05/21/30תאריך:   
 לכבוד 

 ורידיס אינווירונמנט בע"מ 
 

 א.ג.נ.,
 

בתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של    עבודת הקצאת תמורת צירוף עסקיםהנדון: אישור הכללת  
מאי   בחודש  להתפרסם  העומד  "החברה"(  )להלן:  בע"מ  אינווירונמנט  )להלן:    2021ורידיס 

 "( התשקיף "
 

עם הרינו   בקשר  העסקים  צירוף  תמורת  הקצאת  עבודת  להכללת  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם 

בע"מ,   אשקלון(  )התפלה  אדום  בחברת  זכויות  של  ,  2021  במאי  27מיום  רכישת  בדרך  לרבות 

 . 2021הפניה, בתשקיף אשר בכוונת החברה לפרסם בחודש מאי  

 בתשקיף.   ל אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכל
 

 בברכה,         
                                                                                     PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd. 

         
 

 



עםבקשרהעסקיםצירוףתמורתהקצאת
התפלה)אדוםבחברתזכויותרכישת
מ"בע(אשקלון

מ"בעאינווירונמנטורידיס

2021מאי 

Valuation & Strategy



2021, במאי27, תל אביב

לכבוד

ל כספים"סמנכ, מר בני בראון

מ"בעאינווירונמנטורידיס

מ"ייעוץ בעפרייסווטרהאוסקופרס

68125תל אביב 25המרד , מגדל הסחר

61003תל אביב 452. ד.ת

03-7955021טלפון 

03-7954789פקס 

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות בחברת אדום :הנדון

שלהחזקהשלההוגןלשוויהערכהביצענו,"(ההתקשרותמכתב)"2020באוקטובר26מיוםבינינוההתקשרותלמכתבבהתאם

מ"בע(אשקלוןהתפלה)אדוםבחברת"(ורידיסקבוצת"או"ורידיס)"(מ"בעאחזקותורידיסלשעבר)מ"בעאינווירונמנטורידיסחברת

2020,באוקטובר20ליום"(הרכישהעסקת)"אדוםשלמהזכויותנוספים40.5%לרכישתעסקהביצועטרם,"(החברה"או"אדום)"

הוגןלשוויובהתייחסבאדוםהנוספותהזכויותרכישתעםבקשרהעסקיםצירוףתמורתשלהקצאהביצענו,בנוסף."(הרכישהמועד)"

.באדוםהקיימתההחזקהשל

בינלאומיכספידיווחתקן–בינלאומייםכספידיווחתקנילפיעסקיםכצירוףחשבונאייםלצרכיםתיחשבהרכישהעסקתכימביניםאנו

3"(IFRS3R)","להשתמשיכולהורידיסאין,לפיכך.בלבדורידיסשלחשבונאידיווחלמטרותתשמשעבודתנו."עסקיםצירופי

תהאורידיסכימוסכם.לכךובכתבמראשאישורינוקבלתללא,אחרתמטרהלכלידינועללההנמסריםבתוצריםאו/ובמידע,בעבודה

דיווחלכל,פיועלתקנותאו1968ח"התשכ,ערךניירותחוקפיעללדיווחיםהעסקיםצרוףתמורתהקצאתמסמךאתלצרףרשאית

.כאמורבדיווחיםהעבודהתוצרוכןאתולכלולערךניירותדיניפי-עלהמוגשאחר

שווים.באשקלוןהתפלהמתקןהפעלתהסכם:הבאמוחשיהבלתיהנכסאתוהערכנוזיהינו,אדוםשלהרכישהמחירמהקצאתכחלק

שלהשוויבהערכתשימשואלונכסים.ורידיסמהנהלתהתקבלוהאחריםהמוחשייםוהנכסיםהקבועים,השוטפיםהנכסיםכלשל

.מוחשייםהבלתיהנכסים

:כוללזהדוח

;העבודהוהיקףמטרותאתהמפרטזהמכתב1.

ושיטתהמוערכיםהנכסים,שנרכשוהזכויותותאורהרכישהבעסקתהמעורבותהחברות,הרכישהעסקתאתהמתארמפורטדוח2.

;השוויהערכותתוצאותאתומציג,ההערכה

.אחריותהגבלתהצהרת3.



.כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה13IFRS-שווי הוגן מוגדר ב*

על הישות הרוכשת להכיר , קובע כי כחלק מתהליך הקצאת מחיר צירוף העסקים, "צירופי עסקים", IFRS3Rתקן דיווח כספי בינלאומי 

וזאת אף אם , בהתחייבויות שניטלו ובזכויות שאינן מקנות שליטה בישות הנרכשת, בנכסים הניתנים לזיהוי, במועד הרכישה, בנפרד

את הנכסים הבלתי מוחשיים  , בנפרד מהמוניטין, תזהה הישות הרוכשת, בנוסף. לא נרשמו בדוחותיה הכספיים של הישות הנרכשת

.  הניתנים לזיהוי אשר נרכשו בצירופי עסקים

R3IFRSעצמםבפנילזיהויניתניםאינםאשרמנכסיםהנובעותהעתידיותהכלכליותההטבותאתהמייצגכנכסמוניטיןגדירמ

הזכויותסכום,הרכישהתמורתביןכהפרשהרכישהלמועדנכוןיחושבהמוניטיןכימגדירR3IFRS-ל32סעיף.בנפרדולהכרה

הנרכשתבישותלרוכששהיוההוניותהזכויותשלההוגןהשוויגםבשלביםשהושגעסקיםובצירוף,שליטהמקנותשאינןההוניות

.וההתחייבויותמוחשייםוהבלתיהמוחשייםהנכסיםשל*,ההוגןהשוויובין,הרכישהעסקתקודם

ודוחות2019בדצמבר31ליוםאדוםשלהמבוקריםהכספייםדוחותהאתשכללו,מידעומקורותנתוניםעלהתבססהעבודתנו

כוללאדוםשלפיננסיתתחזית,השארבין,הכוללים,ורידיסמהנהלתנתקבלואשרנתונים,2020בספטמבר30ליוםסקורים

שנתקבלופ"בעוהסבריםורידיסהנהלתעםושיחותפגישות,אדוםשלההפעלההסכםלשנותמעברפעילותלהמשךהסתברות

ואחריםתפעולייםנתונים,הרכישהלמועדנכוןהמוחשייםהנכסיםשלההוגןהשווי,הרכישהלתמורתבנוגעהנחות,ורידיסמהנהלת

."(המידע"–יחד)אדוםשלהפעילותלתחומיהנוגעציבורימידעוכן,אדוםשל

.דיוקואונכונותו,שלמותובדברדעהמחוויםאנוואין,תלויבלתיבאופןידינועלאומתלאעבודתנולצורךשימושעשינובוהמידע

.לנושסופקהמידעשלדיוקואונכונותו,לשלמותו,אישורתהווהולאתחשבלאעבודתנו



.מקובליםביקורתכלליפיעלאדוםספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.מטעמהמיאוורידיסידיעללנושסופקהמידעשלולרלוונטיותלדיוק,לאמינותבנושאדעהמחוויםאואחריותנוטליםאנואין,לפיכך

מסירת,הטעיה,שוואמצג,הונאהממעשיודרךאופןבכליגרמואשרהוצאהאועלות,נזק,הפסדלכלאחראייםנהיהלאמקרהבכל

בכפוף,כאמורמידעעלאחרתהתבססותכלאו,מטעמןמיאואדום,ורידיסשלמצידהמידעמניעתאומלאואינונכוןשאינומידע

.לעיללאמור

פניעללהשתנותעשויותאלוהנחות.התחזיתליוםסבירותהנחותעלומתבססותעתידייםלמאורעותמתייחסותתחזיות,ככלל

שתעשנהמהערכותאו/ובפועלהפיננסיותמהתוצאותלהיבדלעשויותההערכהליוםנערכואשרתחזיותכןועל,התחזיתתקופת

איןולפיכך,מבוקריםכספייםדוחותלנתוניהמיוחסתהביטחוןברמתשנערכולתחזיותלהתייחסניתןלא,כן-על.יותרמאוחרבמועד

.בפועלשתתקבלנההפיננסיותלתוצאותשנערכוהתחזיותלהתאמתבאשרדעהמחוויםאנו

.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעתבשיקולרביםבמקריםתלויותומסקנותיהןמדויקמדעלהיותמתיימרותאינןכלכליותהערכות

שווידורשתההערכהמטרתזהובמקרההיות.ההוגןלשוויסבירטווחקובעיםאנוכללובדרך,מעורערבלתייחידהוגןשוויאין,לפיכך

סבירהנוידינועלשנקבעשהשוויסבוריםשאנולמרות.שהוערכוהנכסיםשלההוגןהשווישלסביראומדןהמייצגשווינקבע,ספציפי

ואיןנאותותבדיקתמהוהאינהעבודתנו.שונהלשווילהגיעהיהעשויאחרשווישמעריךהרי,לנושסופקהמידעעלבהתבסס

.נאותותכבדיקתעליהלהסתמך

105-30ערךניירותרשותלעמדתבהתאםבורידיסתלוייםבלתיהננו,עבודתנונשואהשירותיםלמתןהנוגעובכל,ידיעתנולמיטב

.22.7.2015מיום



PricewaterhouseCoopersביןמוסכם Advisory Ltd."(PwC Israel)"אשרהפסדכלבגיןפיצוייםלתשלוםאחריותנוכיוורידיס

שכרפעמיםמשלושיותרללאמוגבלתתהיהמצידנואחרתנזיקיתעוולהאורשלנות,ההתקשרותמכתבמהפרתכתוצאהלכםנגרם

מרשלנותנבעואלההפסדיםכי,סופיבאופן,שיקבעוככלאם,ייקבעבובמקרהלמעטוזאת,שניתןהרלוונטיהשירותבגיןטרחתנו

אנחנו,בנוסף.חלהכישייטעןלחבותנוהנוגעתאחרתתאוריהלכלתוקףיינתןולא,מצידנובזדוןפסולהמהתנהגותאושלנוחמורה

או/ולדוגמהבפיצוייםנחובולאמיוחדיםאו/ועקיפיםאו/ותוצאתייםלנזקיםאו/ורווחיםלהפסד,מקרהבכל,אחראיםנהיהלא

או/והנובעבכלאחריותכללנותהיהלא,בנוסף.שניתןהרלוונטיהשירותבגיןטרחתנושכרפעמיםלשלושמעבר,עונשייםבפיצויים

