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 תיאור עסקי התאגיד - פרק א' 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 הקדמה 1.1

אנלייט עסקי    דירקטוריון  תיאור  פרק  את  בזאת  להגיש  מתכבד  בע"מ  מתחדשת  אנרגיה 

ביום   שהסתיימה  לשנה  "  2021,  בדצמבר  31התאגיד  הדוחלהלן:  את  תקופת  הסוקר   ,)"

 תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו, כפי שחלו במהלך התקופה החולפת.  

הביאורים  לרבות  )אלא אם צוין אחרת(  הנתונים הכספיים הכלולים בדוח זה נקובים בש"ח  

בדצמבר   31הכספיים כפי שבאים לידי ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

מעודכנים   נתונים המופיעים בדוח זה, אשר לגביהם מצוין כי הם נכונים למועד הדוח,  .2021

 .2021במרץ   31ליום 

 כללי   1.2

  13בישראל ביום  התאגדה"( החברה" או "אנלייטאנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )להלן: " 

הפכה החברה לחברה ציבורית וניירות    1994בפברואר    11כחברה פרטית. ביום    1981במרץ  

 "(. הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-הערך של החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

ובאמצעות   בעצמה  עוסקת,  החברה  הדוח,  אישור  למועד  ונכון  הדוח,    תאגידים בתקופת 

)להלןבשליטת יחדה   ," מיזמים  הקבוצה:  של  והפעלה  הקמה  מימון,  פיתוח,  בייזום,   ,)"

לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. כל התייחסות לחברה ולפעילותה, למעט אם  

 נאמר במפורש אחרת, מתוארת ברמת הקבוצה.  

 תחומי פעילות  1.3

פועלת    בישראל   הסולארית  והאנרגיה   הרוח  אנרגיית  בתחומי בהיקפים מהותיים    החברה 

בדוחותיה    ארבעהלחברה    .הבינלאומי  ובשוק פעילות  כמגזרי  המדווחים  פעילות,  תחומי 

את פעילותה במספר שווקים אשר עדיין אינם מדווחים כמגזרי    , והיא הרחיבה הכספיים

  :פעילות

 בישראל  המתחדשתהאנרגיה   תחום פעילות 1.3.1

בייזום, תכנון, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של  במסגרת תחום זה עוסקת החברה  

בישראל. במסגרת  המייצרים חשמל מאנרגיה סולארית  וולטאים  - פרויקטים פוטו

מתאימים,   ושטחים  אתרים  באיתור  היתר,  בין  החברה,  עוסקת  פעילותה, 

  בתכנון הנדסי, חשמלי ואדריכלי של הפרויקטים, התקשרויות עם בעלי קרקעות,  

ם והסטטוטוריים הנדרשים להקמתו של  יהרישיונות הרגולטוריבהשגת ההיתרים ו

מימון   בהסכמי  בהתקשרויות  הפרויקטים,  והקמת  רכש  בניהול,  פרויקט,  כל 

  פרויקטים בהפעלה ותחזוקה של  ,  והסכמים למכירת חשמל עבור הפרויקטים, וכן

 .  םאלו לאחר הקמת

אודות   החברהלפירוט  והקימה  שיזמה  מערכות  של  הכולל  בדוח    ,ההספק  ראה 
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הפרויקטים   טבלאות  במסגרת  וכן  זה,  תקופתי  לדוח  המצורף  הדירקטוריון 

 המפורטות להלן. 

החברה הרחיבה באופן משמעותי את פעילותה בתחום הסולארי בישראל במהלך  

אנרגיה, על בסיס  ה באמצעות כניסתה לתחום אגירת  בין היתר,  ,  2020-2021השנים  

 סולאריים משולבי אגירה.   מכרזים שפרסמה רשות החשמל למתקנים

כן,   בתחום  ב  מוביל  שחקן  הינההחברה  כמו  פרויקטים  הרוח    אנרגייתפיתוח 

 בישראל, כמתואר בהרחבה בדוח זה להלן. 

מימון,   פיתוח,  תכנון,  בייזום,  החברה  עוסקת  זה  תחום  הקמה  ניהול  במסגרת 

פרויקטים   של  הרוח  והפעלה  מאנרגיית  חשמל  במסגרת  המייצרים  בישראל. 

מתאימים,  פ ושטחים  אתרים  באיתור  היתר,  בין  החברה,  עוסקת  עילותה, 

  בתכנון הנדסי, חשמלי ואדריכלי של הפרויקטים, התקשרויות עם בעלי קרקעות,  

נתוני הרוח,   ם והסטטוטוריים  יבהשגת ההיתרים והרישיונות הרגולטורי מדידות 

הפרויקטים, בהתקשרויות  הנדרשים להקמתו של כל פרויקט, בניהול, רכש והקמת  

בהפעלה ותחזוקה  ,  בהסכמי מימון והסכמים למכירת חשמל עבור הפרויקטים, וכן

 אלו לאחר הקמתן.    הפרויקטיםשל 

- מגה   189בהיקף של    רוח בראשיתפרויקט  בין היתר מקימה החברה בימים אלו את  

-מגה  109והפעילה מסחרית לאחרונה את פרויקט עמק הבכא, בהיקף של    ואטו

  - וואט  - מגה  36ואט. כמו כן, מפתחת החברה את פרויקט הרוח "יתיר" בהיקף של  ו

 וכן פרויקטים נוספים המצויים בצבר הפיתוח של החברה, כמפורט להלן. 

 אירופהזרח  מ-רכז מבה המתחדשת אנרגיהתחום פעילות  1.3.2

וואט באזור הבלקן  -מגה  316  -כבהספק מצטבר של    רוחפרויקטי  לחברה מספר  

מהם מחוברים לרשת בקרואטיה ובסרביה, בהספק    שלושהמזרח אירופה.  -ומרכז

וואט.  -מגה   105  של  וואט בהתאמה, ופרויקט בקוסובו בהספק-מגה  105  -ו  49של  

כ של  בהספק  בסרביה  נוסף  רוח  פרויקט  מפתחת  כן החברה  וואט  - מגה  95  -כמו 

 המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים.

מ מקומיים  החברה  פיתוח  גורמי  עם  פעולה  ושיתוף  רכישה  בהסכמי  תקשרת 

ההתקשרויות   את  ומובילה  הפרויקטים,  פיתוח  בשלבי  מעורבת  היא  במסגרתם 

בהסכמי הפרויקט העיקריים )הסכמי אספקה והקמת הטורבינות, הסכמי קבלנים  

הול  הקמה וניראשיים( ואת הסכמי המימון. כמו כן מספקת החברה שירותי ניהול  

 נכס בתקופת התפעול לפרויקטים.  

שלושה פרויקטים סולאריים בהונגריה בהספק    2018בשנת  כמו כן, החברה רכשה  

  לרשת  בהצלחה  וחוברו(, אשר השלימו מימון והקמה DCוואט )-מגה 57מצרפי של 

 . 2019במהלך 

החברה חתמה על הסכם מסגרת לפיתוח פרויקטים סולאריים בהונגריה בהספק  

ההסכם נחתם מול יזמי הפרויקטים שהקימה החברה    .ואטומגה    300-כ יעד של  

רב בפיתוח פרויקטים סולאריים בהיקפים גדולים    ןניסיובהונגריה, שהינם בעלי  



6 

 

במדינה ויהיו אחראים על תהליך פיתוח הפרויקטים עד השלמתו. החברה תחזיק  

לשבי  60%-ב הפרויקט  של  נאותות  בדיקות  להשלמת  בכפוף  פרויקט,  עות  מכל 

תרכוש   הפיתוח  השלמת  ועם  פרמיה    100%רצונה,  לפי  בפרויקט  מהזכויות 

 .  בין הצדדיםשהוסכמה 

באפריל   המסגרת,  מהסכם  על    2020כחלק  החברה  בהסכם  חתמה  התקשרות 

בהונגריה קרקעי  סולארי  פרויקט  לרכישת  כ  אופציה  של  וואט  - מגה  26-בהיקף 

(DC)  . ה רגולציית  תחת  שפורסם  הראשון  במכרז  זכה  עם   METAR  -הפרויקט 

ברבעון  שנים.    15  -שעה ל - אירוסנט( לקילוואט   6.1  -)כ  HUF 21.89תעריף מובטח של  

  100%( רכישת  Enlight EUהשלימה החברה )באמצעות חברת הבת    2021השני של  

ל הפיתוח  את כלל אבני הדרך ש  2021השלים במהלך    הפרויקט.  הפרויקטמניות  

של   כאשר הפעלה מסחרית  והחל הקמה,    RTB (Ready to Build)והגיע לסטטוס 

 . 2023צפויה בסוף רבעון ראשון של 

  2021( ברבעון הרביעי של  Enlight EUחתמה החברה )באמצעות חברת הבת  בנוסף,  

במערב הונגריה בהספק    Raaba FLOWמפרויקט    100%על הסכם אופציה לרכישת 

  2022. הפרויקט השלים במהלך הרבעון הראשון של  DCואט  ו-מגה   60  -מותקן של כ

לרשת   חיבור  הסכם  בנייה,  היתרי  השגת  כולל  הפיתוח,  של  עיקריות  דרך  אבני 

,  2022מהמניות במהלך  100%להשלים את רכישת  צפויהורכישת הקרקע. החברה 

ל ויגיע  היזמים  עם  ההסכם  לפי  הפיתוח  את  ישלים  שהפרויקט  .  RTB-בהינתן 

 ומתוכנן למכור חשמל בשוק החופשי.  METAR -אינו חלק מרגולציית ה הפרויקט

   אירופה  במערבהאנרגיה המתחדשת תחום פעילות  1.3.3

פרויקטי  והקמת  לפיתוח  פועלת  מפותחים    החברה  חשמל  בשווקי  גדולים  רוח 

החופשי   בשוק  חשמל  מכירת  על  מבוססים  לרוב  אשר  אירופה,  מערב  במדינות 

( ( המגדרים  PPAבמחירים תחרותיים, לעתים בשילוב עם הסכמי מכירת חשמל 

חלק מהכנסות הפרויקט. נכון למועד הדו"ח, לחברה פרויקטי רוח בהספק של מעל  

 דיה ובאירלנד.  וואט בספרד, בשב-מגה 1,400

 להלן פירוט תמציתי אודות הפרויקטים העיקריים: 

 ecamaGפרויקט 

)יחד עם שותפים מוסדיים(    2018בספרד בשנת    Gecama  את פרויקטהחברה רכשה  

ברבעון השלישי של שנת    הקמתו.   ךוואט, המצוי כעת במהל- מגה  312 -בהספק של כ

המלווים    2021 הרחבת    לפרויקטאישרו  מימון  וואט    17-בכ  הפרויקטאת  מגה 

 וואט.  - מגה 329נוספים, להספק כולל של  

גידור למחירי החשמל בפרויקט    2021בחודש אוקטובר   חתמה החברה על הסכם 

ף  . עסקת הגידור בוצעה על היק2022חודשים החל מחודש אוקטובר    15לתקופה של  

מהחשמל הצפוי להיות מיוצר בפרויקט בתקופת הגידור. מחיר    50%משוקלל של  

אירו למגה וואט שעה, המשקף מחיר גבוה משמעותית    75.5הגידור המשוקלל הינו 

בוצעה   העסקה  החברה.  של  הפיננסי  המודל  התבסס  עליהן  המחיר  מתחזיות 
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גיה אירופאית  ( עם חברת תשתיות אנרContract for difference)  CFDבמתווה  

 מדינות ברחבי העולם. 30-מובילה הפועלת בכ

 וואט -מגה  ,4001ספרד )רוח וסולארי(, 

שיתוף פעולה לפיתוח מקבצים של פרויקטי  ל  םעל הסכמיהחברה  חתמה    2019יולי  ב

החברה  . כמו כן,  ת רוח ואנרגיה סולארית בספרד, המצויים בשלבי פיתוחיאנרגי 

על בסיס התשתיות    מגה וואט  250  - כשל    סולארי בהיקףפועלת להוספת פרויקט  

פרויקט   של  אישורים  Gecamaהקיימות  בקבלת  תלוי  זה  פרויקט  פיתוח   .

חתמה החברה על הסכם לרכישה    2021בנוסף, באוגוסט    רגולטוריים מתאימים.