.ידיכםעלסופקואו/ושנבחרושלישייםצדדיםשלחומריםאו/ומידעאו/ותוכנהאו/ולחומרההנוגעבכל

PwCאתתשפהורידיס Israelהנובעתשלישיצדשלדרישהאו/ותביעהלכלבנוגע,"(השיפויחובת)"חבותמכלאותהותשחרר

העלויות,החבויות,ההפסדים,ההסדרים,הנזקיםלכלובנוגע,זההתקשרותמכתבמכחשיסופקומהתוצריםאו/והשירותיםממתן

חמורהמרשלנותנבעואלהכיסופיבאופןשנקבעוככלאםולמעט,דיןעורכישלסבירטרחהשכרלרבות,לכךהנלוותוההוצאות

PwCשל Israelבנוגעורקאךתחולהשיפויחובת.כאמורלתוצריםאו/ולשירותיםבקשר,מצידהבזדוןפסולהמהתנהגותאו

לאהשיפויסכוםהחרגתואולם,"(השיפויסכוםהחרגת)"שניתןהרלוונטיהשירותבגיןטרחתנושכרפעמיםשלוששמעללסכומים

ציינואנולגביוואשרבלבדמהלקוחשהתקבלבמידעמקורהאו/ושעניינה,כאמורשלישיצדשלדרישהאו/ולתביעההנוגעבכלתחול

.התוצריםהכנתלצורךעליוהסתמכנואנווכימהלקוחהתקבלהואכיהתוצריםבמסגרת



:1970-ל"התש,(ומיידייםתקופתייםחות"דו)ערךניירותתקנותפיעלהנדרשים,נוספיםנתוניםלהלן

ההתקשרותפרטי

.מ"בעאינווירונמנטורידיסחברתהינההשוויהערכתמזמינת

PwCביןההתקשרותמועד Israel2020באוקטובר26הינוהשוויהערכתלמזמינת.

.העבודהבתוצאותמותנהואינוקבועהינוההתקשרותבמסגרתהטרחהשכר

המקצועיוניסיונוהמעריךפרטי

ומנהלPricewaterhouseCoopersוקסלמןבקסלמןשותף,ח"רו,מורגילמרשלבראשותוצוותידיעלבוצעההשוויהערכת

.אביב-תלמאוניברסיטת(בהצטיינות)עסקיםבמנהלמומסךתוארובעלוכלכלהחשבונאותבוגרהואמורמר.הכלכליתהמחלקה

.03-7954650בטלפון,ח"רו,דירקטור,כהןלגלאו03-7954751בטלפון,ח"רו,שותף,מורלגיללפנותניתן,וענייןשאלהבכל

,בברכה
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2021מאי 

1פרק 

תמצית מנהלים

9

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע



PwC

2021מאי 

תמצית מנהלים

באדוםהזכויותשוויהערכת

ההערכהושיטתבדוחהמפורטהניתוחעלהמבוססת,לעבודתנובהתאם•

טרםבאדוםורידיסשלהזכויותהערכתתמציתבטבלהמוצגת,ידינועלשיושמה

:הרכישהמועד

מוערךהרכישהמועדטרםבאדוםורידיסשלהזכויותשלההוגןהשווי,לפיכך

.ח"שמליוני204.2-בכ

הרכישהעסקת

התפלתורידיס)"מ"בעמיםהתפלת–ורידיסהתקשרה2020באוגוסט20ביום•

IDEעםבהסכם,ורידיסשלמלאהבבעלותבתחברה,"(מים Technologies

Ltd."(IDE)",שלזכויותיהכלאתתרכושבמסגרתוIDEהמספקתבאדום

.אשקלוןההתפלהלמתקןותחזוקהתפעולשירותי

התפלתורידיסרכשה,2020באוקטובר20ביוםשהושלמההעסקהבמסגרת•

השלמתשלאחרכך,אדוםשלוהנפרעהמונפקהמניותמהון40.5%,מים

המונפקומההוןההצבעהמזכויות100%-במיםהתפלתורידיסמחזיקה,העסקה

.אדוםשלוהנפרע

,ח"שמיליון106-כהיא"(ההנהלה)"ורידיסלהנהלתבהתאםהעסקהתמורת•

.העסקהלמועדהתאמותלאחר

תמצית מנהלים–1פרק 

10

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע

אלפי ש"ח

זכויות קיימות 

)59.5%(

                162,520שווי פעילות ללא הארכה

                  48,114שווי פוטנציאל חוזה עתידי

                210,633שווי פעילות
-                            

נכסים עודפים 

                    5,943מזומנים ושווי מזומן

                    1,570פקדונות מוגבלים

                    7,513נכסים עודפים

התחייבויות פיננסיות, נטו

                 (13,980)דיבידנד לשלם

                 (13,980)התחייבויות פיננסיות, נטו

                204,167שווי הון עצמי



PwC

2021מאי 

 אלפי ש"ח

 ערך 

בספרים

 

התאמות 

 שווי הוגןלשווי 

 שווי הוגן לפי שיעור 

החזקה באדום )100%(

נכסים שוטפים

                         9,988    9,988       -   9,988מזומנים ושווי מזומנים

                       32,368  32,368       - 32,368לקוח )צד קשור(

                         1,335    1,335       -   1,335חייבים ויתרות חובה 

                       14,724  14,724       - 14,724מלאי )חלקי חילוף(

                       58,415  58,415 58,415סך הנכסים השוטפים

נכסים לא שוטפים

                         2,639    2,639       -   2,639פקדונות מוגבלים

                         1,877    1,877       -   1,877רכוש קבוע

                            113       113       -      113מסים נדחים

                         4,629    4,629   4,629סך הנכסים הלא שוטפים

                       63,044  63,044 63,044סך הנכסים

התחייבויות שוטפות

                         5,714    5,714       -   5,714ספקים ונותני שירות

                         3,112    3,112       -   3,112זכאים ויתרות זכות

                       23,495  23,495       - 23,495דיבידנד שהוכרז*

                       32,321  32,321 32,321סך התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

                            104       104       -      104הכנסות מראש

                            104       104      104סך התחייבויות לא שוטפות

                       32,425  32,425 32,425סך התחייבויות

                       30,619  30,619 30,619נכסים מוחשיים, נטו

נכסים בלתי מוחשיים 

                     285,631חוזה ההפעלה

                      (65,695)מסים נדחים

                       59,612מוניטין

 ADOM-310,167שווי ההחזקה ב                     

* כולל דיבנד בסך 11 מליוני ש"ח שהוכרז לאחר תאריך המאזן

!

2

2

3

4

(המשך)תמצית מנהלים 

מוחשייםבלתינכסיםזיהוי

שירותימתןהסכם:באדוםהבאיםמוחשייםהבלתיהנכסיםזוהועבודתנובמהלך•

."(ההפעלההסכם)"אשקלוןההתפלהלמתקןותחזוקהתפעול

סיכום הקצאת תמורת צירוף העסקים

והוערכושזוהומוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשוויפירוטמוצגלהלןבטבלה•

,מההנהלהשנתקבלכפי,שנרכשוהמוחשייםהנכסיםשלההוגןהשווי,ידינועל

:ל"הנהשווייםבהינתןהרכישהמתמורתהנגזרהמוניטיןוערך

מיוםמהותיבאופןהשתנולאאדוםשלהכספייםהנתונים,החברההנהלתלפי1.

העסקיםתמורתהקצאתולכן,הרכישהלמועדועד2020בספטמבר30

תיקוןלמעט,2020בספטמבר30-מההכספייםהנתוניםעלמתבססת

.המאזןתאריךלאחרשהוכרזלדיבידנד

שווייםאתתואםבספריםוההתחייבויותהנכסיםערכי,ורידיסהנהלתלפי2.

.ההוגן

.23%שלמסשיעורלפיורידיסהנהלתידיעלחושבהלמסהעתודה3.

תמורתבתוספתהרכישהלמועדבאדוםהקיימותהזכויותשלההוגןהשווי4.

.(ח"שמליוני106-כ)ששולמההרכישה

11

תמצית מנהלים–1פרק 

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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2021מאי 

2פרק 

תיאור אדום

12

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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2021מאי 

תיאור אדום

13

תיאור אדום–2פרק 

כללי

,מקומיותלרשויותשירותיםמספקתהחברה.1993בשנתהוקמהורידיסקבוצת•

.ישראל,בהרצליהממוקםהחברהמטה.ישראלולמדינתתעשייתייםלקוחות

שירותיםומתןבפיתוח,ידה-עלהמוחזקותהחברותבאמצעות,עוסקתהחברה•

והתפלתסביבהאיכות,אנרגיהופתרונותחשמלייצור:עיקרייםתחומיםבשלושה

.מים

תפעולשירותיומספקתמותפליםמיםמוכרתהקבוצה,הרכישהלמועדנכון•

מיםהתפלתורידיסבאמצעות,באשקלוןמיםהתפלתלמתקןותחזוקה

:ידה-עלהמוחזקיםוהתאגידים

(1V.I.D Desalination Company Ltd"(VID)"-VIDלתכנוןבמכרזזכתה,

שתיהמיהמספק,"(BOT)"באשקלוןההתפלהמתקןשלותפעולהקמה

עומדהמתקןשלהייצורכושר.2005משנתהחלהארצילמובילמותפלים

,BOT-הלהסכםבהתאם."(ש"מלמ)"בשנהמעוקבמטרמיליוני120-כעל

"שלםאוהשתמש"מנגנוןפיעלקבועתשלוםרכיבVID-למשלמתהמדינה

ידי-עלהנדרשותהמיםכמויותמהיקףהמושפעמשתנהתשלוםרכיבוכן

.2027,במאי14-ב,תמורהללאלמדינהלהימסרמיועדהמתקן.המדינה

אדוםידי-עלמבוצעותותחזוקתובאשקלוןההתפלהמתקןהפעלת-אדום2)

.לאדוםVIDביןשנחתםותחזוקהתפעולהסכםפי-על

,ורידיסקבוצתשלכלליתמבטמנקודתהאחזקותמבנהאתמציגהבאהתרשים•

:הרכישהלמועדנכון

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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2021מאי 

אדום

נתונים כספיים היסטוריים

14

:2020לספטמבר30-בשהסתיימוחודשים9-ול,2018-2019בשניםבדצמבר31ביוםשנסתיימולשניםאדוםתוצאותאתמציגההבאההטבלה•

תיאור אדום–2פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

20182019אלפי ש"ח

9 חודשים 

ראשונים 2020

              77,315  110,111  107,910הכנסות ממתן שירותים

            (30,093)   (44,810)   (46,464)עלות השירותים

              47,222     65,301     61,446רווח גולמי

               (4,652)     (6,373)     (6,369)הוצאות הנהלה וכלליות

              42,570     58,928     55,077רווח מפעולות רגילות

                    (39)        (147)          195הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