בהספק   פיתוח  בשלבי  המצוי  סולארית  אנרגיה  פרויקטי  פורטפוליו  של  בשלבים 

של   מצרפי  פרויקטים    וואט.-מגה  490פוטנציאלי  מעשרה  מורכב  הפורטפוליו 

בשני   את  Valencia  -ו   Andalucía,  אזוריםהמרוכזים  גאוגרפית  המשלימים   ,

כיום  פריסת הפרויק  Castilla La  באזורטים שמקימה ומפתחת החברה בספרד 

Mancha  .  המחזיקות ייעודיות,  פרויקט  חברות  באמצעות  מוחזקים  הפרויקטים 

לרשת   חיבור  ובאישורי  הפרויקטים  להקמת  בקרקע  הזכויות  במרבית  זה  בשלב 

התמורה תשולם לפי אבני דרך בהתאם להתקדמות פיתוח הפרויקטים,  .  החשמל

להקמת    כשמרבית ההיתרים  כל  והשגת  הפיתוח  השלמת  עם  תשולם  התמורה 

  100-85הפרויקטים. התמורה הממוצעת עם השלמת הפיתוח צפויה להגיע לסך של  

נכון    .הפרויקטיםוואט, בתלות בהתממשות פרמטרים שונים של  - אלף אירו למגה

 וואט.- מגה ,0401לתאריך פרסום הדוח החברה מפתחת בספרד היקף כולל של 

 וואט-מגה 113)שבדיה(,  Picassoפרויקט רוח 

יוני   פיקאסו    2021בחודש  פרויקט הרוח  של  על השלמת החיבור  הודיעה  החברה 

מלא.   חשמל  לייצור  ומעבר  החשמל  לרשת  חברת  עבשבדיה  העסקי,  המודל  פי  ל 

של   לתקופה  המתקן  של  החשמל  מייצור  כמחצית  תמכור  השנים    12הפרויקט 

בה  חשמלהראשונות  למכירת  מסחרי  תשתיות    סכם  לחברת  קבוע  חשמל  במחיר 

(Utility  גרמנית גדולה, ויתרת הייצור תימכר במסגרת שוק מכירת החשמל של )

 (, שהינו שוק החשמל הגדול באירופה. NORD POOLצפון אירופה )

 וואט  -מגה 372)שבדיה(,   ביורןפרויקט רוח 

הפרויקט    2020אוקטובר    בחודש רכישת  את  החברה    Bjorenbergetהשלימה 

הפרויקט.   בהקמת  שלמחזיקה  החברה  והחלה  משוקלל  בשיעור    56%  בפרויקט 

בתחום    מוחזקתוהיתרה   בהשקעות  המתמחה  אירופאית  תשתיות  קרן  ידי  על 

הנורדי בשוק  הרוח  הכוללת  .  "Prime Capital"  מקבוצת  אנרגיית  ההשקעה 

הזכו כלרכישת  של  סך  על  לעמוד  צפויה  והקמתו  בפרויקט  מיליון    440-430  -יות 

.  מיליון אירו  140-130  -חלקה של החברה בהשקעה צפוי לעמוד על כ, כאשר  אירו

הסכם    2021במאי   של  מימוןה נחתם  בהיקף  הפרויקט    48%  -כ  לפרויקט  מעלות 

בכיר  Non-recourseבמתווה   אירופאים  מלווים  שלושה  של  קונסורציום  ים.  עם 

בדצמבר   והקרןחתמו    2020בנוסף,  הטכנולוגיה    החברה  מענקיות  אחת  עם 

  10  -לתקופה של כ(  PPA)הסכם    העולמיות על הסכם למכירת חשמל מהפרויקט
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ה זו, כאשר  מכלל הייצור של הפרויקט לתקופ  50%  -מובטח ביחס ל   שנים במחיר

צפויה   המיוצר  החשמל  אירופה    רלהימכיתרת  צפון  של  החשמל  שוק  במסגרת 

(NORD POOL  .)בכ צפויים להסתכם  של הפרויקט  החשמל  מיליון    30-תקבולי 

- מוערך בכ EBITDA-ה ,אירו לשנה בממוצע מיליון  60-אירו בשנה הראשונה, ובכ 

בממוצע   05 לשנה  אירו  ההפעלה  1מיליון  תקופת  כל  החברה  .  למשך  להערכת 

 .2023של שנת   הראשוןברבעון  ההפעלה המסחרית צפויה 

 וואט -מגה 192)פינלנד(,  Lappfjardפרויקט הרוח 

  ת שכללה רכיש,  2020באוקטובר    Prime Capitalכחלק מההתקשרות עם קבוצת  

התחייבה להשקיע סכום    (, אנלייטוואט-מגה  372השליטה בפרויקט ביורן בשבדיה )

החל  בפינלנד . הפרויקט Prime Capitalמיליון אירו בקרן ההשקעות של  50של עד 

אוגוסט    תוהקמאת   הרבעון    2021בחודש  במהלך  צפויה  המסחרית  והפעלתו 

שנת   של  בכ2023הראשון  מוערכת  בפרויקט  מיליון    200-205-. ההשקעה הכוללת 

מיליון אירו. הסגירה    22-בפרויקט הינו כאנלייט בהשקעה    ה שלאירו, כלומר חלק

הפיננסית של הפרויקט צפויה להתרחש במהלך החודשים הקרובים, כאשר שיעור  

( מהיקף החשמל המיוצר על ידי  100%. כרגע, מלוא )45%-40%המינוף הצפוי הינו  

(   .(NORD POOLהפרויקט צפוי להימכר במסגרת שוק החשמל של צפון אירופה 

מיליון אירו בשנה,   26-28הכנסות החשמל של הפרויקט צפויים לעמוד בממוצע על  

  15-16כאשר הכנסות החשמל בשנת ההפעלה המלאה הראשונה צפויים לעמוד על  

על   לעמוד  צפוי  החשמל  בהכנסות  אנלייט  של  חלקה  אירו.  אירו    3מיליון  מיליון 

בשנת ההפעלה המלאה  אנלייט בתקבולי החשמל    ה שלחלק ש  בעודבשנה בממוצע,  

כ על  לעמוד  צפויים  אנלייט    2-הראשונה  של  ההחזקה  שיעור  לאור  אירו.  מיליון 

וההשקעה   החברה  של  הכספי  בדוח  מאוחדות  אינן  הפרויקט  תוצאות  בפרויקט, 

 .IFRS 9בקרן מטופלת בשווי הוגן דרך רווח והפסד בהתאם להוראות 

 תחום ההקמה והניהול  1.3.4

ערך הקמה ותפעול נרחב במטרה לתת מענה לצרכי  החברה מפעילה באופן שוטף מ

 להקמה ותפעול של הפרויקטים שבבעלותה בישראל ובחו"ל.   החברה בכל הנוגע

המצויים   הפרויקטים  לכל  ותפעול  הקמה  שירותי  מעניקה  החברה  זו  במסגרת 

בבעלותה )בעלות מלאה או חלקית(, מנהלת מערך בקרה, ניהול ולוגיסטיקה של כל  

ההקמה והתפעול הנוגעים לפרויקטים האמורים, ומתקשרת במידת הצורך  היבטי  

 .עם קבלני משנה מתאימים לביצוע העבודות בשטח

השירותים   בגין  הפרויקטים  מחברות  וייזום  ניהול  דמי  החברה  גובה  כן,  כמו 

 המועמדים על ידה בתחום זה.

מעטפת  מערך ההקמה והתפעול של החברה מעניק לתאגידי הפרויקטים השונים  

וזאת בהתאם להסכמים    מלאה לליווי כל תהליכי ההקמה והניהול של הפרויקטים

 

   תחזית  לגבי החברה והנחת מובילה  בינלאומית וייעוץ הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת  מבוסס 1
 . הפרויקט במדינת האינפלציה    
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 מוסדרים אשר נחתמים בין החברה לתאגידי הפרויקטים הרלוונטיות. 

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

עתיד פני  ניירו  צופה  בחוק  זה  מונח  התשכ"חכהגדרת  ערך,  ידע  1968-ת  על  מבוסס  כאמור  מידע   .

הקיים בחברה או בקבוצה במועד אישור הדוחות הכספיים, וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה  

ביחס לחברה ו/או הקבוצה, נכון למועד הדוח. הערכות אלו נסמכות על בדיקות שבוצעו על ידי הנהלת  

במדינות היעד, ניתוחים פנימיים, מחקרי שוק וכיו"ב. יובהר, כי החברה, ניתוח הרגולציה הקיימת  

או   החזויות  התוצאות  מן  מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות  כאמור  למידע  ביחס  בפועל  התוצאות 

 המשתמעות ממידע זה ונכללות בדוח זה, בין היתר בשים לב לגורמי הסיכון המפורטים בפרק זה.



 

 תרשים מבנה אחזקות החברה 1.4
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 דיבידנדים ומגבלות על חלוקת דיבידנד   1.5

חלוקת   2021-2012בשנים   1.1.1 מדיניות  אין  לחברה  דיבידנדים.  החברה  חילקה  לא 

 דיבידנדים.  

התשנ"ט 1.1.2 החברות,  בחוק  הקבועים  למבחנים  אין  ,  1999-בהתאם   ם רווחי לחברה 

 . 2021בדצמבר  31ליום  הניתנים לחלוקה

 מגבלות על חלוקת דיבידנד מכוח שטרי נאמנות:

 בחודש  הונפקה   אשר'(  גסדרה  )  החוב  אגרות   בגין  הנאמנות   לשטר  בהתאם  :'גסדרה   1.1.3

 באופן  נפרעו  טרם'(  גסדרה  אגרות החוב )ש  זמןכל    כי  התחייבה  החברה,  2021  אוגוסט

כל חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, לרבות רכישה עצמית   תבצע  לא היא ,  סופי

  70%של מניותיה, אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: )א( בשיעור שלא יעלה על  

של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו   ופה לתק מהרווח  

עלה י)ב( שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה(  ;לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה

פי מידע כספי נפרד )בניכוי סכום   עלסולו למאזן   הון עצמי ש מיליון ש"ח; )ג(    1,500על  

לחוק    302החלוקה כמפורט בסעיף    והכל בכפוף למבחני  -   30%-החלוקה( לא יפחת מ

" )להלן:  החלוקה החברות  חלוקה מבחני  ביצעה  או  חלוקה,  החברה  ביצעה  לא   .)"

חלקית ביחס לשיעור האמור לעיל תוכל החברה לחלק את הסכום הרלוונטי )או חלקו( 

העוקבות בהתאם לרווחים שלא חילקה, כולם או חלקם,  בתקופות מהרווח הנקי שלה 

 ג' לעיל. -והכל בכפוף למבחני החלוקה והמשך עמידה בתנאים האמורים בסעיפים ב'

חלוק לבצע  שלא  מתחייבת  החברה  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  מניותיה    הבנוסף  לבעלי 

כל חלוקה אחרת כהגדרתה בח  של   בדרך   לרבות ו/או  וק רכישה עצמית של מניותיה 

מצויה  אינה  החברה  )א(  להלן:  המפורטים  התנאים  כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות 

בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר ועומדת בכל התחייבויותיה 

על פי שטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות 

תקיימת במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה ביחס לאותן אמות מידה פיננסיות; )ב( לא מ

עילה לפירעון מיידי וכן לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה; )ג( לא 

מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמור בתקנה 

, למעט סימני  1970- ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל14)ב()10

לגרוע  כדי  האזהרה  בסימן  אין  כי  החברה  דירקטוריון  קבע  לגביהם  אשר  אזהרה 

ב והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  החודשים   12-מיכולתה 

הקרובים )למעט "הערת עסק חי" אשר בהתקיימותו לא תהיה רשאית החברה לבצע 

כולת הפירעון כאמור חלוקה בכל מקרה(; )ד( החלוקה עומדת במבחן הרווח ומבחן י

 שטר. הלחוק החברות; )ה( החברה אינה מפרה איזו מהוראות  302בסעיף 

'( אשר הונפקה בחודש דבהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה    :'דסדרה   1.1.4

טרם נפרעו באופן '(  סדרה דאגרות החוב )זמן שכל    , החברה התחייבה כי2021אוגוסט  

כל חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, לרבות רכישה עצמית   היא לא תבצע,  סופי

  70%של מניותיה, אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: )א( בשיעור שלא יעלה על  
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של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו   לתקופה מהרווח  

עלה יאחר החלוקה( לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה; )ב( שההון העצמי שלה )ל

)בניכוי סכום פי מידע כספי נפרד    עלהון עצמי סולו למאזן  ש מיליון ש"ח; )ג(    1,500על  

לחוק    302והכל בכפוף למבחני החלוקה כמפורט בסעיף    -   30%-לא יפחת מהחלוקה(  

חלוקה  ביצעה  או  חלוקה,  החברה  ביצעה  לא  החלוקה"(.  "מבחני  )להלן:  החברות 

מור לעיל תוכל החברה לחלק את הסכום הרלוונטי )או חלקו( חלקית ביחס לשיעור הא

העוקבות בהתאם לרווחים שלא חילקה, כולם או חלקם,  בתקופות מהרווח הנקי שלה 

 ג' לעיל. -והכל בכפוף למבחני החלוקה והמשך עמידה בתנאים האמורים בסעיפים ב'

חלוק לבצע  שלא  מתחייבת  החברה  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  מניותיה  לבעל   הבנוסף  י 

כל חלוקה אחרת כהגדרתה בחוק   של   בדרך   לרבות ו/או  רכישה עצמית של מניותיה 

מצויה  אינה  החברה  )א(  להלן:  המפורטים  התנאים  כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות 

בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר ועומדת בכל התחייבויותיה 

בון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות על פי שטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחש

ביחס לאותן אמות מידה פיננסיות; )ב( לא מתקיימת במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה 

עילה לפירעון מיידי וכן לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה; )ג( לא 

מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמור בתקנה 

למעט סימני    , 1970- ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל14)ב()10

לגרוע  כדי  האזהרה  בסימן  אין  כי  החברה  דירקטוריון  קבע  לגביהם  אשר  אזהרה 

ב והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  החודשים   12-מיכולתה 

תהיה רשאית החברה לבצע   הקרובים )למעט "הערת עסק חי" אשר בהתקיימותו לא

חלוקה בכל מקרה(; )ד( החלוקה עומדת במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון כאמור 

 שטר. הלחוק החברות; )ה( החברה אינה מפרה איזו מהוראות  302בסעיף 

'( החברה התחייבה כי  הבהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה    סדרה ה': 1.1.5

רה ה'( במחזור, שלא לבצע כל חלוקה כהגדרת מונח זה כל עוד תהיינה אגרות החוב )סד

לתנאים המצטברים  בחוק החברות, לרבות רכישה עצמית של מניותיה, אלא בכפוף 

על   יעלה  שלא  בשיעור  א.  החברה  70%הבאים:  של  הנקי  דוחותיה ,  מהרווח  פי  על 

 החלוקה; ב. הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני קבלת ההחלטה על ביצוע  

מיליון ש"ח; ג. ההון העצמי   250בכפוף לכך שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה( עלה על  

לחוק   302והכל בכפוף למבחני החלוקה כמפורט בסעיף    -  25%-למאזן )סולו( לא יפחת מ

)להלן בסעיף זה: "  "(. לא ביצעה החברה חלוקה, או ביצעה מבחני החלוקההחברות 

לשיע ביחס  חלקית  העצמי  חלוקה  ההון  ועלה  מסוימת/ות  בשנה/ים  לעיל,  האמור  ור 

נטי )או חלקו( מהרווח וושלה על השיעורים שלעיל, תוכל החברה לחלק את הסכום הרל

והכל  חלקם,  או  כולם  חילקה,  שלא  לרווחים  בהתאם  העוקבות,  בשנים  שלה  הנקי 

שלא   החברה גם התחייבה  ,בכפוף למבחני החלוקה. כמו כן, בשטר הנאמנות כאמור

לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או כל  

המפורטים  התנאים  כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות  בחוק  כהגדרתה  אחרת  חלוקה 

אינה מצויה בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות  א. החברה  להלן: 

הנאמנות; ב. לא מתקיימת במועד בשטר זה ועומדת בכל התחייבויותיה על פי שטר  
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לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה   ,ההחלטה על ביצוע חלוקה עילה לפירעון מיידי וכן

מביצוע החלוקה; ג. לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" 

בתקנה   כאמור  ומיידיים(, 14)ב()10כלשהם  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   )

אין 1970  -התש"ל   כי  החברה  דירקטוריון  קבע  לגביהם  אשר  אזהרה  סימני  למעט   ,

הקיימות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  מיכולתה  לגרוע  כדי  האזהרה  בסימן 

)למעט "הערות עסק חי" אשר בהתקיימותו לא   12  -והצפויות ב החודשים הקרובים 

עומדת   החלוקה  ד.  מקרה(;  בכל  חלוקה  לבצע  החברה  רשאית  הרווח תהיה  במבחן 

 לחוק החברות.  302ומבחן יכולת הפירעון כאמור בסעיף 

ו': 1.1.6 יוני    סדרה  בחודש  שהונפקה  ו'(  )סדרה  הנאמנות  לשטר  החברה   2019בהתאם 

חלוקהתחייבה   כל  לבצע  שלא  במחזור,  ו'(  )סדרה  החוב  אגרות  תהיינה  עוד  כל   ה כי 

מניותיהחברות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת של  עצמית  רכישה  לרבות  אלא  ,   בכפוף ה, 

 , מהרווח הנקי של החברה  70%בשיעור שלא יעלה על    (א)לתנאים המצטברים הבאים:  

על  ההחלטה  קבלת  לפני  שפורסמו  האחרונים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על 

מיליון    475בכפוף לכך שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה( עלה על  ו  (ב)ביצוע החלוקה;  

למאזן    (ג)"ח;  ש סולו  עצמי  מ  נפרד  כספי  במידעהון  יפחת  בכפוף   -  28%-לא  והכל 

בסעיף   כמפורט  החלוקה  לא   302למבחני  החלוקה"(.  "מבחני  )להלן:  החברות  לחוק 

ביצעה החברה חלוקה, או ביצעה חלוקה חלקית ביחס לשיעור האמור לעיל, בשנה/ים 

ת שלעיל,  השיעורים  על  שלה  העצמי  ההון  ועלה  את מסוימת/ות  לחלק  החברה  וכל 

שלא   רווחים)או חלקו( מהרווח הנקי שלה בשנים העוקבות בהתאם ל  נטיוו הרל   סכוםה

ו החלוקה  למבחני  בכפוף  והכל  חלקם,  או  כולם   בתנאים   עמידה  המשךחילקה, 

 לעיל.  'ג- ב' בסעיפים האמורים

זה,    לעיל  לאמור  בנוסף לבעלי    התחייבה  החברהבסעיף  דיבידנד  חלוקת  לבצע  שלא 

בצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או כל חלוקה אחרת כהגדרתה בחוק לניותיה ו/או  מ

המפורטים   התנאים  כל  יתקיימו  אם  אלא   מצויה  אינה   החברה   (א):  להלןהחברות 

בכל   זה  בשטר  הקבועות  הפיננסיות  המידה  מאמות  אילו  של  בהפרה ועומדת 

הריפוי   תקופות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  וזאת  הנאמנות  שטר  פי  על  התחייבויותיה 

פיננסיות;   מידה  אמות  לאותן  ביחס  המנויות    במועד   מתקיימת  לא  (ב)וההמתנה 

 כתוצאה  כאמור  עילה מתקיימת לא  וכן  מיידי  לפירעון  עילה חלוקה  ביצוע  על   ההחלטה

מועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" מתקיימים ב  לא  (ג);  החלוקה  מביצוע

ומיידיים(, 14)ב()10בתקנה    כאמור   כלשהם תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   )

  בסימן  אין   כי  החברה   דירקטוריון  קבע   לגביהם  אשר  אזהרה  סימני  למעט ,  1970-התש"ל

- ב  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעמוד  החברה  של  מיכולתה   לגרוע  כדי  האזהרה

)למעט "הערת עסק חי" אשר בהתקיימותו לא תהיה רשאית    הקרובים  החודשים   12

מקרה(;   בכל  חלוקה  לבצע    יכולת  ומבחן   הרווח  במבחן  עומדת  החלוקה  (ד)החברה 

 שטר   מהוראותהחברה אינה מפרה איזו    (ה);  החברות  לחוק  302  בסעיף  כאמור  הפירעון

 .זה

ות בדבר ביצוע חלוקה על ידי ישויות בנות של החברה, מכוח  לפירוט בדבר מגבלות והוראות שונ 1.2

  31לדוחות כספיים המאוחדים של החברה ליום    15  - ו  14הסכמי מימון מהותיים, ראו ביאורים  
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 , המצורפים לדוח תקופתי זה.  2021בדצמבר 

למעט האמור לעיל, ולמעט המגבלות הקבועות בדין, לא חלות מגבלות נוספות על חלוקת דיבידנד   1.3

 על ידי החברה.  

 מידע אחר  - חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה        .2

  הכספים   דוחותב  28  יאורלב  בהתאם  המגזרים  תוצאות  על  מבוססות  פעילות  תחום  תוצאות

  המניבים   קבוע  רכוש  כפריטי  סולאריות  מערכות   של  בחינה  על  מתבססים,  דהיינו,  המאוחדים

 . פיננסי כנכס ולא  חשמל הכנסות 

 לגבי תחומי הפעילות:  2021  -ו 2020נתונים כספיים של החברה לשנת    להלן

 "ח( ש)באלפי  2020 שנת

  מתחום   הכנסות פעילות  תחום
 פעילות 

 פעילות  תחום תוצאות 

  החברה  לבעלי  מיוחס
 האם

  מקנות שאינן  לזכויות מיוחס
 שליטה 

 23,287 64,762 166,129 ישראל 

 50,763 50,933 165,951 מרכז/מזרח אירופה 

 914 ( 322) 8,981 אירופה   מערב

פעילות תפעול והקמה של  
 פרויקטים  

46,122 12,693 - 

  

 "ח( ש)באלפי  2021 שנת

  מתחום   הכנסות פעילות  תחום
 פעילות 

 פעילות  תחום תוצאות 

  החברה  לבעלי  מיוחס
 האם

  מקנות שאינן  לזכויות מיוחס
 שליטה 

 9,340 113,864 168,389 ישראל 

 65,057 64,839 198,039 מרכז/מזרח אירופה 

 10,187 20,453 45,416 אירופה   מערב

פעילות תפעול והקמה של  
 פרויקטים  

61,506 21,391 - 

 

 במידע הכספי לגבי תחומי הפעילות של החברה בין התקופות נובעים בעיקר: העיקרים   השינויים

  -  אירופה  זרחמ /רכז מ)ב(    ;תפוקות גבוהות יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד  -  )א( ישראל

אף הושפע מתעריף מופחת,    2020, אשר בשנת  EWKפרויקט הרוח בסרביה  תפוקות גבוהות יותר של  
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זמן מוגבל, לאור מצב חירום שהוכרז עקב אירועי הקורונה.   כי לפרק  כן,  אם  פרויקט הרוח  כמו 

הפעלה מסחרית    –  מערב אירופה (  ג) ;2021בקוסובו הופעל מסחרית במהלך המחצית השניה של שנת  

פעילות תפעול והקמה   ; )ד(2021של שנת  של פרויקט הרוח בשבדיה, פיקסו, במהלך המחצית השניה  

כלולה    -פרויקטיםשל   ליישות  ניהול  2020מסוף שנת  שהחלו  שירותי הקמה  כן, הוכרו דמי  . כמו 

 . 2021בפעילות ארה"ב )קלינרה( שנרכשה במהלך שנת  

 תיאור כללי אודות פעילות החברה .3

מתקנים ומודל המימון תיאור שרשרת הערך המקובלת בתחום הייזום ההקמה וההפעלה של   3.1

 המקובל בתחום

מתחדשת   3.1.1 מאנרגיה  חשמל  ייצור  לרשתמתקני  חשמל  למכירת  היכולת  על  , מבוססים 

החשמל   מכירת  את  המתעדפות  אסדרות  תחת  ידועים  או  בתעריפים  מכסות  במסגרת 

, או במסגרת מכירת חשמל בשוק החופשי תוך הפחתת סיכוני הביקוש בשוקמכרזים  

יותרללא   משוכללים  בשווקים  תומכת  רגולציה  או  זהסובסידיות  פעילות  מודל  של   ,. 

כתלות  זיכיונות,  )או  רישיונות  על  המתבסס  ציבוריות  בתשתיות  פרטית  השקעה 

( פרויקטלי  מימוני  מודל  של  התפתחותו  את  אפשר  מדינה(  בכל   Projectברגולציה 

Finance ל תזרים התקבולים מהפרויקט (, המאפשר קבלה של מימון בנקאי נרחב הנשען ע

( למיזם  חיצוניים  ביטחונות  על  נסמך  איננו  כולו  או   Non-Recourse/Limitedורובו 

Recourse .) 

וטורבינות רוח    וולטאים-הפוטו  הפאנליםעלויות    ירידת  המשךהאחרונות, לאור    בשנים 3.1.2

חשמל המבוסס על אנרגיה מתחדשת הינו    ייצור והשיפור בנצילות הטורבינות והפאנלים,  

 מאפשרת   זו   עובדה .  פוסילייםעל דלקים    המבוסס   חשמלבמקרים רבים זול יותר מייצור  

לאנרגיות מתחדשות להתחרות בשווקים מבוססי מחירי שוק ללא צורך בסובסידיות. 

הנמכר   מהחשמל   משמעותי  חלק  כילרוב    דורשים  המסורתיים  טליהפרויקמודלי המימון  

( בעלי  Off takers)  רוכשים  מול(  PPAלרכישת חשמל )  םהסכמי  במסגרת  יכוסהלרשת  

 הייצור , ככל שזאת  עם.  ארוכות  לתקופות  מראש  ידועים  במחיריםדירוג אשראי גבוה  

גדולים  נתחים ותופס  אחרות טכנולוגיות מול  יותר לתחרותי   הופך מתחדשות  מאנרגיות

ב גדולים,    הייצור  תמהיליותר  חשמל  שווקי  יותר   מימוןמבני    מתפתחיםשל  גמישים 

 ללא(  Fully Merchantמחירי שוק )  על המבוססים בעיקר    פרויקטלי   מימון  המאפשרים

- כממומנים לרוב במינוף נמוך יותר )   אלו  פרויקטים  .PPAדרישה נרחבת לכיסוי על ידי  

גבוה  60%- 50% רווח  משאירים  אך  מובטח,  תעריף  על  המבוססים  פרויקטים  מאשר   )

החשמל   ממכירת  בהסכמי  המתקן  בעלי  בידי יותר  התקשרות  שכן   ,PPA   גורמים מול 

 מסחריים בעלי דירוג אשראי גבוה מתבצעת לרוב במחירי חשמל נמוכים ממחירי השוק. 

 -SPV  (Special Purpose Vehicle  )  -המימון הפרויקטלי מבוסס על הקמת תאגיד ייעודי  

אשר מחזיק בכל הזכויות והחובות של המיזם הממומן, ועל פי רוב אין בו פעילות אחרת 

)להלן: נוספת  הייעודי"  או  הפרויקט  "תאגיד  או   "SPV לטובת מוקם  זה  תאגיד   .)"

 ם תקבולי ההבעלים של הפרויקט והאחראי על מימונו והוא הנהנה מ   הואהפרויקט בלבד,  

 "(. בעל הפרויקטבגין מכירת החשמל המיוצר )להלן: "
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תאגיד הפרויקט הייעודי מתקשר בהסכם להקמת המיזם עם קבלן הקמה חיצוני הנוטל  3.1.3

א כלל  עליו  בדרך  נקרא  זה  גוף  הפרויקט.  של  והקמה  לתכנון  האחריות   EPCת 

(Engineering, Procurement, Constructionאו  )  BOP  -    בלעדי באופן  האחראי  הגורם 

"(; בפועל  הפרויקט  מקיםלתכנון, ביצוע הרכש וההקמה של הפרויקט בפועל )להלן: "

שניילע עם  מתבצעת  ההתקשרות  הקמה  תים  יותר  קבלני  בטכנולוגיה או  כתלות   ,

 ועל פי המקובל בכל שוק.  הרלוונטית, אופן חלוקת סיכוני ההקמה

מתקשר תאגיד הפרויקט הייעודי עם קבלן הפעלה   ,לאחר הקמת המיזם וחיבורו לרשת 3.1.4

מתחזק את מתקני  ההגורם המפעיל ו  -O&M  (Operation and Maintenance  )  -ואחזקה  

הקמתו, לאחר  בפרויקט  )להלן:    הייצור  המתקנים  של  התקינה  פעילותם  לשמירת 

 "(.  מתחזק הפרויקט"

המרכיבים האמורים לעיל יכולים להיות מופעלים באמצעות גופים שונים או באמצעות  

חברה  להיות  יכול  בפועל  הפרויקט  מקים  כך,  אחד.  ממרכיב  יותר  המשלבים  גופים 

ט, או שיכול להיות גוף קבלנית/חברת הקמה המספקת שירותים חיצוניים לבעל הפרויק

יתכן   בדומה,  הפרויקט.  של  והמבצע  המתכנן  המהנדס  המממן,  הבעלים,  שהינו  אחד 

או באמצעות   שמפתח הפרויקט הינו גוף נפרד, המספק שירותים לבעל הפרויקט ישירות

מקים הפרויקט בפועל, ויתכן שמפתח הפרויקט משולב בתוך אחד מאלו. בנוסף, אפשר 

פק שירותים חיצוניים לבעל הפרויקט או שיהווה פונקציה קיימת שמתחזק הפרויקט יס

 בבעל הפרויקט.  