              42,531     58,781     55,272רווח לפני מסים על הכנסה

               (9,832)   (13,497)   (12,814)מסים על הכנסה

              32,699     45,284     42,458רווח נקי

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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אדום

נתונים כספיים היסטוריים

15

:2020בספטמבר30וליום2018-2019בשניםבדצמבר31ליוםאדוםשלהכספיהמצבתמציתאתמציגההבאההטבלה•

31/12/201831/12/201930/09/2020אלפי ש"ח31/12/201831/12/201930/09/2020אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

        5,714        6,098        6,899ספקים ונותני שירות       9,988     18,396     24,443מזומנים ושווי מזומנים

        3,112        5,278        4,219זכאים ויתרות זכות     32,368     26,179     24,789לקוח )צד קשור(

      12,495               -        8,100דיבידנד שהוכרז       1,335       1,611          598חייבים ויתרות חובה 

      21,321      11,376      19,218סך התחייבויות שוטפות     14,724     15,548     16,614מלאי )חלקי חילוף(

     58,415     61,734     66,444סך נכסים שוטפים

התחייבויות לא שוטפות

           104           111           119הכנסות מראשנכסים לא שוטפים

           104           111           119סך התחייבויות לא שוטפות       2,639       2,639       2,610פקדונות מוגבלים

       1,877       1,938       1,825רכוש קבוע

      21,425      11,487      19,337סך התחייבויות          113            96            94מסים נדחים

       4,629       4,673       4,529סך נכסים לא שוטפים

      41,619      54,920      51,636הון עצמי

      63,044      66,407      70,973סך התחייבויות והון     63,044     66,407     70,973סך נכסים

תיאור אדום–2פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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3פרק 

תיאור הסביבה העסקית

16

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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בישראלהמיםמקורות

ארבעהנמשכתהגשמיםעונת.מדבריחציבאקליםמאופיינתישראלמדינת•

גבוההסבירותוקיימתיציבהאינהזובעונההמשקעיםכמות,בלבדחודשים

עומדתבישראלמשקעיםשלהממוצעתהשנתיתהכמות.שחונותשניםלרצף

מהמשקעים70%-כ,החםמהאקליםוכתוצאהבשנהמעוקבמטר600-כעל

.לאטמוספירהמתאדים

.מלאכותייםומקורותטבעייםלמקורותנחלקיםהישראליהמיםמשקמקורות•

השניםביןהממוצעתהשנתיתהמיםהספקתכמותאתמתארהבאהתרשים

:(מעוקבמטרמיליון)מקורותלפי2000-2017

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 

17

תיאור הסביבה העסקית

בישראלהמיםצריכת

-כעלעמדהשימושיםלכללבישראלמיםשלהצריכההיקף2018בשנת•

שלהצריכההתפלגותאתמתארהבאהתרשים.מעוקבמטרמיליון2,206

:צריכהמטרותלפי2018בשנתבישראלמים

בקצבבהתחשבאך,עלתההאחרוניםהעשוריםבשניבישראלהמיםצריכת•

ירידהמגמתניכרת,(בממוצעבשנה2%-כ)שניםבאותןהאוכלוסייהגידול

.לנפשבצריכה

,הכנסתשלוהמידעהמחקרמרכז,מרכזיתסוגיות–בישראלהמיםמשק:מקורות

ספטמבר,לסטטיסטיקההמרכזיתלשכה,מיםשלוצריכההפקה;2018פברואר

2020.

560 

270 

394 

297 

600 

355 

2,476

 - 

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

תפוקת מים שנתית ממוצעת

השבת קולחים

התפלה

,  הגליל המערבי, אגני ההר המזרחי
הכרמל והנגב והערבה

אקוויפר ההר

אקוויפר החוף

ימת הכינרת

מקורות  

:מלאכותיים

955

מקורות  

:טבעיים

1,521

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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(המשך)בישראלהמיםצריכת

-2020השניםביןבישראלמיםשלהצריכהתחזיתאתמתארהבאהתרשים•

:(מעוקבמטרמליון)צריכהמטרותלפי2050

העתידיהגידול,"(המיםרשות)"ולביובלמיםהממשלתיתהרשותתחזיתלפי•

ממשלתיתוממדיניותבאוכלוסייהמגידולבעיקרנובעהשנתיתהמיםבצריכת

,פרטיתצריכהלצורךבמיםחסכוןלעודדהבאה,הלאומיהמיםמשקלניהול

ולהגדילטבעייםמיםמקורותעללשמירההמוקציםהמיםכמותאתלהגדיל

הממוצעהשנתיהגידול,התחזיתלפי.לחקלאות"אפורים"במיםהשימושאת

"(CAGR)"1.7%-כעליעמודשנתיתמיםבצריכת.

תיאור הסביבה העסקית

יםמיבהתפלתהצורך

הפוכהואוסמוזהממברנותבשיטתמיםהתפלת

;  2018פברואר , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, סוגיות מרכזית–משק המים בישראל : מקורות

.2012אוגוסט , תחום המים הלאומי בישראלתכנית ארוכת טווח ל, רשות המים

1
פתרון למחסור  

במים

2
איכות המים

3
יתרון כלכלי

ידי הפקת מים  -מתן מענה למחסור הקיים והצפוי בעתיד של מים שפירים על

.המהווה מאגר מים בלתי נדלה, מהים, במחירים סבירים, איכותיים

המים המותפלים מופקים באיכות גבוהה ונמהלים במערכת הובלת 

איכות המים הביתיים עולה על איכות המים  , בכך. המים הארצית

.המשמשים להשקיה חקלאית

עלויות ההתפלה פוחתות והייצור , הודות לשיפורים טכנולוגיים ותחרות

אולם העלות , אמנם המים המותפלים יקרים ממים שפירים טבעיים. משתפר

הנוספת זניחה ביחס לנזק הכלכלי של ייבוש שטחי החקלאות או הרס מקורות  

. המים הטבעיים

1

מי הים מוזרמים  

בלחץ גבוה  

למתקן ההתפלה

2

סינון ראשוני של  

כל גורם כימי או  

ביולוגי במי הים

3

מוסיפים למים 

המסוננים חומרי 

ייצוב וטיהור

4

המלח במי 

הים מסונן 

על ידי 

הממברנות
6

המים המותפלים  

מועברים לשימוש

5

שארית מי הים הופכים  

לרכז מלח המוחזר לים

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 
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הפעיליםההתפלהמתקנישלהגאוגרפיתהפריסהאתמתארמטההתרשים•

.2019בשנתשהותפלומיםוכמותבישראל

תיאור הסביבה העסקית

ים המלח

הים התיכון

הכנרת

אשקלון
שלב  שם הזכיין

הביצוע

מים  כמות

שנתית  

(ש"מלמ)

VID125תפעול

פלמחים

שלב  שם הזכיין

הביצוע

מים  כמות

שנתית  

(ש"מלמ)

Via Maris98תפעול

חדרה

שלב  שם הזכיין

הביצוע

מים  כמות

שנתית  

(ש"מלמ)

H2ID159תפעול

שורק

שלב  שם הזכיין

הביצוע

מים  כמות

שנתית  

(ש"מלמ)

SDL174תפעול

אשדוד

שלב  שם הזכיין

הביצוע

מים  כמות

שנתית  

(ש"מלמ)

98תפעולייזוםמקורות

;  2018פברואר , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, סוגיות מרכזית–משק המים בישראל : מקורות

;  2019ח פעילות לשנת "דו, רשות המים

.https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3882171,00.html

2בנוסף מקימה את מתקן שורק * 

תיאור הסביבה העסקית–3פרק 
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שיעור אחזקהמפעילשיעור אחזקהזכייןחברה

IDE*100%חדרה50%חדרה

יסון מים  'האצ

ישראל

150%שורק 

GES100%פלמחים100%פלמחים

קבוצת שיכון  

ובינוי

50%חדרה

150%שורק 1100%שורק דן קפיטל

100%אשדוד100%אשדודמקורות

50%אשקלוןקיסטוןקרן 

המכרזאתהאוצרשבמשרדהכלליהחשבאגףפרסם2020לדצמבר16-ב•

ההתפלהבמתקןמדובר.המערביבגלילשיוצביםמיהתפלתמתקןלהקמת

כמתואר)כיוםפעיליםמתקניםחמישהלאחרזאת,בישראלשיעבודהשביעי

.IDEידיעלשמוקם,2שורק,שישימתקןועוד,(מימיןבמפה

בשוקומתחרותהתפלהבמתקניהמחזיקותהחברותאתמציגההבאההטבלה•

:ורידיסמלבדבישראלהתפלהמתקניתחזוקתהתפעול

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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תיאור עסקת הרכישה 

4פרק 
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תיאור עסקת הרכישה

תיאור עסקת הרכישה–4פרק 

תיא

באדוםנוספותזכויותלרכישתהעסקהתיאור

בבעלותבתחברה,מיםהתפלתורידיסהתקשרה2020באוגוסט20ביום•

IDEשלזכויותיהכלאתתרכושבמסגרתו,IDEעםבהסכם,ורידיסשלמלאה

.אשקלוןההתפלהלמתקןותחזוקהתפעולשירותיהמספקתבאדום

התפלתורידיסרכשה,2020באוקטובר20ביוםשהושלמההעסקהבמסגרת•

השלמתשלאחרכך,אדוםשלוהנפרעהמונפקהמניותמהון40.5%,מים

המונפקומההוןההצבעהמזכויות100%-במיםהתפלתורידיסתחזיק,העסקה

.אדוםשלוהנפרע

התאמותלאחר,ח"שמיליון106-כהיאורידיסלהנהלתבהתאםהעסקהתמורת•

.העסקהלמועד

ואחרילפנימיםהתפלתורידיסשלהאחזקותמבנהאתמציגהבאהתרשים•

:הרכישהעסקת

הרכישהעסקתאחרי
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הרכישהעסקתלפני
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הערכת השווי
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שיטות הערכה

:וחברותעסקיםשלכלכלישווילהערכתמקובלותשיטותמספרקיימות•

;הנקיהנכסיהשווישיטת-

;דומותלעסקותההשוואהשיטת-

;המכפילשיטת-

DCF)המזומניםזרמיהיווןשיטת- method).

(NAV)הנקיהנכסיהשווישיטת

-NAV)הנקיהנכסיהשווישיטת• Net Asset Value)נכסישוויעלמתבססת

נוספותוהתחייבויות,במאזנומשתקפיםשהםכפי,התחייבויותיובניכויהעסק

החברהעלמוטללהיותשצפויהמסבניכוי,פעילותהבגיןלשאתהחברהשעל

תוךשתיעשהיכולההערכה.העסקלתפעולהנדרשותהמטההוצאותובניכוי

הנכסיםשלהשוקשוויאתלאמודבניסיון,ותיקוניםהתאמותביצוע

,רביםמוחשייםנכסיםבעלילעסקיםבעיקרמתאימהזושיטה.וההתחייבויות

.החזקהולחברותן"נדלחברותכדוגמת

דומותלעסקותההשוואהשיטת

בוצעהלפיו,בפועלבמחירשימושעושהדומותלעסקותההשוואהשיטת•

בתנאיוזאת,דומיםעסקיםשלאו,ההערכהנשואהעסקשלמכרעסקת

.ההערכהביצועלפניסבירזמןפרקבוצעהכזושעסקה

הערכת השווי–5פרק 
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הדומותעסקותלמצואיש,דומיםבעסקיםשנעשולעסקותלהשוותכדי•

ונתוניםהסחירותמידת,תפעולייםמאפיינים,הפעילותתחוםמבחינת

.פיננסיים

:הינםדומותלעסקותההשוואהבשיטתההערכהשלבי•

הדומיםתפעולייםמאפייניםבעלילעסקיםהמתייחסותעסקותאיתור-

;ההערכהנשואלעסק

והעסקהדומיםהעסקיםשלהיחסיגודלםלהשוואתנאותבסיסמציאת-

;הערכהנשוא

נשואהעסקשלהשוויוהערכתהדומותהעסקותשלממוצעמכפילחישוב-

.זהבמכפילשימושידיעלההערכה

שנקבעוהמחיריםדרך,נאותהמשקפתשהיאבכךהשיטהשליתרונותיה•

,השוויעלהמשפיעיםהפרמטריםכלאת,מרצוןומוכריםקוניםביןבפועל

.במחלוקתשנויותלהיותהעלולותתחזיותעללהתבססהצורךאתומונעת

,השוויהערכתלמועדסמוךביצועןשמועדעסקותעלהתבססות,כןכמו

וסביבהכלכליתמציאותעליסתמךזובשיטהשמתקבלהשוויכימבטיחה

.השוקמחירדרךנאמנההמשתקפות,דומותעסקית

עסקותבאיתור,כללבדרך,הקייםהקושיהנוזושיטהשלהעיקריהחיסרון•

.המוערךהעסקשוויאתלגזורניתןמהן,דומות

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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(המשך)שיטות הערכה 

המכפילשיטת

מחיריעלמתבססתאך,דומותלעסקותההשוואהלשיטתדומההמכפילשיטת•

.ההערכהנשואהעסקשלבענףציבוריותחברותשלמניות

ביןפועלהואבובענףהממוצעהיחסבסיסעלהעסקמוערךהמכפילבשיטת•

המקובליםהפרמטרים.נבחרחשבונאיפרמטרלביןהשוקשוויעלהמבוססנתון

נעשהלעיתים.העצמיוההוןהמכירות,התפעוליהרווח,הנקיהרווחאתכוללים

היחס.'וכומכירהשטחי,המנוייםמספרכגון,תפעולייםבפרמטריםגםשימוש

."מכפיל"מכונההרלבנטילפרמטרהשוקשוויביןבענףהממוצע

להערכהלאאךהעסקשווילגביראשוניכלליאומדןלקבלתבעיקרטובההשיטה•

.אחרותלשיטותיחסית,ובמהירותהבפשטותהנעוץהשיטהשליתרונה.מדויקת

שלשורהבחשבוןלוקחתאינהשהיאבעובדהנעוץזושיטהשלהעיקריהחיסרון

"דומים"מעסקיםבשונה,העסקשלהספציפיהשוויעללהשפיעהעשוייםגורמים

נובענוסףחסרון.וכדומהשונההוןמבנה,שונהצמיחהשיעור:כגון,תחוםבאותו

אינומיצועואשר,מכפיליםשלרחבתחוםקייםהמקריםשבמרביתהעובדהמן

.נכונהלתוצאהבהכרחמביא

Discounted)המזומניםזרמיהיווןשיטת Cash Flow method)

להפיקהעסקשליכולתוהערכתעלמבוססתהמזומניםזרמיהיווןשיטת•

,המזומניםזרמיהיווןבאמצעותהעסקשווימוערך,לכךבהתאם.מזומנים

24

המשקףהוןבמחירמהווניםהעתידייםהמזומניםזרמי.בעתידיפיקכיצפויאשר•

מצפההיהמשקיעאשרהתשואהאתומבטא,העסקבפעילותהגלוםהסיכוןאת

.דומהסיכוןבעלמעסקלקבל

התיאורטיהבסיסובעלתהמקובלתהשיטההינההמזומניםזרמיהיווןשיטת•

אתיחזהאשר,פיננסימודללבנותישזובשיטהשימושלצורך.ביותרהמוצק

וזאת,וההשקעותהמסים,והמכירהההנהלההוצאות,המכירותעלות,המכירות

.החזויהמזומניםתזריםגזירתלצורך

והתייחסותההספציפילעסקמהתאמתהנובעהשיטהשלהעיקרייתרונה•

גבוההדיוקלרמתמביאזהמאפיין.ההערכהנשואבעסקייחודייםלגורמים

.יחסית

וההשקעותההוצאות,ההכנסותאתלחזותבקושיטמוניםהשיטהשלחסרונותיה•

.המתאיםההוןמחיראתולקבוע,הרלבנטיותהעתידיות

שנבחרההערכהשיטת

זרמיהיווןשיטתנבחרה,באדוםורידיסזכויותשלההוגןהשוויהערכתלצורך•

שהתקבלהכפי,הרכישהלמועדהמזומניםתזריםתחזיתעלבהתבססמזומנים

.ורידיסמהנהלת

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית הערכת השווי–5פרק נספחיםתיאור אדום
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הערכת שווי של הזכויות הקיימות באדום טרם מועד הרכישה

,באדום(59.5%)הקיימתההחזקהשלהשוויאתלהעריךמנתעל,לפיכך•

:הבאיםהרכיביםאתהערכנו

הסכםתקופתסוףעדהתפעולייםהמזומניםתזרימישלהנוכחיהערך1.

;"(הארכהללאתזרים)"2027,במאי14ביוםההפעלה

תזריםשלהנוכחיהערךביןשווייםכפערשנאמדעתידיפוטנציאלשווי2.

התפעולייםהמזומניםתזריםשלהנוכחיהערךוביןהארכהללאהמזומנים

מוכפל,"(הארכהכוללתזרים)"2042ביולי1ליוםעדהארכהכולל

.עתידיבמכרזלזכייהבהסתברות

בוצעההרכישהמועדטרם(59.5%)באדוםהקיימותהזכויותשלהשוויהערכת•

ותחזוקההפעלהשירותיממתןלנבועהצפוייםהמזומניםזרמיהיווןבשיטת

שנתקבלהכפי,המזומניםתזריםלתחזיתבהתאםבאשקלוןההתפלהלמתקן

.ורידיסמהנהלת

אפשרותמקנהמפעילבחברת50%מעלשלהחזקה,ורידיסהנהלתפיעל•

ההתפלהבמתקןעתידימכרזלרבות,עתידייםהפעלהבמכרזילהתמודד

התפלהמתקנישלעתידייםהפעלהבמכרזי,ורידיסהנהלתלהערכת.באשקלון

התפלהמתקןלפחותשלבהפעלהמוצלחניסיוןסףכתנאילהיכללצפויבישראל

חשיבותההנהלהלהערכתקיימת,בלבדלהפעלהבמכרזמדוברכאשר.אחד

כאמורניסיון.במכרזשמשתתףלגוףשישבפועלוהמעורבותהניסיון,לידעיתרה

בשיעורהמחזיקיםמניותלבעליאוהתפלהמתקןשללמפעילויהיהיכול

בהתאםעוד.התפלהמתקןשלהמפעילבהון50%לפחותשלמשמעותי

ייעודיותחברותהינןבישראלההתפלהמתקנישלההפעלהחברות,להנהלה

מלהפעילמנועותהן,הרלוונטיההתפלהמתקןאתמפעילותהןעודכלאשר

מתקןלתפעולעתידיבמכרז,ההנהלהלהערכת,לפיכך.נוסףהתפלהמתקן

בהתאםהתפעולתקופתאתשסיימהחברהרקלהשתתףתוכלבישראלהתפלה

בעלישהםההפעלהחברותשלמניותבעליאו,הרלוונטיBOT-הלהסכם

.במפעילמשמעותיתהחזקה
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שנתקבלוכפי,המזומניםזרמיהיווןבשיטתלהערכהששימשוההנחותלהלן•

:ורידיסמהנהלת

הארכהללאתזרים1.

ההכנסותתחזית

2027במאי14-לועדהרכישהממועדהינההארכהללאתזריםתקופת•

"(הארכהללאתזריםתחזיתתקופת)"

תפעולשירותימהספקתהנובעיםההפעלהתקופתבמשךאדוםהכנסותתחזית•

משתנותוהכנסותקבועותמהכנסותמורכבות,אשקלוןההתפלהלמתקןותחזוקה

.בשנהמותפליםקובבכמותטיפוללפיהמתקבלות

שלכמותמותפלתלהיותצפויההתחזיתתקופתכללאורך,ורידיסהנהלתפיעל•

שלכמותמותפלתלהיותצפויהבה2021שנתלמעט,בשנהקובמיליון117.5

.המיםרשותלבקשתבהתאםמעוקבמטרמיליון104.4

כלליותהנחות

המתחריםכמות,העסקיתהסביבהבחינתלאור,ורידיסהנהלתלפי•

,באשקלוןעתידיהפעלהבמכרזלהתחרותהעשויההמועטההפוטנציאלים

מורכבהתפלהמתקןשלשניםלאורךכמפעילהטבעיבאופןהקייםהיחסייתרוןה

עדמוצלחתפעולוכן,שלווהציודהמערכותכלואתהתהליךאתשמכירהוכמי

ההתפלהמתקןהפעלתזכיוןלהארכתלזכיהההסתברותנאמדה,המתקןשלכה

.50%-בבאשקלון

מתקופתהחלורידיסהנהלתידיעלשנים15-בכנאמדהההארכהתקופת•

.הנוכחיתההפעלה
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והשקעותפחתהוצאות