ישראל  בישראל, 3.1.5 מקרקעי  מועצת  ולהחלטות  דין  לכל  בהתאם  ומתאפשר   ככל 

מוקם  עליו  השטח  את  הנכס  מבעל  שוכרים  הייעודים  הפרויקט  תאגידי  הרלוונטיות, 

תאגיד הפרויקט הייעודי מוחזק על ידי החברה לבדה או על ידי החברה ובעל    ט,הפרויק

 הנכס ו/או שותפים נוספים, בהתאם להסכמות המסחריות. 

לפרויקט.  ייעודי  משותף  תאגיד  הנכס  בעל  עם  יחד  מקימה  החברה  המקרים,  ביתר 

ב לפחות  מחזיק  הנכס  בעל  כאמור,  המשותף  הנפרע   26%  -בתאגיד  המניות  מהון 

לפחות   של למנות  זכות  בעל  והינו  התאגיד    26%התאגיד  להחלטות ממנהלי  בהתאם 

רשות  ידי  על  ישירות  מוקצית  הפרויקט  מוקם  עליה  הקרקע  ישראל.  מקרקעי  מועצת 

 מקרקעי ישראל לתאגיד המשותף. 

 מודל הפעילות של החברה   3.2

פעילות    IPP  (Independent Power Producer)   במודל  פועלת  החברה מפתחכיז הכולל  ,  ם, 

העסקי מבוסס    המודל.  מתחדשת  אנרגיה  ממקורותוהבעלים של מתקנים לייצור חשמל  המממן  

  לרשת  החשמל  ממכירת   הכנסותההשקעה מתוך    והחזר על השקעה בייזום והקמת הפרויקטים,  

  החברה.  במתקנים  האחזקה  זכויות  מכירת  ידי  על  שברשותה  הנכסים  של  ממימוש  או  החשמל

ומוכחות על פני שרשרת   משמעותיותיכולות ליבה    ופיתחה  זה  בתחום  כמובילה  עצמה  ביססה

.  התפעול  בתקופת  הנכס   הולוני  הקמהה   ניהול ,  המימון  דרךפיתוח,  הייזום,    שלבי הערך החל מ

עודפות  זה  באופן תשואות  החברה  מייצרת  הפועלים    בהשוואה,  ממרכיבי    רקלגופים  בחלק 

 הערך.   שרשרת
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  בשילובבשווקים גיאוגרפיים שונים,    פרויקטים   של  ומפתחת  כיוזמת  ביכולותיה  רואה  החברה

, הניסיון והיכולות בתחום המימון של המיזמים, יתרון תחרותי על  וכן  ההנדסיות   יכולותיה   עם

 פני חברות מתחרות הפועלות בתחום הפעילות של החברה ואשר חסרות את היכולות האמורות.

ל ידי שילוב של רכיב הון עצמי ורכיב חוב, כגון מימון בנקאי או חוץ  ע   לרובממומנים    הפרויקטים

  ההולכה חברות    /  החשמל  חברתבנקאי. מימון זה ניתן תוך הסתמכות, בין השאר, על התחייבות  

החשמל המיוצר בפרויקטים הרלוונטיים    כל  את או    חלק   לרכוש   אחר  חיצוני  גורםאו  /ו  המקומיות

(off takerבתעריפים ידועים )  עם זאת, ככל שייצור חשמל  .  ארוכה  תקופהלמשך    ככללמראש, ו

יותר   מאנרגיות מתחדשות הופך לתחרותי יותר מול טכנולוגיות אחרות ותופס נתחים גדולים 

בתמהיל הייצור של שווקי חשמל גדולים, כך גם מתפתחים מבני מימון גמישים יותר המאפשרים  

 .  PPA -( ללא צורך בfully merchantוק )מימון פרוייקטלי המבוסס בעיקר על מחירי ש

במימון    לחברה רב  ובחו"ל,    פרויקטליניסיון  בישראל  פרויקטים    עם  ובשילוב  בשיתוףשל 

החברה    של  המוכחת  יכולתה .  מוסדיים  וגופים  ובינלאומיים  מקומיים  בנקאיים  תאגידים

מקיפים  והבינלאומי  הישראלי  בשוק  מובילים  מימון  גופי  עם  להתקשר ניהול  שירותי  לספק   ,

לפרויקט ולתכנן את הפרויקט באופן איכותי, מאפשר לה לקבל תנאי מימון מועדפים ולהשיא  

  ממקורותיה  משמעותיהחברה מאפשר לה להעמיד הון עצמי    שלההון    מבנהתשואות עודפות.  

בישראל  עם  מוצלחים  פעולה  שיתופי  לחברה לכך,    בנוסף ו הגדולים  המוסדיים  ,  הגופים 

הון עצמי לפרויקטים    להעמיד את יכולתה    מגדילים החברה, ה  בפרויקטי לקחת חלק    המעוניינים 

 בהתמודדות על רכישת זכויות בפרויקטים.  תחרותית ולהיותבסדרי גודל משמעותיים 

 מאפשרת אנרגיה מתחדשת,    מתקני  הקמתוירידת עלויות    הטכנולוגיות  של  המהירה  ההתפתחות

פרויקטים המוכרים חשמל במסגרת    לצד.  החשמל  למכירת  בסובסידיות  ופוחתת   הולכת   תלות

מקדמת   החברה  מראש,  וידוע  קבוע  בתעריף  טווח  ארוכי  חשמל  מכירת    בשווקים הסכמי 

פרויקטים המבוססים על מודלים מתקדמים של מכירת חשמל במחירי  ,  ספרד  דוגמתכ  ,מסוימים

ת חשמל בתעריף מובטח, אשר הינו לרוב נמוך  וללא הסכם למכיר  בסובסידיות   תלות  ללא,  שוק

 משמעותית ממחירי השוק. 

  פעולות  את  הכוללת,  וולטאית- פוטו  מאנרגיה  חשמל  לייצור  פרויקטים  של  הפיתוח  תקופת

)בדרך    יותר  הקטנים   בפרויקטים  שנתיים  עד  כשנה  בין  כלל  בדרך  נעה,  ההיתרים  וקבלת  הרישוי

שנים בפרויקטים הגדולים והמורכבים    3 -מעל ל ועד( החלוקה לרשת המחוברים פרויקטים כלל

גם   משתנה  והרישוי  הפיתוח  תקופת  ההולכה(.  לרשת  המחוברים  פרויקטים  כלל  )בדרך  יותר 

לסוג   בהתאם  וגם  היעד  בשוק  והבירוקרטיה  הרגולציה  הליכי  מורכבות  למידת  בהתאם 

גיית רוח הינה בדרך כלל ארוכה  יצור חשמל מאנרי. תקופת הפיתוח של פרויקטים ל הטכנולוגיה

מדידות   לבצע  והצורך  והסביבתיות  הנופיות  ההשפעות  בשל  סולארית  באנרגיה  מאשר  יותר 

מדויקות של משאב הרוח בכל אתר ספציפי. כמו כן, יצוין כי ייתכנו הבדלים ניכרים בין פרויקט  

היתר הב  פרויקטלים לפרויקט כתוצאה ממשתנים   כגון תקופת קבלת  נייה, פעילות  ומקומיים 

לצורך האישור הנדרש מחברת החשמל, קיומה של תשתית חשמל מתאימה, צורך בביצוע עבודות  

 תשתית, ציוד ועוד.  
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   2סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  .4

 כללי   4.1

על פי הערכות,  אנרגיה מתחדשת ממשיכה להיות גורם הייצור המוביל בהתקנות חדשות בעולם. 

  - כהגיע לכדי    2020  שנת   לסוףבעולם  וולטאיים  -הספק המותקן של מתקני הרוח ומתקנים פוטו ה

וולטאיים  -בהתקנות של מתקנים פוטו  20%  -גידול של כ  חל  2020בשנת  כמו כן,  וואט.  -ג'יגה  1,440

וואט חדשים. היקף ההשקעות  - ג'יגה  230-, כאשר הגידול הסתכם בכ2019  שנתהשוואה לורוח ב

 .3דולר  יליארדמ 370-כל  2021הגיע בשנת העולמי באנרגיה מתחדשת  

- ההתפתחות ותחזית ההספק המותקן של מתקני רוח ומתקנים פוטו  תרשים המתאר את  להלן

  :4וולטאיים 

 

של מתקני אנרגיה    , נטו מסך ההתקנות החדשות  82%  -בנוסף, יצוין כי אנרגיה מתחדשת מהווה כ

 .20206בשנת  מסך ייצור החשמל בעולם 29% -, וכ5בעולם 

 

 

 

 

 

 

 הכלוליםבדוח זה, יצוין כי החברה לא בחנה באופן עצמאי את הנתונים ו/או התחזיות  יםבהתייחס להפניות למאמרים ופרסומים הכלול 2
 כלכליים ידועי שם, הנחשבים   ובעיתונים  האנרגיה   םבכתבי עת בתחו  פורסמואליהם מפנה החברה בדוח זה    פרסומים. ואולם, ה ה אל  במקורות   
 . ם מהימני    
3  2022.pdf-Summary-Exec-Trends-Investment-Transition-https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Energy 

4 Series-Time-Generation/Statistics-and-Topic/Capacity-by-Data-https://www.irena.org/Statistics/View  

5https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e

 3689564BC40C2392E85026F71A0D7A9C0B91n&hash=1E13   

6  content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf-https://www.ren21.net/wp 
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Wind Solar PV

https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Energy-Transition-Investment-Trends-Exec-Summary-2022.pdf
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series
https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e%20%20n&hash=1E133689564BC40C2392E85026F71A0D7A9C0B91
https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e%20%20n&hash=1E133689564BC40C2392E85026F71A0D7A9C0B91
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
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 :2020-20017בשנים  העולמי ההספק להלן שיעור האנרגיות המתחדשות מסך תוספת  

  

 הן רוח וסולארי:  2020החדשות בשנת   מההתקנות התקנות 92%

 

 

 

 

7https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e

  

49%

43%

7% 1%

2020, התפלגות התקנות חדשות ממקורות מתחדשים

PV רוח Hydropower Bioenergy

https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e
https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=e
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למקור   כיום  נחשבת  מתחדשת  החשמל  אנרגיה  ביותריצור  ממקורות  ,  הזול  לקוט"ש  עלות 

 :8הזולה ביותר נה מתחדשים הי

 

 

כחלק ממגמה עולמית להפחתת פליטת גזי חממה, מדינות רבות, לרבות ישראל, מעודדות  בנוסף,  

מגוונות   אסדרות  ומפתחות  מתחדשות  מאנרגיות  חשמל  לייצור  מתקנים  בהקמת  השקעה 

מדינות בעולם מקדמות מדיניות    150  -למועד הדוח, יותר מ   למכירת החשמל ממקורות אלה. נכון

כאשר על    ( Renewables 2021 Global Status Report)  התומכת בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

להלן תרשים    מצריכת החשמל בעולם.  69%אנרגיות מתחדשות יספקו    2050פי תחזיות, בשנת  

 :9להמחשת הנושא 

 

    שיטה למדידת עלות היצור   -    version 15.0  –LAZARD’s levelized cost of energy analysis  -  2021לשנת    LAZARDמתוך דוח של חברת   8

 :של אנרגיות שונות המאפשרת השוואה בין טכנולוגיות יצור שונות. הגרף מציג את הממוצע של הטווח המוצג בדוח   

 hydrogen/-of-cost-levelized-and-storage-of-cost-levelized-energy-of-cost-https://www.lazard.com/perspective/levelized. 

9 hub=7&tab=Generation%20(NEO%202020%20ETS)-datasets/2d5d59acd9000011?data-https://www.bnef.com/interactive 

3638

60

109

 פחם  גז סולארי רוח 

Levelized cost ($/MWh) 

https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf
https://www.bnef.com/interactive-datasets/2d5d59acd9000011?data-hub=7&tab=Generation%20(NEO%202020%20ETS)
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מ -על על  הערכות,  מדי ת  נפי  לעצמן  שהציבו  וביעדים  בהתחייבויות  במעבר נלעמוד  העולם    ות 

טריליון דולר    60  -דרשת השקעה מצטברת בסך של כנ ,רגיות מתחדשותנליים לא ימדלקים פוס

 . 102050ת  נטריליון דולר עד לש 110  -וכ 2030ת  שנעד ל

מוכה מצויה  נ חמצני- הפולטים כמות פחמן דו  אנרגיהבהתאם, ההשקעה בעולם במעבר למקורות  

עלייה מעל    2021  בשנת:  במגמת  העולם  ברחבי  בסקטורים    750הושקעו  דולרים  מיליארד 

לשימוש   במעבר  פחמן  באנרגיההתומכים  טביעת  רכבים  נ בעלת  חשמל,  אגירת  כגון:  מוכה 

ה ביותר היה  ה מסך ההשקעות הגבו ה. הסקטור ששונותמתחדשות    ואנרגיותחשמליים, מימן  

 .11דולרים דמיליאר  360המתחדשות אשר משך השקעות בגובה של מעל  האנרגיותסקטור 

הצפי לגידול בביקוש לחשמל  ו  12מתחדשת  מאנרגיהכי לאור הירידה בעלויות ייצור החשמל    יצוין

אי שוק ללא אסדרה  ים כאמור, גם בתגדלה הכדאיות הכלכלית להקמת מתק  ,ומחירי החשמל

 .תומכת

 :205013ת להלן גרף אודות תמהיל מקורות ייצור החשמל העולמי בעבר אל מול הצפי עד לש

 

תאגידי ענק בינלאומיים הציבו לעצמם יעדי    260- במהלך השנתיים האחרונות למעלה מכמו כן,  

של   לשנת    100%צריכה  עד  נקייה  יוזמת  2050אנרגיה  במסגרת   ,100RE14  ענקיות ביניהן   ,

כגון ירוק  ועוד,     Meta, Apple, Google, Microsoft,טכנולוגיה  המקדמות רכישה של חשמל 

לצרוך   ירוקה  100%במטרה  מתחד  .אנרגיה  ממקורות  לחשמל  הביקוש  כלל סך  של  שים 

 . TWh 340התאגידים החברים ביוזמה עומד על מעל  

סולאריים,   פאנלים  עלויות  וירידת  הרוח,  טורבינות  בתחום  בעיקר  הטכנולוגיים,  השיפורים 

המקרים אף זול יותר    מרביתהופכים את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות לתחום תחרותי וב

   מייצור חשמל מדלקים פוסיליים.

 

10 Global Landscape Of Renewable Energy Finance -IRENA  (2020 ) 

11 NEF Energy Transition Investment Trends, 2022 _ Full Report _ Bloomberg.     

 . הגם שבטווח הקצר יש צפי לעליות מחירים  12

 לעיל.  5ראה ה"ש  13

14 (2020 -RE100 Annual Progress and Insights Report ) 
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אגירת חשמל, אשר צפויים  פתרונות  התחזקה ההכרה בצורך לשילוב    בשנים האחרונותוסף,  ב

להביא לצמיחה מואצת בתחום האגירה, זאת לאור תרומתו של תחום האגירה לשמירת יציבות  

ידי ייצור חשמל  נ  הרשת, איזון עומסים אשר  וכן  מאנרגיה  וצרים על  מתחדשת בשעות ביקוש, 

וצרים  נ כתוצאה מכך.  15בשנים האחרונות   ת את תחום האגירהירידת מחירי הסוללות המשמשו

  Stand Alone  אגירה   לחברה, הן כפרויקטי  ם רלבנטיימגוון אפיקי פעילות אשר עשויים להיות  

 .והן כפרויקטים לייצור חשמל המשלבים אגירה

הערכות  על פי  אנרגיה מתחדשת ממשיכה להיות גורם הייצור המוביל בהתקנות חדשות בעולם.  

וולטאיים לסוף  -הספק המותקן של מתקני הרוח ומתקנים פוטו ותחזיות קודמות שפורסמו, ה

גידול    חל   2019בשנת כמו כן, על פי הערכות כאמור, וואט בעולם.  -ג'יגה  1,200  -כ הגיע לכדי    2019

בעולם, כאשר הגידול    2018  -וולטאיים ורוח בהשוואה ל- בהתקנות של מתקנים פוטו 15% -של כ

הגיע  . היקף ההשקעות העולמי באנרגיה מתחדשת  16וואט חדשים -ג'יגה   160-צפוי להסתכם בכ

 . ארה"ב  מיליון דולר 280-כל בשנה החולפת

יכרות מספר מגמות עולמיות אשר משפיעות גם נ  במהלך תקופת הדוח ועד לתאריך אישור הדוח  4.2

 :על תחום פעילותה של החברה

i. בארה"ב החשמל  במחירי  שאת, עליה  ביתר  התחזקה,  הדוח,  למועד  ועד  הדוח  בתקופת   :

המגמה של עליה במחירי החשמל בארה"ב. מגמה זו, ככל ותימשך, יחד עם פרויקטים שיוקמו  

במהלך   החברה  ידי  הכנסותיה    צפויבארה"ב    2022על  בהיקף  לגידול    החברה  שללהביא 

 .17ואילך  2022 במהלך"ב בארה חשמל ממכירת

ii. החברה מעריכה כי לאלה לא  ספקה והתייקרות עלויות ציוד ושילוח:  שיבושים בשרשרת הא

זאת לאור העובדה שמרבית הציוד העיקרי הדרוש לחברה    - צפויה השפעה מהותית על החברה  

הוזמן מבעוד מועד, ולאור העובדה שספקי הציוד איתם מתקשרת החברה    2022-2021ים  לש

 Solar First -ו Vestas ות מובילות, דוגמתן חבר ה  ,בכל שלוש הטריטוריות בהן היא פועלת

 . עימן יש לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי וארוך טווח

iii.   ן  למעט מימון פרויקטאלי בישראל, ההלוואות של החברה אי  -   האינפלציהעליה בשיעור

הכנסותיה  דמד  צמודות לפרויקטים  .  ביחס  החברה  ובחלק  הממומנים  של  בישראל 

 .לעליה במדדמהפרויקטים צמודות  

iv.   )צמודה )לא  עליה בשיעור הריבית  של החברה  עסקאות  -מגמת  הי נ המימון  להיום  ן  כון 

סיכון   לגידור  בעסקאות  ההלוואה  קרן  למרבית  ביחס  שקובעו  או  קבועה    ה העלייבריבית 

 .בריבית הבסיס

 על פעילות החברה:  הקורונהגיף  השפעת  פוטנציאל 4.3

ש להתפשט    2020ת  בתחילת  ה החלה  עולמית  מגיפה  העולם  מברחבי  .  הקורונהגיף  גרמת 

במסגרת ההתמודדות עם המגיפה, הוטלו סגרים וצומצמו משמעותית פעילות במגזרים העסקי,  

 

 . ותחרות עם שוק הסוללות לרכבים החשמלייםלאחרונה ניכרת מגמת עלייה בעיקר עקב ביקוש לחומרי גלם  15

16 Energy.html-powerweb.com/Renewable-http://www.fi. 

 .כפוף לעסקאות גידור ינוביחס לייצור החשמל שא 17

http://www.fi-powerweb.com/Renewable-Energy.html
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העולם וברחבי  בישראל  והציבורי,  משמעותית   .הפרטי  צומצמה  המגפה,  מהשלכות  כחלק 

,  2021של  השנייה  למיתון. החל מהמחצית  נכנסה   הפעילות העסקית והציבורית בכל העולם וזו

באופן כמעט   ,, המשק החל לחזור פעילות עסקית כמעט מלאההקורונהעם מציאת חיסון למחלת  

ל  הדוח,  אישור  לתאריך  מכך,  כתוצאה  שעודהקורונהגיף  מיידי.  שאיאיתנו  ו,  השפעה  ה  , 

ו  על מרבית הפעילות המשקית  והציבורי  מהותית  כי המגזר הפרטי  אימצו מתודולוגיות  ראה 

השפעת תחת  גם  פעילות  המשך  מהמיתון  הקורונהגיף  נ  שמאפשרות  היציאה  זאת,  עם  יחד   .

ת במספר השפעות רוחב על הפעילות המסחר הגלובלית  והחזרה החדה לשגרת הפעילות מאופיי

יכרת עליה חדה בחומרי הגלם, שיבושים בשרשרת  נ  המתחדשת בפרט. בכלל זה האנרגיה  ותחום 

וגע לפעילות החברה, למעט  בכל האינפלציונית.  ה וגידול בעלויות ציוד ושילוח והתפרצות  האספק

לפיתוח וייזום פרויקטים, אשר תלויים במוסדות ממשלתיים,  הזמנים  ביחס לעיכובים בלוחות  

הייתה עד כה השפעה  הנלוות לא  בעולם ובארץ והמגמות העולמיות  הקורונה  גיף   להתפשטות

על   לרעה  מהותית  השפעה  צפויה  לא  כי  מעריכה  והחברה  החברה,  פעילות  על  לרעה  מהותית 

פעילותה בטווח הקצר, לאור, בין היתר, עסקאות לקיבוע מחירים או לגידור שערי מטבע חוץ  

מהמובילים   ציוד  ספקי  עם  טווח  וארוכי  אסטרטגיים  פעולה  ושיתופי  החברה  התקשרה  בהם 

 ד.טריטוריות בהן פועלת החברה אשר מבטיחים לחברה אספקה סדירה של ציו ב בעולם

 : בישראל המתחדשת האנרגיה שוק

ייצור    2021נובמבר  נכון לחודש    ,על פי פרסומי רשות החשמל סך ההספק המותקן של מתקני 

וואט שהיקף הייצור השנתי שלהם במשך -מגה   3,449על    חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל, עמד

  4,000-אחוז מצריכת החשמל הכוללת. הרשות מעריכה כי קיימים כ  9%-כ-שנה מלאה עומד על כ

נוספים בעלי הבטחה תעריפית ומקום ברשת שטרם חוברו אך צפויים לעשות זאת  -מגה וואט 

ובסה"כ "פייפליין" כולל    - קום ברשת  וואט שטרם הבטיחו מ-מגה   2,500בשנתיים הקרובות, ועוד  

 .GW1018- בעל פוטנציאל מימוש של כ

וספות ברחבי העולם המובילות  מדינות  ת ישראל מצטרפת לשורה של  מדי  בשנים האחרונות

המעבר מגמת  א   את  באמצעות  חשמל  תוך    נרגיהלייצור  האנרגיה  מקורות  זניחת  מתחדשת, 

השפעותיהם לאור  )פוסיליים(  לתת  רסניות  הה  המסורתיים  החלה  זאת  מגמה  הסביבה.  על 

בשטח   המותקןזי  2018-2021ובשנים  אותותיה  ההספק  גידול  קצב  מתחדשות  מאנרגיות    ק 

של   ממוצע  בשיעור  כלש   38%בישראל  של  גידול  לקצב  )בהשוואה  -2017השנים  בין    16%- ה 

  GW3.6  - מתחדשות בישראל על כבאנרגיות  כון למועד הדוח, עומד סך ההספק המותקן  נ  .(014219

ייצור   מכלל הצריכה בישראל. כמו כן, בתקופת הדוח    9.4%בשיעור של  שנתית  ומהווה יכולת 

 . בישראל הגיעה ממקורות מתחדשים צרכה ש  האנרגיהמסך   8.1%

אוקטובר   יעד   2020בחודש  הגדלת  את  ישראל  ממשלת  באנרגיה  אישרה  הלאומיים  הייצור  י 

וואט באנרגיות  -מגה   16,000. משמעות הדבר היא הגעה להספק של  2030בשנת    30%-מתחדשת ל 

 מתחדשות עד שנה זו. 

צפויה לעמוד    2025ת  נרגיה מתחדשת בסוף שני רשות החשמל צריכת החשמל מאנתו נ וסף, לפינב

 

 8.12.2021-" שהוצגה לוועדת הכלכלה בלוועדת הכלכלה דיווח  מעבר המשק לאנרגיות מתחדשותמתוך מצגת " 18
  .2022רגיה מתחדשת במשק החשמל, מרץ ניעדי א  -דו"ח מצב  19
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כמפורט להלן.    465הממשלה במסגרת החלטה  וזאת במטרה לעמוד ביעד שקבעה    GW1020  -על כ

ת מעת לעת בהתאם  נבהתאם, בישראל אומצה סדרת החלטות ממשלה ורגולטורים, אשר מתעדכ 

 :רגיה והממשלה ובכלל זהנ יות משרד האני מדינ לעדכו

 פרסום אסדרות והליכים תחרותיים .א

מעודדות  רגיה ורשות החשמל פועלים לפרסום מעת לעת של אסדרות מכוחן הן  נמשרד הא

מתק להקמת  היזמות  שוק  מאנאת  חשמל  לייצור  לב נים  בשים  בישראל,  מתחדשת  רגיה 

הא  מקורות  תמהיל  בין  ואיזון  פיזור  השונלשיקולי  בין  נרגיה  ואיזון  יעילות  שיקולי  ים, 

החשמל ייצור  מערך  לבין  לחשמל  העולה  שו ,הביקוש  ושיקולים  הטבע,  ים  נמשאבי 

רגיה מפת דרכים למשק דל  נת הדוח, פרסם משרד האבתקופ   .המשפיעים על הקמת תשתיות

גזי החממה ממגזר הא על של הפחתת  יעד  הוגדר    80%רגיה בשיעור של  נפחמן במסגרתה 

ים עולה כי יידרשו לפעילותו של משק  נתו נכמו כן, מה   .2050ת  לשנוזאת עד    2015ת  נביחס לש 

כ  א   GWh17.2GW (3.5)-הישראלי  שנאגירת  עד  זו,    .2030ת  נ רגיה  דרכים  למפת  בהמשך 

י אגירה ברשת נהרשות עתידה לפרסם במהלך החודשים הקרובים את ההליך הראשון למתק 

י אגירה ברשת החלוקה  נההולכה )מתח עליון( וכן לפרסם הליכים תחרותיים להקמת מתק 

 .202321  )מתח גבוה( במהלך

  פתיחת מקטע האספקה לתחרות .ב

רשות  ,  2020באוגוסט    5ביום   בפרסמה  החלטה  עקרונהחשמל  מקטע  נ ושא  לפתיחת  ות 

ים ביתיים, במסגרתה נקבעה  נהאספקה במשק החשמל, למספקים חדשים ולאספקה לצרכ

יוקצה כמכסה כללית לכל סוגי    MVA300מתוכה הספק של   MVA400מכסה בהספק של  

)"נהצרכ הכלליתים  והמכסה   ,)"-MVA100 ביתיים לצרכנים  לעמוד  22יוקצה  מנת  על   .