.ההתפלהמתקןרכיביבגיןפחתבעיקרכוללותאדוםשלהפחתהוצאות•

אלפי500-בכהארכהללאתזריםתחזיתתקופתלאורךנאמדוהפחתהוצאות•

.2020שנתשלהפחתלהוצאותבדומה,ח"ש

.הפחתלהוצאותזההיהאההשקעותהיקףכיהונח,ורידיסהנהלתפיעל•

מסיםהוצאות

החברותמסלשיעורבהתאםנקבעהארכהללאתזריםבתחזיתהמסשיעור•

.הרכישהלמועד23%עלהעומדבישראלהסטטוטורי

חוזרהון

.וזכאיםספקים,מלאי,חייבים,לקוחות:כוללתאדוםשלהחוזרההוןיתרת•

בהתאםנאמדו,הארכהללאתזריםתחזיתתקופתבמהלך,חוזרבהוןהשקעות•

החודשים9-ול2018-2019השניםלאורךסעיףכלשלהחוזרההוןימילממוצע

.2020שנתשלהראשונים

תקופתלתוםנכוןהקיימתהחוזרההוןיתרתשלמלאהחזרהונחהתקופהבתום•

.הארכהללאתזריםתחזית

ללאתזריםתחזיתתקופתלתוםועד2023משנתהחל,ורידיסהנהלתפיעל•

גידוללקצבבהתאםבשנה1.5%שלבקצבלגדולצפויותההכנסותהארכה

.ההכנסותשלההצמדהלסלבהתאםהחזויהמשוקללהמדד

גולמירווחשיעור

הראשוניםהחודשיםותשעת2019בשנתאדוםשלהגולמיהרווחשיעורממוצע•

שנתאתלסייםהואהצפיכאשר,מההכנסות60.2%עלעמד2020שנתשל

הונח,2021שנתלתקציבבהתאם.60.1%שלגולמיתרווחיותבשיעור2020

.60.1%שלשיעורהונח2024-2022בשניםכאשר,60.9%שלרווחיותשיעור

תצומצםופילטריםממברנותהחלפתעלההוצאהכיהונח2025משנתהחל

לעלותצפויהגולמיהרווחשיעורולכן,2027במאיההפעלההסכםתוםלקראת

.62.4%ל

וכלליותוהנהלההוצאות

ותשעת2019בשנתאדוםשלמהכנסותיהוכלליותהנהלההוצאותשיעורממוצע•

לסייםהואהצפיכאשר,מהכנסות5.9%עלעמד2020שלהראשוניםהחודשים

,2021שנתלתקציבבהתאם.מהכנסות6.0%שלשיעורעם2020שנתאת

משנתהחלכאשר,ח"שמיליוני6.5עליעמודוכלליותהנהלההוצאותכיהונח

וכלליותהנהלההוצאותכיהונח2027במאיההפעלההסכםתוםועד2022

.קודמותשניםשללממוצעבהתאםמהכנסות5.9%-כשלשיעורעליעמדו
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מחיר ההון

נעשההארכהללאהתחזיתבתקופתהחופשייםהמזומניםזרמיהיווןלצורך•

.6.5%שלהיווןבשיעורשימוש

הארכהכוללתזרים2.

ההכנסותתחזית

תתרחשבובמקרהכיהונח,ורידיסלהנהלתבהתאם,הארכהכוללבתרחיש•

תוארךההפעלהתקופת,באשקלוןההתפלהמתקןלהפעלתעתידיבמכרזזכייה

."(הארכהתקופת)"(2042ליוניעד)נוספותשנה15-ב

כיהונחההארכהתקופתלתוםועד2027ממאיהחל,ורידיסהנהלתפיעל•

המשוקללהמדדהגידוללקצבבהתאםבשנה2.0%שלבקצביגדלוההכנסות

.ההכנסותשלההצמדהלסלבהתאםהארוךבטווחהחזוי

גולמירווחשיעור

הגולמיתברווחיותשחיקהצפויהההארכהבתקופת,ורידיסהנהלתפיעל•

:גורמיםמשניתנבעאשרהמתקןמהפעלת

מחירירידת)מתחריםמולעתידיבמכרזההתמחרותבמסגרתמחיריםירידת1)

;(קייםהסכםלעומת30%-כשל
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תגרםאשר,המתקןהפעלתעל(המכרעלות)יותרגבוההמשמעותיתהוצאה2)

.המפעלהתיישנותבשל

.ההארכהבתקופת36%-כעליעמודהנגזרהגולמיהרווחיותשיעור,לפיכך•

וכלליותהנהלההוצאות

6.5-כעליעמדווכלליותהנהלההוצאות2027ממאיהחל,ורידיסהנהלתפיעל•

.ההכנסותגידוללקצתבהתאםויצמחוח"שמיליון

והשקעותפחתהוצאות

.ח"שאלפי250-בכנאמדוהפחתהוצאות•

.הפחתלהוצאותזההיהאההשקעותהיקףכיהונח,ורידיסהנהלתפיעל•

מסיםהוצאות

עלהעומדבישראלהסטטוטוריהחברותמסלשיעורבהתאםנקבעהמסשיעור•

.הרכישהלמועד23%

מחיר ההון

בשיעורשימושנעשהההארכהבתקופתהחופשייםהמזומניםזרמיהיווןלצורך•

.7.5%שלהיוון
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בספטמבר30ליוםמאזןעלהתבססוהמאזניותהיתרות,ורידיסלהנהלתבהתאם

11בגובההמאזןתאריךלאחרלחלוקהשהוכרזהדיבידנדיתרתלמעט,2020

.ח"שמיליוני

ורידיסשלהזכויותשלההוגןהשווי,העסקהלמועדנכון,להערכתנולפיכך

.ח"שמליוני204.2-בנאמדהרכישהמועדטרום(59.5%)באדום

.

השוויהערכתסיכום

:הרכישהלמועדנכון,אדוםשלהמזומניםתזרימישלהנוכחיהערךסיכוםלהלן•

ההערכהושיטתבדוחהמפורטהניתוחעלהמבוססת,לעבודתנובהתאם•

טרםבאדוםורידיסשלהזכויותהערכתתמציתבטבלהמוצגת,ידינועלשיושמה

:הרכישהמועד
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אלפי ש"ח

זכויות קיימות 

)59.5%(

                162,520שווי פעילות ללא הארכה

                  48,114שווי פוטנציאל חוזה עתידי

                210,633שווי פעילות
-                            

נכסים עודפים 

                    5,943מזומנים ושווי מזומן

                    1,570פקדונות מוגבלים

                    7,513נכסים עודפים

התחייבויות פיננסיות, נטו

                 (13,980)דיבידנד לשלם

                 (13,980)התחייבויות פיננסיות, נטו

                204,167שווי הון עצמי

30/09/2020אלפי ש"ח

      273,142(A)תזרים ללא הארכה

      369,370(B)תזרים כולל הארכה

        96,228(B) - (A)הפרש

50.0%הסתברות

        48,114שווי פוטנציאל חוזה עתידי
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השווילהערכתסבירותבדיקת

ורידיסידי-עלבאדוםשנרכשוהזכויותששוויבדיקהכללההסבירותבחינת•

106-כשלהרכישהלתמורתמתכנס(40.5%)הארכהללאלתזריםבהתאם

.ח"שמיליון

למועדנכון,(40.5%)אדוםשלהעצמיההוןשלהשוויהערכתסיכוםלהלן•

:הרכישה

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית הערכת השווי–5פרק נספחיםתיאור אדום
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אלפי ש"ח

זכויות שנרכשו 

)40.5%(

                        -            110,623שווי פעילות ללא הארכה

נכסים עודפים 

                4,045מזומנים ושווי מזומן

                1,069פקדונות מוגבלים

                5,114נכסים עודפים

התחייבויות פיננסיות, נטו

               (9,515)דיבידנד לשלם

               (9,515)התחייבויות פיננסיות, נטו

            106,221שווי הון עצמי
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הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק 

•IFRS3Rהואכאשרהזיהוייכולתקריטריוןאתמקייםשנכס,עודקובע:

,אותוולמכורמהישותאותולפצלאואותולהפרידניתןכלומר,להפרדהניתן-א

בנפרד,להחליפואואותולהשכיר,בולשימושרישיוןלהעניק,אותולהעביר

או;קשורההתחייבותאוקשורנכס,קשורהסכםעםיחדאו

זכויותאםלהתחשבמבלי,אחרותמשפטיותמזכויותאוחוזיותמזכויותנובע-ב

.אחרותוממחויבויותמזכויותאומהישותלהפרדהאולהעברהניתנותאלה

•IFRS3Rהעתידיותהכלכליותההטבותאתהמייצגכנכסמוניטיןמגדיר

לזיהויניתניםאינםואשרעסקיםצירוףבמהלךנרכשואשרמנכסיםהנובעות

.בנפרדולהכרהעצמםבפני

•38IASאםרקיוכרמוחשיבלתינכסכימגדיר:

לנכסליחסןשניתןהחזויותהעתידיותהכלכליותשההטבות(probable)צפוי-א

;הישותאליזרמו

.מהימןבאופןלמדידהניתנתהנכסשלהעלות-ב

•IFRS3Rבלתיובנכסיםבמוניטיןהחשבונאיהטיפולאת,היתרבין,קובע

.שליטהאותהתחתעסקיםבשילובילמעט,עסקיםבשילובישנוצרומוחשיים

•IFRS3Rהישותעל,העסקיםצירוףתמורתהקצאתמתהליךכחלקכיקובע

בהתחייבויות,לזיהויהניתניםבנכסים,הרכישהבמועד,בנפרדלהכירהרוכשת

נרשמולאאםאףוזאת,הנרכשתבישותשליטהמקנותשאינןובזכויותשניטלו

בנפרד,הרוכשתהישותתזהה,בנוסף.הנרכשתהישותשלהכספייםבדוחותיה

בשילובינרכשואשרלזיהויהניתניםמוחשייםהבלתיהנכסיםאת,מהמוניטין

ביןכהפרשהרכישהלמועדנכוןיחושבהמוניטיןכיקובעIFRS3R.העסקים

עסקיםובצירוף,שליטהמקנותשאינןההוניותהזכויותסכום,הרכישהתמורת

בישותלרוכששהיוההוניותהזכויותשלההוגןהשוויאתגםבשלביםשהושג

והבלתיהמוחשייםהנכסיםשלההוגןהשוויובין,הרכישהעסקתקודםהנרכשת

.וההתחייבויותמוחשיים

•IFRS13משולםשהיהאונכסבמכירתמתקבלשהיהכמחירהוגןשווימגדיר

.המדידהבמועדבשוקמשתתפיםביןרגילהבעסקההתחייבותלהעברת

•IFRS3Rפיזיתמהותוחסרלזיהויניתן,כספילאכנכסמוחשיבלתינכסמגדיר.

.מוניטיןכוללאינומוחשיבלתינכסהמונח,IFRS3Rפיעל

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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שלבקריטריוניםהעומדים)מוחשייםהבלתיהנכסיםזוהועבודתנובמהלך•

:באדוםהבאים(מהמוניטיןהפרדתם

oהסכם ההפעלה

הקשוריםמוחשייםבלתינכסים(א):היתרבין,כולליםמוחשייםבלתינכסים•

סימנים,שירותסימני,מסחרייםשמות,מסחרייםסימניםכגון,לשיווק

בלתינכסים(ב);תחרותאיוהסכמידומייןשמות,אישורסימני,קולקטיביים

עםחוזים,הזמנותצבר,לקוחותרשימתכגון,ללקוחותהקשוריםמוחשיים

נכסים(ד);לאומנותהקשוריםמוחשייםבלתינכסים(ג);לקוחותוקשרילקוחות

וזכויותזכייניםרשת,ותמלוגיםמוצריםרישויכגון,חוזיםמבוססימוחשייםבלתי

,ליבהטכנולוגיתכגון,לטכנולוגיההקשוריםמוחשייםבלתינכסים(ה);שימוש

.נרכשעVIDופיתוחמחקרבתהליכיטכנולוגיה

להתחשבישמוחשייםהבלתימהנכסיםאחדכלשלההוגןהשוויבקביעת•

:כולל,נכסלכלהספציפייםבגורמים

oהתועלת הכלכלית או הכספית למשתתף בשוק;

oיתרת החיים הכלכליים;

oרמת הסיכון היחסי.

הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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הרווחגישת

DCF)המזומניםזרמיהיווןשיטתבאמצעותלרובמיושמתזוגישה• method).

המזומניםתזרימישלהמהווןהשוויסמךעלההוגןהשווינקבעזובגישה•

ישזובשיטה.הנכסעלמהבעלותכתוצאהמופקיםלהיותהצפוייםהעתידיים

.אלורווחיםבהפקתהגלוםהסיכוןואתמהנכסהרווחיםפוטנציאלאתלנתח

,שרלוונטיככל,התקופהלתוםהשאריתלערךבתוספת,מזומניםזרמיתחזית

ההוןעלהתשואהאתהמשקףהיווןבשיעורשימושתוך,נוכחילשווימהוונים

.מהנכסהנדרשת

שלההוגןהשוויאתלחשבמנתעלזובעבודהיושמההמזומניםזרמיהיווןגישת•

.ההפעלההסכם

שיטתהמכונה,המזומניםזרמיהיווןשיטתשלבגרסהשימושנעשהלעיתים•

הבלתיהנכסיםשלשווייםאתלהעריךמנתעל,"מתמלוגיםההימנעות"

הבלתיהנכסשלההוגןהשווימוערךמתמלוגיםההימנעותבשיטת.מוחשיים

בעלתלהיותההודות,הקבוצהמןשנחסכוהתמלוגיםהערכתבאמצעותמוחשי

.הנכס

.זובעבודהיושמהלא"מתמלוגיםההימנעות"שיטת•

במכתבכהגדרתו,שלהםההוגןהשוויבסיסעלהוערכומוחשייםהבלתיהנכסים•

לצורךנשקלו,אחריםרלוונטייםנתוניםגםכמו,הבאיםהגורמים.לדוחהמצורף

:מוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשוויחישוב

oמוחשייםהבלתיהנכסיםשלהחייםואורךהשימושים,המאפיינים;

oמוחשייםהבלתילנכסיםהמיוחסיםבהוצאותהחיסכוןאוההכנסותתזרים;

oהבלתיהנכסיםמןאחדכלשלהכלכליתאוהפונקציונאליתההתיישנותקצב

;מוחשיים

oמוחשייםהבלתיבנכסיםבהשקעההכרוכיםהוודאותואיהיחסיהסיכון.

בלתינכסיםשלשווילהערכתמקובלותגישותשלושקיימות,כלליבאופן•

:מוחשיים

oהרווחגישת(Income Approach);

oהשוקגישת(Market Approach);

oהעלותגישת(Cost Approach);

הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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השוקגישת

דומיםנכסיםמחיריועלדומותבעסקאותמכירהמחיריעלמבוססתהשוקגישת•

בגישההשוויהערכת.מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןבעסקאותלמכירההמוצעים

בעת.דומיםונכסיםהמוערךמוחשיהבלתיהנכסביןהשוואהעלמבוססתזו

המוערכיםהנכסיםשלבמאפייניםהבדליםבסיס-עלהתאמותנעשות,הצורך

,המכירהמועד,מיקום,היתרבין,כולליםבמאפייניםהבדלים.המושוויםוהנכסים

.בווהשימושיםהמוערךהנכסמצב,המכירהתנאי

.זובעבודהיושמהלאהשוקגישת•

העלותגישת

עלמתבססת,מוחשייםבלתינכסיםשלהשוויבהערכתשמיושמתכפי,זוגישה•

בגישתשווימהערכתהנגזרהשווי.הוגןלשוויכאנדיקטור"השחלוףעלות"עקרון

הנהזוגישהשלהיסודוהנחתהיות,הנכסלשוויעליוןחסםמהווההעלות

אתלשחלףהיהיכולבומהסכוםיותרנכסתמורתישלםלאסבירשמשקיע

.הנכס

.מגובשאדםכוחלהערכתיושמההעלותגישת•

הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע
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הערכת שווי הסכם ההפעלה

כללי

מתקןאתותתחזקתפעילאדום,לאדוםVIDביןההפעלההסכםלפי•

ללאהתחזיתתקופתבתוםישראללמדינתלהעברתועדבאשקלוןההתפלה

.2027,במאי14-בהארכה

מלאהבתפוקהיפעלבאשקלוןההתפלהמתקןכיצופהורידיסקבוצתהנהלת•

שנתלמעט,בשנהקובמיליוני117.5-כעליעמודהמותפליםהמיםוהיקף

.מותפליםקובמליוני104.4עם2021

ההערכהשיטת

הנהלתתחזיותעלהתבססנו,ההפעלההסכםשלההוגןהשוויהערכתלצורך•

.ורידיסקבוצת

שיטתלפיובפרט,הרווחגישתלפיהוערךההפעלההסכםשלההוגןהשווי•

MPEEM.הבאבאופןבוצעההשוויהערכת:

oמזומניםזרמיתחזיתנבנתה,ורידיסקבוצתהנהלתשלהתחזיתפיעל

מתקןהפעלתבגיןלאדוםלהשתלםהעתידותלהכנסותהמיוחסים

,במאי14-לעדהפעלתוהנובעותהתפעוליותולהוצאותההתפלה

2027.
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oהעומד,אדוםעלשחלהסטטוטוריהמסשיעורפיעלנקבעוהמסהוצאות

.ההערכהלמועדנכון,23%על

תורמיםחיובים

.ממסנטו,הנקילתזריםנזקפואחריםבנכסיםהשימושבגיןתורמיםחיובים•

השימושדמיזקיפתאתהמשקפותרעיוניותהוצאותמשקפיםהתורמיםהחיובים

:העסקשלהשוניםלנכסיםלשלםמוחשיהבלתיהנכסשעלהכלכליים

oמוחשיהבלתילנכסהמיוחסהתפעולימהרווח0.1%שלתורםחיובנקבע

שלמסלאחרשנתיתתשואהמשקףהתורםהחיוב.הקבועהרכושבגין

.אדוםשלההוןלמחירבהתאם,6.5%

oלנכסהמיוחסהתפעולימהרווחבממוצע2.1%-כשלתורםחיובנקבע

משקףהתורםהחיוב.(2027שנתלמעט)חוזרהוןבגיןמוחשיהבלתי

אדוםשלההוןלמחירבהתאם,6.5%שלמסלאחרשנתיתתשואה

.שנהשללתקופהבהתאמה

oמוחשיהבלתילנכסהמיוחסהתפעולימהרווח0.1%שלתורםחיובנקבע

שלמסלאחרשנתיתתשואהמשקףהתורםהחיוב.עבודהכוחבגין

.אדוםשלההוןלמחירבהתאם,6.5%

הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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(המשך)הערכת שווי הסכם ההפעלה 

ההוןמחיר

שלההוןמחיראתהמשקף,6.5%שלהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים•

.אדום

מסנכס

העתידיתמההפחתהכתוצאההנוצר(TAB)מסנכסהתווסףהמהווןלתזרים•

מוחשיהבלתיהנכסשלההוגןלשווילהגיעמנתעל,מסלצורכיהנכסשל

מהפחתתשתיווצרהעתידיתהמסהטבתאתמשקףהמסנכס.המזוהה

כוללהמזוההמוחשיהבלתיהנכסשלההוגןהשווי,לפיכך.מסלצורכיהנכס

רוכששכלהנכסמהפחתתכתוצאהבמסהחיסכוןשלהמהווןהערךאתגם

המסשיעורפיעלחושבהמסנכס.ממנונהנההיהאחרפוטנציאלי

ליתרתבהתאם,שנים6.6שלמסלצורךהפחתהתקופתולפיהסטטוטורי

.ההפעלההסכםתוקף

37

הקצאת תמורת צירוף העסקים–5פרק  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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הקצאת תמורת צירוף העסקים בגין אדום

הקצאת תמורת צירוף העסקים–6פרק 

סיכום הקצאת תמורת צירוף העסקים

והוערכושזוהומוחשייםהבלתיהנכסיםשלההוגןהשוויפירוטמוצגלהלןבטבלה•

,מההנהלהשנתקבלכפי,שנרכשוהמוחשייםהנכסיםשלההוגןהשווי,ידינועל

:ל"הנהשווייםבהינתןהרכישהמתמורתהנגזרהמוניטיןוערך

מיוםמהותיבאופןהשתנולאאדוםשלהכספייםהנתונים,החברההנהלתלפי1.

העסקיםתמורתהקצאתולכן,הרכישהלמועדועד2020בספטמבר30

תיקוןלמעט,2020בספטמבר30-מההכספייםהנתוניםעלמתבססת

.המאזןתאריךלאחרשהוכרזלדיבידנד

שווייםאתתואםבספריםוההתחייבויותהנכסיםערכי,ורידיסהנהלתלפי2.

.ההוגן

.23%שלמסשיעורלפיורידיסהנהלתידיעלחושבהלמסהעתודה3.

תמורתבתוספתהרכישהלמועדבאדוםהקיימותהזכויותשלההוגןהשווי4.