אי  נבהתאם לת  בכפוף לעמידה בתנאי סף שונים שהוגדרו.לקבל רישיון  באסדרה זו נדרש  

מוכנהאסדרה המספק רשאי לשייך רק צר תכנ ים בעלי  יום  ועליו להגיש מדי  ית  נה רציף, 

צרכ עבור  מצרפית  האנ צריכה  רכישת  האסדרה  במסגרת  תבוצע  ניו.  המספק  ידי  על  רגיה 

  רגיה חצי שעתינרכת ועליו לשלם תעריף רשת, תעריף מערכתי, תעריף א הל המענישירות ממ 

 . משלים  ףותערי

   אי לייצור חשמל נרגיה מתחדשת במודל השוק הסיטוני אנשילוב מתק .ג

מיום   החשמל  רשות  שפרסמה  להחלטה  מתקנלראשו ,  6.3.2022בהתאם  בישראל,  ים  נה 

הל המערכת  נלמכור חשמל למ רגיה מתחדשת שישתלבו ברשת ההולכה הארצית יוכלו  נבא

ה, בהתאם לכללי השוק. רשות החשמל מפרסמת החלטה שעיקרה  נבמחיר חצי שעתי משת

רגיה מתחדשת, גם בשילוב אגירה, להשתלב באופן שוטף ברשת ני א נמתן אפשרות למתק 

ולמכור את כל החשמל   ההולכה, ללא הליך מקדים וללא צורך בקביעת תעריף על ידי הרשות

אי. המשמעות היא שהתעריף  נ הל המערכת בהתאם לכללי השוק הסיטונ המיוצר במתקן למ

 

 2021שפורסם על ידי רשות החשמל, אוגוסט  2020ת נדוח משק החשמל לש 20
  .2021אוקטובר  ,2050משרד האנרגיה, מפת הדרכים למשק אנרגיה דל פחמן עד שנת  21
 עקרונות לפתיחת מקטע האספקה במשק החשמל למספקים  58604החלטה  2020באוגוסט  5החלטת רשות החשמל מיום ראו  22

 lder/policy/58604/he/Files_Hachlatot_58604.pdfhttps://www.gov.il/BlobFo  :חדשים ולאספקה לצרכנים ביתיים, באופן הדרגתי    
 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/58604/he/Files_Hachlatot_58604.pdf
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ים אלו ייקבע בהתאם למחירי השוק החצי שעתיים. עוד קובעת  נ עבור החשמל המיוצר במתק

וספים לרבות הליך  נ  ים שיוקמו במסגרתה, יוכלו להשתלב גם בהליכיםנ החלטה זו כי מתק

 .רגיה מתחדשת במתח עליוןנ י אנ רה ליצנ ן לקביעת תעריף הגנ המתוכ

 יות מתאר  נכואימוץ ת .ד

ת  ייעודיות להקמת מתקנ כואומצו  פוטונ יות מתאר  )תמ"א  - ים  שהחליפה את    1וולטאיים 

טורבי) 10/ד/ 10תמ"א   רוח  נ ולהקמת  לאחרו12/ד/ 10תמ"א  )ות  תנ (.  שתי  אושרו  יות  נכו ה 

ארציות )תמ"א  נ מתאר  שע2/10/ד/ 10ותמ"א    41וספות  מתק ן  ניי נ(  פוטונהסדרת  - ים 

 . 1ים לתמ"א נולטאיים ופורסמו כתיקו ו

מא .ה חשמל  ולייצור  חממה  גזי  פליטת  להפחתת  יעדים  לקביעת  ממשלה  רגיות נ החלטות 

   מתחדשות

הש  לאורך  האקלים,  משבר  רקע  אנעל  בקרב  נים,  ועולה  ההולכת  החשיבות  את  רואים  ו 

רגיה מתחדשת. לתאריך אישור  נממשלות ישראל לעבות ולהגדיל את יעדי ייצור החשמל מא

אישרה הממשלה את הגדלת    ,2020מחודש אוקטובר    465הדוח, במסגרת החלטת ממשלה  

קודם   17%אל מול  )  30%  -ל   2030ת  נרגיה מתחדשת לשניעדי צריכת החשמל ממקורות א

ה  נעל אף שטרם עוג.  2025  נתמכלל צריכת החשמל בש  20%יים של לפחות  נלכן( וקבעה יעד בי 

זו מהווה בסיס לפוט   בחקיקה  פוטונראשית, החלטה  - ציאל פיתוח והקמה של פרויקטים 

כ של  בהספק  כ GW12- וולטאיים  של  משקית  ולתועלת  הקרוב,  ש"ח    8- בעשור  מיליארד 

 . הנבש

ים  ונה, קיבלה רשות החשמל מספר החלטות שמטרתן להקל על גורמים שנ על רקע משבר הקורו

רגיות מתחדשות במסגרת  ני ייצור באנלמועדי ההקמה של מתקו הארכות  נ יתנ ,  במשק. בין היתר

ים  נרגיה לשנ ית הלאומית להתייעלות בא נ כן, התוכ  והרשות. כמ ההליכים התחרותיים ואסדרות  

רגיה בישראל, תוך התאמה למגמות העולמיות  נה לאתגרי משק הא נ פועלת למתן מע  2020-2030

 .  בתחום והתמודדות עם משבר האקלים

המגמות   האמול  שוק  של  התפתחותו  בהמשך  קיימים  נהתומכות  בישראל,  המתחדשת  רגיה 

גדויות גופים סביבתיים ורשויות לשילוב  נגורמים בעלי השפעה שלילית על התחום, בין היתר, הת

ה וכחלק ממגמה  ברגיה מתחדשת, עליית מחירי השילוח והציוד בעקבות משבר הקרונפרויקטי א 

  ה.ברגולציעולמית וכן סרבול 
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  2020ת  נרגיה בישראל במשק החשמל לסוף שנלהלן הערכת רשות החשמל ביחס למקורות הא 

 : 2025ת נולסוף ש 

 :רגיה המתחדשתנלהלן צפי רשות החשמל לפילוח ייצור החשמל בתחום הא 

 

אוקטובר   בחודש  הלאומיים    2020בנוסף,  הייצור  יעדי  הגדלת  את  ישראל  ממשלת  אישרה 

וואט  -מגה  16,000. משמעות הדבר היא הגעה להספק של  2030בשנת    30%-לבאנרגיה מתחדשת  

 באנרגיות מתחדשות עד שנה זו.

  מאקרו   מגמות  קיימות,  השוק  של  גידול  בהמשך  התומכות  ומקומיות  עולמיות  מגמות  מול   אל

 :למנות  ניתן אלה מבין. זה בשוק הגידול  על מאיימות  אשר ומקומיות כלכליות

 שעלולה להוביל להתייקרות המימון;  בעולם שונים באזורים הריבית  סביבת עליית ▪

של    גופים  התנגדויות  ▪ מוגבר  לשילוב  מקומיות  וקהילות  רוח    פרויקטיסביבתיים  אנרגיית 

 (; On-shore) יבשתיים

 ;מהפרויקטים הכנסות  ירידתעל  להשפיע  העלולהלתחזיות,    ביחסמחירי חשמל  ירידת ▪
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  משמעותית  תורמתבתחומי פעילות החברה    בסובסידיות  התלות , יצוין כי הפחתת  זאת  עם  יחד

 להגדלת היקף השוק הפוטנציאלי והפחתת התלות ברגולציה.  

 רגולציה  4.4

ברגולציה  ככלל המתחדשת  האנרגיה  תחום  של  התלות  ,  שכן,  משמעותי  באופן  ופוחת  הולך, 

עלות  במהלך בין  משמעותית  התקרבות  חלה  האחרונות  באמצעות    השנים  חשמל  ייצור 

( פוסיליות  וולטאית  -ייצורו באמצעות טכנולוגיה פוטו  עלות   לביןחם וכדומה(  פ ,  גזטכנולוגיות 

עודנה מבוססת במידה רבה על החלטות    החברהזאת, פעילותה של    עםובאמצעות אנרגיית רוח.  

וה  החשמל,    חלטותממשלה  הולכת  וחברות  שונות  מבנה    המגדירותרשויות    האסדרותאת 

 .מתחדשת אנרגיה לרשת ומכירת החשמל עבור יצרני החשמל ב החיבור הרלוונטיות ואופן 

 עלות וחומרי גלם  

  בפעילות   גלם  חומר  המהווים,  םיוולטאי- בעלותם של קולטים פוטו  חלה עליה  2021שנת    במהלך

והובלת    -  החברה הגלם  חומרי  במחירי  רוחבית  עליה  גרר  אשר  העולמי  המשבר  בעקבות 

היא זמנית, ורמות המחירים צפויות לחזור לטווח הנורמלי    זו  מגמה. להערכת החברה,  הסחורות

 .  2022לקראת סוף שנת 

לצד שיפורים טכנולוגיים    רוח  טורבינות  במחירי   מתונה  ירידה  מגמת  נרשמתבתחום הרוח,    גם

  במדינותבעלי משטר רוחות נמוך יותר.    באזורים  אנרגיה  יותר  להפיק  יםהמאפשר בטורבינות,  

  הינו רוח    מאנרגיית   חשמל  ייצורפועלת החברה,    בה, לרבות במדינות כגון ספרד,  בעולם  שונות

  מושפעים   לרשת   ההזנה   תעריפי,  בישראל  .פוסיליים  מדלקיםלעומת ייצור    תחרותיים  במחירים

ן התעריף שפרסמה רשות  לנוסחת עדכו  בהתאם,  הצמדה  נוסחת  באמצעות  הגלם  חומרי  מעלויות

למועד   עד  הרלוונטיות,  בהחלטותיה  רשות  שהחשמל  של  מותנה  תעריפי  אישור  מתקבל  בו 

 החשמל.  

פאנלים   לניקוי  חדשה  בטכנולוגיה  הקבוצה  משתמשת  הקבוצה,  של  מהפרויקטים  בחלק 

באמצעות רובוטים הפועלים באופן אוטונומי ומנקים את הפאנלים. השימוש ברובוטים מייעל  

הפוטו  את המתקנים  ההפעלה  - תחזוקת  לקבלני  המשולמות  העלויות  את  מוזיל  וולטאיים, 

 וולטאי.  -והתחזוקה באופן משמעותי, ואף משפר את התפוקות של המתקן הפוטו

 שער חליפין  4.5

חלק מעלויות הקמת הפרויקטים והעסקאות שמבצעת החברה נקובות במט"ח. כמו כן, לחברה  

חשופה החברה לשינויים בשערי מטבע אלו אשר משפיעים על    ,לפיכך  .במדינות רבותפעילות חוץ  

 כדאיות ורווחיות הפרויקטים. 

)השקלבישראל חליפין  בשערי  תנודות  גובה  ,  היתר  בין ,  משפיעותיורו(  - והשקלדולר  -,  על 

ביחס   החשמל  רשות  בהחלטות  הקבועים  שבתוקף,    היות ,  רוח  אנרגיית  למתקני התעריפים 

צמוד   שתעריפים שפרסמה  אלו  התעריף  עדכון  לנוסחת  בהתאם  וליורו  לדולר  חלקי  באופן  ים 

למועד בו מתקבל אישור תעריפי מותנה של    עד  וזאתרשות החשמל בהחלטותיה הרלוונטיות,  

 רשות החשמל.  
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 טכנולוגיה 4.6

  של  מוגבר שילוב   מאפשרים  והרוחבתחום הפקת החשמל בעזרת השמש    הטכנולוגיים  השיפורים

טכנולוגיות    שילוב, בנוסף. בסובסידיות  פוחתת ובתלות  יותר תחרותיים  בתעריפים ייצור מתקני 

חשמל )כגון סוללות(, אשר עלותן הולכת ויורדת ואיכותן עולה, תאפשר אופטימיזציה    אגירת  של

 תגדיל את תחרותיות הייצור ממקורות מתחדשים.ו  הביקוששל מכירת החשמל לפי שעות 

כאמו טכנולוגיות  דרך  הפוטו  ,רפריצות  בטכנולוגיה  החשמל  ייצור  עלות  את  להוזיל  -עשויות 

  לרשת   והזרמתו  במערכת  המיוצר  החשמל  באגירת   לסייע  עשויותוולטאית וטורבינות רוח וכן,  

, דבר שעשוי להביא לקביעת תמריצים נוספים לתחום. ביותר  הרב  הצורך   את   בו  יש  בהן  בשעות

יכולה להיות השפעה חיובית    לעיל,  כאמור,  יותככלל, מעריכה החברה כי לפריצות דרך טכנולוג 

 על היקף השוק והגדלת שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות ביחס לכלל ייצור החשמל במשק.  

 מזג האוויר 4.7

  ל, מזג האוויר משפיע באופן ישיר על תפוקות המערכות לייצור חשמהחברה  של   פעילותה  בתחום

במידה רבה    ות, תפוקות כאמור תלוי הסולארי   בתחוםוכתוצאה מכך על רווחיות הפרויקטים.  

  האטמוספרי   והלחץ  הרוח,  הטמפרטורה  ובתנאי(  הקרינה  ברמת  זה)ובכלל    השמש  קרינת  בתנאי

  לקרינת  הסולאריים  הפאנלים  חשיפת  מידת,  ככלל  בישראל.  הסולאריים  הפאנלים  נמצאים  בהם

. 23בשנה  יםימי שמש מלא  300  -ממוצע של כ  בישראל  שכן  למדי  ה, יציבארץה   אזורי  ברוב,  השמש

וצע השנתי  מ מהרמת קרינה נמוכה וטמפרטורות גבוהות מ  ,סולאריות  במערכות,  זאת  עם  יחד

 ממערכות החשמל.    תהחשמל המיוצר  תפוקתלהפחית את  עלולות

  החזויות   התפוקות.  השנה  במהלך  עונות   ובין  השנים  בין   יותר  גבוהה  שונות   קיימת   הרוח   בתחום

באמצעות    הרלוונטיים   באתרים  שנים  מספר   של  מדידות   על  מבוססות  החברה  של   בפרויקטים

 . ייעודיים מדידה  ורני ת

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  -חלק שלישי 

 ישראלב המתחדשתהאנרגיה   תחום

 בישראל  המתחדשתפעילות בתחום האנרגיה  .5

 תחום הפעילות מידע כללי על  5.1

 אנרגיה סולארית 

  ידי   על   השמש  מאור  קרינה   קולטיםוולטאית  -פוטו  טכנולוגיה   באמצעות  חשמל  לייצור  פרויקטים

 .  סולארייםים, הנקראים גם תאי שמש או תאים יוולטא - פוטו תאים של לוחות

הסולאר  התאים  )רוב  למחצה  מוליכים  מחומרים  עשויים  אלו  מסיליקון  יים תאים    , מיוצרים 

כאשר אנרגיית אור השמש    חומר המצוי בשפע, אינו מתכלה וכרייתו אינה מזיקה לסביבה(.  ,צורן

אלקטרונים מהאטומים שלהם ומאפשרת להם לזרום    משחררת , היאאלוחומרים    ידי  עלנקלטת  

כך גדל   ,. ככל שהקרינה הפוגשת את התא גדולה יותרהחשמל וכך מופק  למחצה  המוליךדרך  

 

 . https://ims.gov.il/he יעל פי אתר השירות המטאורולוגי הישראל  23

https://ims.gov.il/he
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 )פוטונים( לחשמל נקרא האפקט  השמש  קרינתהנוצר בתא. תהליך זה של המרת   ליהזרם החשמ

 .אלקטרי-הפוטו

  עוקבים של    או  קבועה  קונסטרוקציה  גבי  על  המותקן  קולטים  משדה  מורכבת  סולארית  מערכת

,  זרם  לממירי  פנימית  איסוף  רשת  באמצעות  מוזרם  בקולטים  המיוצר   החשמל  (.טרקרים)

לרשת החשמל הארצית.    להזרמה  הניתן(,  AC)  חילופין  לזרם(  DC)  ישר  מזרם  הזרם  את  ההופכים

  לתשלום  הזכאי  הייצור   היקף  מהו  הקובע  חשמל  חברת  של  מונה  מותקן  לרשת  החיבור  בנקודת

 במתקן.  המיוצר  החשמל  בגין

   וולטאית כוללת את הרכיבים הבאים:-מערכת פוטו

וולטאיים. בחשיפה  -מודול סולארי מכיל כמה עשרות תאים פוטוכל    - מודולים סולאריים   ▪

 וואט שיא.-לקרינת שמש מייצר כל תא זרם חשמלי. גודל המערכת נמדד ביחידות קילו 

תשתית ההתקנה כוללת מסגרת מכאנית המותקנת על הקרקע או גג ועל    -תשתית התקנה   ▪

 גביה מותקנים הקולטים הסולאריים.

( ההופך  Inverterמיוצר במודולים הסולאריים מנותב לממיר )זרם החשמל ה   -ממיר זרם   ▪

 ( הניתן לחיבור לרשת חשמל ארצית. AC( לזרם חילופין )DCאותו מזרם ישר )

המתקן מחובר לרשת החשמל באמצעות חיבור סטנדרטי של חברת    -נקודת חיבור לרשת   ▪

המ  שמייצרת  החשמל  כמות  למדידת  המשמש  ייצור  מונה  גם  מותקן  בו  ערכת  חשמל, 

החשמל חברת  ידי  על  התשלום  מתבצע  הייצור  מונה  של  המדידה  סמך  על   הסולארית. 

 .הרלוונטית

   אנרגיית רוח: 5.2

אנרגיית הרוח הינו התחום המוביל בעולם לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, עם הספק    תחום

האחרונות, גדל שוק הרוח העולמי בקצב    בשנים   .24וואט - ג'יגה  539  מצטבר עולמי של מעל  מותקן 

  אפשרו   אשר  טכנולוגיים  מחידושים  כתוצאה  זאת,  25וואט - ג'יגה  50- שנתי ממוצע של למעלה מ 

  צמיחה  האחרונות  בשנים  לראות  ניתן  ,בהתאם.  רוח  מאנרגיית  החשמל  ייצור  עלויות  הפחתת  את

   .בעולם הרוח אנרגיית בתחום בהשקעות

 

24 Council14 2018, Global Wind Energy  FebruaryGWEC, " Global Wind Statistics 2017"  . 
 שפרסמה מועצת אנרגיית הרוח העולמית היושבת בבריסל, בלגיה.על פי נתונים   25
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  עבור   חשמל  יותר  ייצרו  שהטורבינות  כך,  הטורבינה  נצילות  להגדלת  פועלים  הטורבינות  יצרני

 גם   שלהם  השוק  נתח  את  להרחיב  ליצרנים  מאפשרת  הטורבינה  נצילות  הגדלת.  נתון  רוח  משטר

 .פחותה  הרוח עוצמת בהם לאתרים  או נמוכים  הממשלתיים התמריצים בהם לאזורים

  יצרן   ידי  על  מסופקת  שלרוב  שוטפת  תחזוקה  נדרשת,  הרוח  חוות   של   הסדירה  הפעלתה  לשם

 .ארוך  לטווח  ותחזוקה שירות  חבילת במסגרת הטורבינות

  בלהבי  פוגעת,  האוויר  בזרימת   שמקורה,  קינטית  אנרגיה   כאשר   נעשה  רוח   מאנרגיית  חשמל   ייצור 

  חשמלית  לאנרגיה   מומרת  זו  סיבובית  תנועה.  הלהבים  של  סיבובית   תנועה  ומייצרת  הטורבינה

  חזקה  הרוח  שעוצמת  ככל.  הטורבינה  מוצבת  עליו  התורן  בראש  הנמצא  חשמלי   גנרטור  באמצעות

.  שלו  ההספק  גבול  לקצה  יגיע  הגנרטור  שבה  לנקודה  עד  יגדל  מהגנרטור  שיופק  ההספק  כך,  יותר

ה,  באתר  הרוחות  למשטר  בהתאם,  תדיר  באופן  משתנה   הרוח  שכיון  מאחר גבי    טורבינהעל 

  .הרוח  ןלכיוו  תמיד  יופנו  שהלהבים  כך  בינהורהט   גוף  את  לסובב  הדואגים   חיישניםמותקנים  

  ומשם,  קרקעית  תת   איסוף   ברשת  ן בינ  יחוברו   לרוב   הטורבינות,  טורבינות  מספר   בה   בחווה

 .החשמל לרשת  החיבור לנקודת 

 מערכת לייצור חשמל מאנרגיית רוח כוללת את הרכיבים הבאים:  

וסנכרון לרשת,   AC -מערכת טורבינות רוח כוללת את הטורבינה עצמה, תורן, מערכת המרה ל 

ניתוק ואמצעי  חיווט  מדידה,  רוח    .מערכת  טורבינות    מודרניות(  on-shore)  יבשתיות כיום, 

  מטר  160-130להבים אופייני ינוע בין    קוטראט,  וו-מגה  4-מ   למעלהאופייניות הינן בהספק של  

  למאפייני   בהתאם  יקבעשתתוקן באתר    הטורבינה  סוג,  לרוב.  מטר  140-80  בין  נעוגובה התורן  

 . אתר  באותו הרוח
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-on)  ביבשה  רוח  טורבינות  בפרט,  בהן  משתמשים   בו  המיקום  פי  על  גם   הטורבינות  את  לסווג  ניתן

shore  )בים  המוצבות  טורבינות   לעומת  (off-shore  שהן בעלות הספק גבוה יותר, לרוב בין )9-6  

 . נהוואט לטורבי -מגה

הצורך להגדיל את נצילות הטורבינה, קרי,    הינו  הטורבינות  יצרני  בפני   שעומד  המרכזי   האתגר

  עם  או   בעצמה,  פועלת  החברה.  קיים  רוח   משטר   אותו  עבור   אנרגיה  יותר   ייצרו  שהטורבינות 

וכן    ופיתוח של מספר פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיית רוח בישראל ובחו"ל   לייזום,  שותפים

 .  הקימה מספר פרויקטים כמפורט בדוח זה

הספק  ,  4.1GWוולטאיים בישראל על  -ים פוטו עמד ההספק המותקן של מתק   2021ת  בסוף ש

לפי הערכות רשות החשמל,  .  16.3GW26- כך שיעמוד על כ   2030ת  נ עד לש   4פי  זה צפוי לגדול  

  ל מפוטנציא  42% - וכ  2025ת דרש לעמידה ביעדי הממשלה לש ה   מההספק המותקן  38% - כ 

ביעדי  לעמידה  המותקן  במתק   203027  ההספק  פוטו מצוי  ומכאן  - ים  קרקעיים  וולטאיים 

 . 28וולטאיים - ים פוטו מתחדשת בישראל טמון במתק   הפוטנציאל באנרגיה שמרבית  

  :בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל ייצור רישיון לקבלת הדרך אבני 5.3

לעמוד  על מ יש  בישראל  לייצור חשמל  רישיון  לקבל  רשות    בתנאיםת  של  הקבועים באסדרה 

. רשות  הרלוונטיותי הדרך הרגולטוריות והסטטוטוריות המפורטות באסדרות  החשמל ובכל אב

מתק מים,  ומאגרי  גגות  על  סולאריות  למערכות  מכרזיים  הליכים  מספר  קבעה  ים  החשמל 

  ה.ים קרקעיים המחוברים לרשת ההולכקרקעיים המחוברים לרשת החלוקה ומתק

  , המעבר לשיטת המכרזים בשוק הסולארי הישראלי הקלה את תהליך הקמתבשנים האחרונות

 

 2021אוקטובר , 2050ת נ רגיה דל פחמן עד שנרגיה, מפת הדרכים למשק אנמשרד הא 26

          מסך כל 30%רגיות מתחדשות יעמוד על נרגיה מתחדשת במשק החשמל יעד ייצור החשמל מאנבדבר קידום א 465על פי החלטת ממשלה  27

 . 2025ת לש בינייםכיעד  20%ועל  2030 שנת חשמל בה      

  .2021בדצמבר   7, הכנסת עדכון, מרכז המחקר והמידע של  – רקע וסוגיות לדיון  –מתחדשת בישראל   אנרגיה מתן שחק,   28
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, נדרש  29כיום, ביחס לפרויקטים המחוברים לרשת החלוקהוולטאיים, כך ש-הפרויקטים הפוטו

ערבות  היזם   ולהעמיד  למכרז,  והתעריף המוצע  רק את ההספק המבוקש  ראשון  בשלב  להציג 

החשמל    לתנאי בהתאם   מחברת  חיבור  אישור  לקבל  היזם  על  במכרז,  לזכייה  בכפוף  המכרז. 

טאיים במלוא הספק הזכייה  וול- ולעמוד באבן הדרך הסופית להקמת וחיבור הפרויקט הפוטו

ש  הזמן  אסדרות  בפרק  אימוץ  עם  קבוע.  חשמל  ייצור  רישיון  לקבל  בכדי  באסדרה  קבע 

אי  פעילות  החלה  מובטח,  תעריף  לקביעת  תחרותיים  הליכים  לפיתוח  טהמבוססות  סיבית 

זו- והקמה של מערכות פוטו קטה רשות  נ ,לרבות בתקופת הדוח ,וולטאיות בישראל. במסגרת 

לצורך   30וולטאיים -ייצור פוטו  יבשורת צעדים שמטרתם לתמרץ ולהאיץ הקמה של מתקהחשמל  

מתחדשות ובהם הרחבת תחולת האסדרות התעריפיות    מאנרגיותעמידה ביעדי ייצור החשמל  

משקף תוספת הספק של    2021-2020  בשניםואסדרות תחרותיות חדשות, שהיקף הזכייה בהם  

 ק. למש 3,000MWh-כן יכולת אגירה בהספק של מעל ל ו  MW2,000מעל 

התחרותיים   ההליכים  האחרונות תוצאות  הפוטו   בשנים  השוק  של  בשלותו  על  - מעידות 

שאי  בישראל,  הפרטי  מאחר  נ  ו וולטאי  ממשלתיים,  תמריצים  על  בלעדי  באופן  עוד  סמך 

החשמל   ייצור  שפורסמו ממתק ומחירי  התחרותיים  להליכים  בהתאם  אלה  מוכים  נ  ים 

ראה כי רשת  נ   להיום   נכון ,  ממחיר תעריפי היצור הקבועים של חברת החשמל. יחד עם זאת 

 . ל "ים הרבים מכוח האסדות ה לקליטת המתק מוכנה  ה  החשמל בישראל אי 

מו על ידי  שפורס האסדרות  י  עשו בשוק במסגרת מאפיי המשמעותיים ש השינויים  על אף  

ו שוק מוטה  יו, השוק עוד הריכוזי של משק החשמל ומאפיי   המבנה לאור   , רשות החשמל 

  . אסדרה 

  14.7.2020בהתאם לאסדרות וההליכים התחרותיים שפורסמו על ידי רשות החשמל מיום  

מש   18.8.2021- ו   28.12.2020 מתק   2020ת  החל  הקמת  צפויה  פוטו ואילך    וולטאיים - ים 

 . להיעשות ברובה בשילוב קיבולת אגירה 

  ביחס ,  שכיום  כך  ,הפרויקטים  קידום  תהליך  את  פישט  הסולארי  בתחום  המכרזים  לשיטת  המעבר

,  המבוקש  ההספק  את  רק  ראשון   בשלב  להציג  היזם   נדרש ,  החלוקה  לרשת  המחוברים   לפרויקטים

לאחר  המכרז  בתנאי  כנדרש  ערבות  ולהעמיד  למכרז  המוצע  התעריף   לקבל   היזם  על,  הזכייה. 