.(ח"שמליוני106-כ)ששולמההרכישה

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

 אלפי ש"ח

 ערך 

בספרים

 

התאמות 

 שווי הוגןלשווי 

 שווי הוגן לפי שיעור 

החזקה באדום )100%(

נכסים שוטפים

                         9,988    9,988       -   9,988מזומנים ושווי מזומנים

                       32,368  32,368       - 32,368לקוח )צד קשור(

                         1,335    1,335       -   1,335חייבים ויתרות חובה 

                       14,724  14,724       - 14,724מלאי )חלקי חילוף(

                       58,415  58,415 58,415סך הנכסים השוטפים

נכסים לא שוטפים

                         2,639    2,639       -   2,639פקדונות מוגבלים

                         1,877    1,877       -   1,877רכוש קבוע

                            113       113       -      113מסים נדחים

                         4,629    4,629   4,629סך הנכסים הלא שוטפים

                       63,044  63,044 63,044סך הנכסים

התחייבויות שוטפות

                         5,714    5,714       -   5,714ספקים ונותני שירות

                         3,112    3,112       -   3,112זכאים ויתרות זכות

                       23,495  23,495       - 23,495דיבידנד שהוכרז*

                       32,321  32,321 32,321סך התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

                            104       104       -      104הכנסות מראש

                            104       104      104סך התחייבויות לא שוטפות

                       32,425  32,425 32,425סך התחייבויות

                       30,619  30,619 30,619נכסים מוחשיים, נטו

נכסים בלתי מוחשיים 

                     285,631חוזה ההפעלה

                      (65,695)מסים נדחים

                       59,612מוניטין

 ADOM-310,167שווי ההחזקה ב                     

* כולל דיבנד בסך 11 מליוני ש"ח שהוכרז לאחר תאריך המאזן

!

2

2

3

4
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הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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מחיר ההון

משוקללהוןמחיר

תזרימיהיווןלצורךניכיוןבשיעורשימושנעשההמזומניםזרמיהיווןבשיטת•

הסיכוניםואתהכסףשלהזמןערךאתהמשקף,הנכסיםשלהמזומנים

המשוקללהממוצעפיעלנאמדזהשיעור.מסוימתבהשקעההכרוכיםהיחסיים

Weighted)ההוןמחירשל Average Cost of Capital),הנוסחהלפי:

:כאשר

◦WACC=ההוןמחירשלמשוקללממוצע

◦Ke=העצמיההוןעלהנדרשתהתשואה

◦e%=הנכסיםמסךהעצמיההוןשיעור

◦Kd=החברהשלהחובמחיר

◦d%=הנכסיםמסךהזרההוןשיעור

◦Tc=החברהשלהטווחארוךהאפקטיביהמסשיעור.
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יישוםתוךנקבעה,העצמיההוןעלותאו,העצמיההוןעלהנדרשתהתשואה•

)"CAPMבשםהידועהמודל Capital Asset Pricing Model”).ההוןעלות

חובאגרותעלהסיכוןחסרתהריביתמשערמורכבת,CAPMמודללפיהעצמי

שלהממוצעתהסיכוןפרמייתמכפלתבתוספת,ישראלממשלתשלשחרמסוג

שלהרגישותאתהמשקף,ביטא,הפעילותשלהיחסיהסיכוןבמקדםההוןשוק

:הבאהלנוסחאבהתאם,בכללותוההוןבשוקלתנודותהשקעהשווי

:כאשר

•Rf-עלהתבססהסיכוןחסרתהריביתשערחישוב–הסיכוןחסרתהריביתשער

.צמודלאישראלממשלתח"אגשלהתשואהשיעור

•β-בהשקעההכרוךהיחסיהסיכוןאתמשקףזהמקדם.היחסיהסיכוןמקדם

ההוןשוקתשואתעםההשקעהתשואתביןהמתאםרמתעלומבוססמסוימת

במצבלשינוייםגבוההרגישותהעסקלשווי,1-מגדולזהמקדםכאשר.כולו

ובמקרה,אחריםמענפיםיותרלרעההענףיושפעמיתוןשלבמקרה,קרי)השוק

,1-מקטןזהמקדםכאשר.(אחריםמענפיםיותרלטובההענףיושפעשגשוגשל

.השוקבמצבלשינוייםמהממוצעפחותרגישהעסקשווי

".מרווח הוגן: "מקור. ח ישראל לשנתיים"מבוסס על תשואת אג*
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ממוצעמתוךהנרכשתלפעילותהמתאימהβ-האתגזרנו,ההערכהלצורך•

.*ההקמהקבלןשלפעילותובתחוםהפועלותציבוריותחברותשלביטאות

levered)ממונפותביטאותהנןההשוואהלחברותהמחושבותהביטאות

equity beta),מרמתכתוצאההמניותבעלישלהסיכוןאתגםהמשקללות

או)התפעוליתהביטאאתלחשבמנתעל,לפיכך.חברהכלשלהפיננסיהחוב

unlevered-הנכסית equity beta)נוטרל,ההשוואהמחברותאחתלכל

ממוצע.ההשוואהחברותשלהממונפותמהביטאותנטוהזרההוןמרכיב

שלהתפעוליתהביטאאתהמייצג)זהבאופןשנתקבלוהתפעוליותהביטאות

הביטא.החברהשלהפיננסיהחובלשיעורבהתאםמחדשמונף(הענף

relevered)זהבאופןשנאמדה equity beta)0.52הינה.

•Rm-Rf-היינו,הבינלאומיהמשקיעבשיטתנאמדההוןמחיר-השוקפרמיית

סיכון,זובגישה.בעולםמבוזרהשקעותיותיקאשרמשקיעשלהמבטמנקודת

country)המדינה risk)הסיכוןפרמיית.הסיכוןחסרתהריביתבשערטבוע

פרמיה.**6.5%עלעומדת,בינלאומימשקיעידיעלהנדרשת,בשוקהממוצעת

.בעולםהמפותחיםהשווקיםשלהממוצעתהסיכוןפרמייתעלמתבססתזו

מחיר ההון–1נספח 

41

•SSP-שנתקבלההוןלמחיר-שוקשוויבמונחיקטנותלחברותסיכוןפרמיית

בחברותבהשקעותהסיכוןעודףאתהמשקפתפרמיההוספהCAPM-הממודל

עלחושבהזופרמיה.האמריקאיבשוקלחברותבהשוואהנמוךשוקשוויבעלות

יחסיתנמוךשוקשוויבעלותחברותשלבתשואותהיסטורייםהבדליםבסיס

.***בשנה3.1%-כעלבממוצעהעומדים,האמריקאיבשוק

-ו6.5%שלהעצמיההוןעלהנדרשתהתשואהנקבעה,אלולפרמטריםבהתאם•

.בהתאמה,הארכהכוללולתזריםהארכהללאלתזרים7.5%

ההוןמחירחישובלצורךלהוןהחוביחסכינקבעאדוםשלהפעילותאופילאור•

.0%הינו

 *AS Tallinna Vesi-A Equity  ,Sohar Power Co. ,SEMBCORP SALALAH  ,

AQUAVENTURE HOLD ,York Water Co ,PURIFLOH LTDו-OMAN NATIONAL EN 

PwC: מקור** 

2020Duff & Phelps Valuation Handbook –Guide to Cost of Capital:מקור*** 
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בטבלאותכמפורט,אדוםשלההוןמחיראתהמשקף,ההארכהתקופתל7.5%-והארכהללאלתזריםהתחזיתתקופתל6.5%שלהוןבמחירהווןנטוהמזומניםתזרים•

:הבאות
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הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

 WACC 20/10/2020 

 תזרים ללא 

הארכה

 תזרים 

 הערותכולל הארכה

)Rf( בהתאם לשעור התשואה על אג"ח 0.2%1.1%ריבית חסרת סיכון

ממשלתית נומינלית של ממשלת ישראל 

לתקופה התואמת את מח"מ התזרים 

המהוון

)Rm-Rf( 6.5%6.5%פרמיית השוקPwC מתודולוגיית

)β( ממוצע לפי חברות מתחרות 0.52           0.52          ביתא

)SSP( 3.2%3.2%פרמיית חברה קטנהDuff & Phelps 2020

)Re( 6.7%7.6%מחיר ההון העצמי

6.5%7.5%מחיר ההון המשוקלל )מעוגל(
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הערכת שווי אדום

תזרים ללא הארכה

10-12/202020212022202320242025202614/05/2027אלפי ש"ח

       41,537   112,309   110,649   109,014   107,403   105,816    98,400      26,416הכנסות מהפעלת מתקן הפעלה

)63.0%(7.5%1.5%1.5%1.5%1.5%)5.1%(%0.0% הגידול

     (15,603)    (42,186)    (42,269)    (42,474)    (42,824)    (42,191)   (38,488)     (11,266)סה"כ עלות השירותים

       25,935     70,123     68,381     66,540     64,580     63,625    59,912      15,150רווח גולמי

%57.4%60.9%60.1%60.1%61.0%61.8%62.4%62.4% מהכנסות

סה"כ הוצאות שיווק, מכירה, 

        (2,423)      (6,584)      (6,519)      (6,455)      (6,391)      (6,327)     (6,426)       (1,551)הנהלה וכלליות

%5.9%6.5%6.0%6.0%5.9%5.9%5.9%5.8% מהכנסות

       23,512     63,539     61,862     60,085     58,189     57,298    53,486      13,599רווח תפעולי

%51.5%54.4%54.1%54.2%55.1%55.9%56.6%56.6% מהכנסות

        (5,408)    (14,614)    (14,228)    (13,820)    (13,383)    (13,179)   (12,302)       (3,168)מיסים על הכנסה

%23.3%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0% מס אפקטיבי

       18,104     48,925     47,634     46,266     44,806     44,119    41,184      10,431רווח תפעולי לאחר מס

%39.5%41.9%41.7%41.7%42.4%43.0%43.6%43.6% מהכנסות

התאמות:

            182           500           500           500           500           500          500            132פחת והפחתות

       35,535         (441)         (419)         (396)         (507)      (2,456)      1,791         6,494הון חוזר

           (182)         (500)         (500)         (500)         (500)         (500)        (500)           (103)השקעות הוניות

       35,535         (441)         (419)         (396)         (507)      (2,456)      1,791         6,523סך ההתאמות לתזרים

-                  -               -               -                -                -                -                -                  

       53,639     48,484     47,214     45,870     44,299     41,663    42,975      16,954תזרים מזומנים חופשי

           6.43          5.75          4.75          3.75          2.75          1.75         0.75           0.13תקופת היוון 

           0.67          0.70          0.74          0.79          0.84          0.90         0.95           0.99מקדם היוון

       35,773     33,755     35,008     36,222     37,255     37,316    40,992      16,821תזרים מזומנים חופשי מהוון

    273,142סך תזרימים מהוונים

    273,142שווי פעילות )ללא הארכה(

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום
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הערכת שווי אדום

תזרים כולל הארכה

אדום-מודל רכישה –2נספח 

10-12/20202021202220232024202520262027202820292030אלפי ש"ח

    84,405    82,750    81,128    92,593   112,309   110,649   109,014   107,403  105,816   98,400       26,416הכנסות מהפעלת מתקן הפעלה

2.0%2.0%)12.4%()17.6%(7.5%1.5%1.5%1.5%1.5%)5.1%(%0.0% הגידול

   (54,101)   (53,040)   (52,000)   (48,327)    (42,186)    (42,269)    (42,474)    (42,824)   (42,191)  (38,488)      (11,266)סה"כ עלות השירותים

    30,305    29,710    29,128    44,266     70,123     68,381     66,540     64,580    63,625   59,912       15,150רווח גולמי

%57.4%60.9%60.1%60.1%61.0%61.8%62.4%47.8%35.9%35.9%35.9% מהכנסות

     (6,763)     (6,630)     (6,500)     (6,508)      (6,584)      (6,519)      (6,455)      (6,391)     (6,327)    (6,426)        (1,551)סה"כ הוצאות שיווק, מכירה, הנהלה וכלליות

%5.9%6.5%6.0%6.0%5.9%5.9%5.9%7.0%8.0%8.0%8.0% מהכנסות

    23,542    23,080    22,628    37,758     63,539     61,862     60,085     58,189    57,298   53,486       13,599רווח תפעולי

%51.5%54.4%54.1%54.2%55.1%55.9%56.6%40.8%27.9%27.9%27.9% מהכנסות

     (5,415)     (5,309)     (5,204)     (8,684)    (14,614)    (14,228)    (13,820)    (13,383)   (13,179)  (12,302)        (3,168)מיסים על הכנסה

%23.3%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0% מס אפקטיבי

    18,127    17,772    17,423    29,074     48,925     47,634     46,266     44,806    44,119   41,184       10,431רווח תפעולי לאחר מס

% מהכנסות

התאמות:

          250          250          250          588           500           500           500          500          500         500             132פחת והפחתות

        (576)        (565)      2,674      4,620          (441)          (419)          (396)         (507)     (2,456)     1,791          6,494הון חוזר

        (250)        (250)        (250)        (588)          (500)          (500)          (500)         (500)         (500)       (500)            (103)השקעות הוניות

        (576)        (565)      2,674      4,620          (441)          (419)          (396)         (507)     (2,456)     1,791          6,523סך ההתאמות לתזרים

    17,551    17,207    20,098    33,694     48,484     47,214     45,870     44,299    41,663   42,975       16,954תזרים מזומנים חופשי

         9.75         8.75         7.75         6.75          5.75          4.75          3.75         2.75         1.75        0.75            0.13תקופת היוון 

         0.49         0.53         0.57         0.65          0.70          0.74          0.79         0.84         0.90        0.95            0.99מקדם היוון

      8,671      9,139    11,475    22,026     33,755     35,008     36,222     37,255    37,316   40,992       16,821תזרים מזומנים חופשי מהוון

סך תזרימים מהוונים

     369,370שווי פעילות )כולל הארכה(

הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מ"בע( התפלה אשקלון)הקצאת תמורת צירוף העסקים בקשר עם רכישת זכויות באדום • מ "ורידיס אינווירונמנט בע



PwC

2021מאי 

46

הערכת שווי אדום

(המשך)תזרים כולל הארכה 

אדום-מודל רכישה –2נספח 

20312032203320342035203620372038203920402041H12042אלפי ש"ח

     53,083   104,948   102,890   100,872    98,894    96,955    95,054    93,190   91,363   89,572   87,815   86,094הכנסות מהפעלת מתקן הפעלה

)49.4%(%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0% הגידול

    (34,024)    (67,268)    (65,949)    (64,655)   (63,388)   (62,145)   (60,926)   (59,732)  (58,560)  (57,412)  (56,286)  (55,183)סה"כ עלות השירותים

     19,059     37,680     36,941     36,217    35,507    34,811    34,128    33,459   32,803   32,160   31,529   30,911רווח גולמי

%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9%35.9% מהכנסות

      (4,253)      (8,408)      (8,244)      (8,082)     (7,923)     (7,768)     (7,616)     (7,466)    (7,320)    (7,177)    (7,036)    (6,898)סה"כ הוצאות שיווק, מכירה, הנהלה וכלליות

%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0% מהכנסות

     14,806     29,272     28,698     28,135    27,583    27,042    26,512    25,992   25,483   24,983   24,493   24,013רווח תפעולי

%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9%27.9% מהכנסות

      (3,405)      (6,732)      (6,600)      (6,471)     (6,344)     (6,220)     (6,098)     (5,978)    (5,861)    (5,746)    (5,633)    (5,523)מיסים על הכנסה

%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0% מס אפקטיבי

     11,400     22,539     22,097     21,664    21,239    20,823    20,414    20,014   19,622   19,237   18,860   18,490רווח תפעולי לאחר מס

% מהכנסות

התאמות:

           124           250           250           250          250          250          250          250         250         250         250         250פחת והפחתות

     36,532          (716)          (702)          (688)        (675)        (662)        (649)        (636)       (624)       (611)       (599)       (588)הון חוזר

          (124)          (250)          (250)          (250)        (250)        (250)        (250)        (250)       (250)       (250)       (250)       (250)השקעות הוניות

     36,532          (716)          (702)          (688)        (675)        (662)        (649)        (636)       (624)       (611)       (599)       (588)סך ההתאמות לתזרים

     47,932     21,823     21,395     20,975    20,564    20,161    19,766    19,378   18,998   18,626   18,260   17,902תזרים מזומנים חופשי

        21.50        20.75        19.75        18.75      17.75      16.75      15.75      14.75     13.75     12.75     11.75     10.75תקופת היוון 

          0.21          0.22          0.24          0.26         0.28         0.30         0.32         0.34        0.37        0.40        0.43        0.46מקדם היוון

     10,125        4,866        5,129        5,405      5,697      6,004      6,327      6,669     7,028     7,407     7,807     8,228תזרים מזומנים חופשי מהוון

   369,370סך תזרימים מהוונים
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הסכם ההפעלה

הסכם הפעלת מתקן התפלה–3נספח 

10-12/202020212022202320242025202614/05/2027אלפי ש"ח

          41,537   112,309   110,649   109,014   107,403   105,816   98,400           26,416הכנסות מהפעלת מתקן הפעלה

)63.0%(%7.5%1.5%1.5%1.5%1.5% הגידול

         (15,603)    (42,186)    (42,269)    (42,474)    (42,824)    (42,191)  (38,488)          (11,266)עלות השירותים

           (2,423)       (6,584)       (6,519)       (6,455)       (6,391)       (6,327)    (6,426)            (1,551)הוצאות שיווק, מכירה, הנהלה וכלליות

         (18,026)    (48,770)    (48,788)    (48,929)    (49,214)    (48,518)  (44,914)          (12,817)הוצאות תפעוליות

          23,512      63,539      61,862      60,085      58,189      57,298   53,486           13,599רווח תפעולי

%51.5%54.4%54.1%54.2%55.1%55.9%56.6%56.6% רווח תפעולי

           (5,408)    (14,614)    (14,228)    (13,820)    (13,383)    (13,179)  (12,302)            (3,168)מיסים על הכנסה

          18,104      48,925      47,634      46,266      44,806      44,119   41,184           10,431רווח תפעולי לאחר מס

חיובים תורמים:

                 (44)          (120)          (120)          (120)          (120)          (120)        (120)                  (30)חיובים תורמים בגין רכוש קבוע

%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1% מהכנסות

              (421)       (2,295)       (2,267)       (2,241)       (2,212)       (2,115)    (2,094)               (591)חיובים תורמים בגין הון חוזר

%2.2%2.1%2.0%2.1%2.1%2.0%2.0%1.0% מהכנסות

                 (43)          (117)          (116)          (114)          (112)          (111)        (103)                  (28)חיובים תורמים בגין כוח עבודה מגובש

%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1% מהכנסות

          17,596      46,392      45,130      43,791      42,362      41,773   38,868             9,782רווח תפעולי לאחר מס ולאחר חיובים תורמים

               6.43          5.75          4.75          3.75          2.75          1.75        0.75                0.13תקופה

               0.67          0.70          0.74          0.79          0.84          0.90        0.95                0.99מקדם היוון

          11,735      32,299      33,463      34,580      35,626      37,414   37,074             9,706תזרים מהוון

         231,896ערך נוכחי של תזרים מזומנים בגין הסכם הפעלה

TAB1.23                

         285,631שווי הוגן הסכם הפעלה )100%(
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בגיוסהכרוכותהעלויותאתהרוכשתלחברהחוסכתפעילאדםכוחמרכישתהימנעות•

.חדשיםעובדיםשלוהדרכה

.עובדים50,הרכישהלמועד,כוללורידיסשלהמיומןהאדםכוח•

שנחסכוהעלויות,לפיכך.משאביםלהשקיעעסקעליהיהדומהאדםכוחלגייסמנתעל•

עלותאתמהוותאדוםשלהפעילהאדםכוחרכישתידיעלמיםהתפלתמורידיס

.הפעילהאדםכוחשל,ההוגןהשוויאו,השחלוף

הנכסים.עסקיםבצירופימהמוניטיןהפרדהברמוחשיבלתיכנכסמוכראינואדםכוח•

המזומניםלתזריםהפעילהאדםכוחתרומתבגיןתורםבחיוביחויבומוחשייםהבלתי

.שלהם

:כדלקמן,העלותבגישתהוערךבאדוםהפעילהאדםכוחשלההוגןהשוקהשווי•

50

כוח עבודה מגובש

כוח עבודה מגובש–4נספח  הקצאת תמורת צירוף העסקים הערכת השווי עסקת הרכישה תיאור הסביבה העסקית נספחיםתיאור אדום

מחלקה

מספר 

עובדים

משכורת 

חודשית 

ממוצעת

חודשי 

גיוס

חודשי 

סה"כTABאחרי מסעלותהכשרה

      447,211  1.21   370,866   481,644          2      1   26,758            6מנהלה

      598,473  1.21   496,306   644,553          2      1   10,231          21תפעול

      621,637  1.21   515,515   669,500          2      1   10,300          23תחזוקה

   1,667,321          50סה"כ
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דוחות הצעת מדף שיפורסמו על פי  חתימות המציעים אינן בעלות תוקף בהצעות שייעשו על פי 

 התשקיף, שאינן הצעת מכר מניותיהם. 
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