-פוטו  מתקנים  וחיבור  להקמת  הסופית  הדרך  באבן  ולעמוד  החשמל  מחברת  חיבור  אישור

בתוך    םיוולטאי הזכייה  לפרויקט    23)   באסדרה  לכך  שנקבע  הזמן   פרקבמלוא הספק  חודשים 

ו   המתחבר החלוקה  לפרויקט    48- לרשת  פרויקטים    עבור(.  ההולכה  לרשת  המתחברחודשים 

היתכנות    סקר  גם  להציג,  במכרז  לזכייה   כתנאי לרשת ההולכה נדרש היזם,    להתחבר   המיועדים

 לרשת בתוך פרק הזמן הקצוב לחיבור.    חיבור המאפשרחשמל    מחברתחיובי 

)מהשלב הראשוני ועד למתקדם ביותר( שעל היזם    באסדרההדרך המהותיות    אבניהרוח,    בתחום

רישיו  הינן:  לקיים הסגירה  קבלת  של  הדרך  באבן  עמידה  תעריפי,  אישור  קבלת  מותנה,  ן 

  בלוחות  עמידה,  לפרויקטמהעלות הנורמטיבית    20%פיננסית והעמדת הון עצמי בשיעור של  ה

 

 מחברת חשמל המאפשר י  חיוב  היתכנות אי לזכייה במכרז, להציג גם סקר  דרש היזם, כתה נעבור פרויקטים המיועדים להתחבר לרשת ההולכ  29

 .חיבור לרשת בתוך פרק הזמן הקצוב לחיבור    

 ות חיובי מחברת חשמל נאי לזכייה במכרז, להציג גם סקר היתכנדרש היזם, כתנ עבור פרויקטים המיועדים להתחבר לרשת ההולכה  30



37 

 

קבלת   לשם. כאמור,  קבוע  רישיון  וקבלת  הארצית  החשמל  לרשת  המתקן  וחיבור  להקמה  זמנים

  הליכים  לאחר  ניתן  הבנייה  היתרהפרויקטים,    רביתיש לקבל היתר בנייה. במ  התעריפיהאישור  

תת"ל(תב)  סטטוטורית  תכנית  אישור  של  מורכבים ו/או  והבנייה    "ע  התכנון  במוסדות 

)כגון:     לתשתיות   הוועדהאו  /ו  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה,  מחוזיות  ועדותהרלוונטיים 

  אינה  שהצלחתם  וארוכים  מורכבים  הליכים  הינם  יתהתוכנואישור    ההכנה  הליכי  (.לאומיות

 לארוך מספר שנים, בהתאם למורכבות הפרויקט.    ועשויים  מראש מובטחת

  יזכה,  התעריפיהמותנה קובע כי העומד באבני הדרך של הרישיון המותנה עד לאישור    הרישיון

  המכסה,  כלומר.  פנויה  מכסה  נותרה  עדיין   זה  במועד  עוד  כל,  ברישיון  שייקבע  כפי  בתעריף

 ". זוכה הקודם"כל  עיקרון  לפי מוקצית

 מוך  נ  שימוש שיחוברו למתח גבוה ולמתח-וולטאיות בדו-מערכות ייצור חשמל פוטו 

צול משאבי הקרקע, פרסמה רשות החשמל הליך ראשון  ני מטרה למקסם את, ב2021באוגוסט  

לייצור חשמל  מסוגו לקביעת תעריף להקמת מתק בדו- פוטו  בטכנולוגיהים  שימוש. -וולטאית 

ים  בהליך זה הרחיבה רשות החשמל את האפשרויות שהיו תקפות עד לאותה עת להקמת מתק

בדו - פוטו רחב:  -וולטאיים  למגוון  ומאגרים  מגגות  חמטמנהשימוש,  מחלף,  עלמין,  בית  יון,  , 

"(.  שטחים דואלייםוכו' )להלן: "  אקוסט  , חממות, מיגוןמצללות,  הנדסייה, גדר, מתקן  מגרש ח

התעריף המובטח מכוח זכיה  .  MW90הליך זה והליכים מקבילים הסתיימו עם הקצאתם של  

אי  הוגים בשוק. יתר ת  שיהיו  התנאיםה ולאחריה יחולו  ש  15באסדרה זו הוגבל לתקופה של  

של   לאלה  במהותם  דומים  גבוה.    ההליכיםהאסדרה  במתח  עבור  התחרותיים  כי  יצוין,  עוד 

במתח )עד   מערכות  האסדרות  ) KW630מוך  כללי  את  החשמל  רשות    הצרכניות החילה 

  .התעריפיות, עבורן אין צורך בזכייה במכרז או מכסה

למתק  הגדרתה  את  החשמל  רשות  הרחיבה  כן,  דוכמו  למתק -י  גם  אגרושימוש  - פוטו-ים 

וולטאי לייצור חשמל, אשר משלב פעילות  -פוטו ו מתקן  וולטאי הי- פוטו-מתקן אגרו .ולטאייםו

כל   לאורך  ומאפשר    שנותחקלאית  המתקן  חשמל.    סינרגיהחיי  לייצור  חקלאות  בין  גבוהה 

הדוח אישור  משרד   ,לתאריך  בשיתוף  פיילוט  צפוי    האנרגיהפורסם  אשר  החקלאות,  ומשרד 

החברה מצויה  הדוח,  אישור  לתאריך  בתחום.  הפעילות  להרחבת  כבסיס    תכנון בשלבי    לשמש 

זו משקפת  - וולטאים בייזום בהיקף עשרות מגה-מתקדמים של פרויקטים אגרו וואט. החלטה 

ים בסדרי  ים אלה, ולאפשר הקמת מגוון מתק ה של הרשות להרחבת השימוש במתק את רצו

 .שוניםגודל 

וסף לאסדרת התעריף ואסדרת המכרזים, הרשות מקבלת מעת לעת החלטות לתמיכה בהקמת  ב

 .וולטאיים ייעודיים-ים פוטו קמת

 טכנולוגיות אגירה   5.4

 כללי  .א

אולם    אנרגיהאגירת   רב,  זמן  מזה  הארונותקיימת  גדל    בשנים  בה  והשימוש  הצורך 

ברחבי להמשך .  משמעותית  הוא  הצפי  כאשר  מחירים  ירידת  של  מגמה  וקיימת  העולם 
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 . 31המגמה לאורך העשור הקרוב לפחות 

מחליפה הקמת תוספת ייצור וחוסכת בשטחים, כמו כן השאיפה להפחתת    אנרגיה אגירת  

לאורך כל שעות    זמינות ן  מתחדשות, שלרוב איאנרגיות  פליטות גזי החממה על ידי מעבר ל

. השימוש באגירה יכול לפתור את בעיית הייצור  אנרגיההיממה מחזקת את הצורך באגירת  

הייצור   עודפי  קליטת  באמצעות  בהעודף  ובלילה.  בערב  ופריקתה  הצהריים  וסף,  בשעות 

לתת   יכולים  והם  תגובה מהירה  יכולת  האגירה  מהבעיות    מענהלאמצעי    הדינמיות לחלק 

בסוללות   לאגירה  הרשת.  יציבות  שמירת  על  כגון   יתרונותהמקשות  הקמה    זמני וספים 

המתק גודל  יחסית,  ויכולתמהירים  קיימות  בתשתיות  אותם  לשלב  והיכולת  הקמה    ים 

  2030  שנת  עד  TWh1בעולם צפוי לעלות על    האנרגיהמודולרית. לפי הערכות, שוק אגירת  

 מתחדשת  אנרגיהצפויות להיות במודל אגירה המשלב  ההתקנות  כאשר למעלה ממחצית  

 .סולאריתאנרגיה וספת באותו הפרויקט, בדגש על נ

מיי באנרגיות מתחדשות  בייצור חשמל  חדשים  הגידול האינטנסיבי המתמשך  צר אתגרים 

על   עם הצורך לכסות  גופים אלה  למנהלי רשתות חשמל ברחבי העולם. בפרט מתמודדים 

הייצור באנרגיות מתחדשות, עליה   בייצור החשמל בעקבות תנודתיות  שינויים פתאומיים 

לערב היום  שעות  בין  השיורי  העומס  של  בשעות   מהירה  רשת  גודש  הברווז"(,  )"עקומת 

נקודתיות, ומתן מענה לשיאי ביקוש משתנים. על אתגרים אלו, ועוד, עונות ההתפתחויות  

החשמל.   אגירת  בתחום  האחרונות  את  הטכנולוגיות  לתזמן  מאפשרת  אגירה  טכנולוגיית 

הפוטו  במתקנים  המיוצר  החשמל  שבו  הארצית  -המועד  החשמל  לרשת  מוזרם  וולטאיים 

מותקנתלא זו,  בטכנולוגיה  היממה.  שעות  שמוטענת    ורך  הסולארי  לשדה  בסמוך  סוללה 

הפוטו במתקנים  המיוצר  החשמל  מוזרם  - באמצעות  היום,  שעות  במהלך  כך,  וולטאיים. 

ובשעות   השמש,  קרני  בפאנלים באמצעות  ישירות  לרשת החשמל הארצית חשמל המיוצר 

בהתאם   מתאפשרת   עם  תיאוםב  הנקבעת נרגיה  א  ייצור  כניתולת הלילה,  המערכת  מנהל 

 הזרמה של חשמל שנאגר בסוללה לרשת הולכת החשמל הארצית )או לצריכה עצמית(.

זו נפתרות מספר בעיות קריטיות "במכה אחת": ראשית מערכת האגירה מאפשרת את   בדרך

  מקור  -  שנית,  אלו  בשעות  לחשמל  לביקוש  מעבר  גם  הסולאריות  בשעות  הייצור  הגדלת

(,  האגירה  מערכות  באמצעות "מאוזנות"    פתאומיות  תנודות)כאשר    ליציב   הופך  האנרגיה

  צריכת   שבה   השמש  שקיעת  של  הקריטיות  השעות   על"מגשרת"    האגירה  מערכת  -  שלישית

  לעליה  לצורך   הן   מענה   נותנת   ובכך,  מתאפס  הסולארי   הייצור   מקור  אך  גבוהה   נותרת   החשמל

לשיRamp”)"  בייצור   מהירה  והן  תחנות  (,  הקמת  חוסכת  )ובכך  המתמשך  הביקוש  א 

העומסים על תשתיות רשת החשמל, בכך שהיא    מקלה על  –קונבנציונליות לגיבוי(, ורביעית  

 "מפזרת" את החשמל הסולארי על פני כלל שעות היממה. 

מאנרגיה  כאמור,   החשמל  הפקת  תעשיית  בפני  העומד  המרכזי  האתגר  החברה,  להערכת 

  הינו  –למקור אנרגיה מרכזי בישראל ובעולם    וולטאיים-מתקנים פוטומתחדשת, בדגש על  

גרים המתוארים. אתגרים אלו קיימים בעולם כולו, אך בישראל, המהווה  ת מתן מענה לא

 

31 renewables: Cost and markets to 2030Electricity storage and  –IRENA ;  למגמת עלייה לאחרונה בעיקר עקבבשים לב 
 ביקוש לחומרי גלם, אולם ההערכה היא כי מדובר בעליית מחירים זמנית בלבד עודף    
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 .שמש-"אי אנרגטי" בעלת תמהיל אנרגיה מתחדשת חד צדדי מוטה

ת ייצור  הקמת חוות סוללות, שתאפשר אגירה של חשמל המיוצר במערכוה  להערכת החבר

האנרגיה המתחדשת והעברתו לרשת החשמל בשעות צריכת שיא, תגדיל את היצע וכמות  

על כן    .באורח ניכר  וולטאיות גדולות- האזורים בארץ בהם ניתן יהיה להקים מערכות פוטו

פעולה   שיתופי  באמצעות  זה,  תחום  של  העסקי  לפיתוח  רבים  מאמצים  החברה  מקדישה 

 שונים. 

 פעילות .ב

המתחדשות ומתוך  האנרגיות  דבך מרכזי בשוק  נ  צפוי להיות  האנרגיהתן שתחום אגירת  בהי

תה האסטרטגית של החברה להמשיך וליטול חלק משמעותי במהפכה הירוקה, בתקופת  כוו

הדוח פעלה החברה לביסוס פעילותה בתחום תוך הגדלה משמעותית בצבר הפרויקטים שלה 

 .בתחום האגירה בטריטוריות הפעילות שלה  ותהזדמנויבשלב הייזום, כמו גם איתור 

האפשריות מאגירת חשמל בפרויקטים בשילוב    ההכנסות למועד אישור הדוח,    -  בישראל (1)

ם במסגרת מכרזים עם תעריף קבוע. כמו כן, רשות החשמל  וולטאית, הי -פוטו  אנרגיה

  Stand Alone.י אגירהוגע לאסדרת מתקפרסמה שימוע לקראת פרסום מכרז, ב

ו  -בארה"ב   (2) ממאחר  ניכר  פתוח,   האנרגיות שוק  חלק  שוק  הוא  בארה"ב  המתחדשות 

אפשריים   מודלים  מספר  כגוןלהכנסה  קיימים  בארה"ב  אגירה    מפעילות 

 Frequency) וייצוב תדר   (Arbitrage)  יה ומכירה בשוק החשמלק   (Capacity),זמינות

Regulation)  

 וואט שעה אגירה-מגה  192-ועוד כ  וואט-מגה  021- כ)ישראל(,    1פרויקט סולארי משולב אגירה  

זכתה החברה במכרז רשות החשמל להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה    2020בחודש יולי  

בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה. החברה זכתה בהספק מצטבר    וולטאית - פוטו

- מגה  120של    DC( המשקף הקמת מתקנים בהספק מותקן במונחי  ACוואט )במונחי  - מגה  48של  

וואט שעה. עלות ההקמה הצפויה של המתקנים  -מגה  192וקיבולת אגירה בהיקף כולל של    32ואט ו

בכ מוערכת  הנלווים  האגירה  הינו    410-460-ומערכי  במכרז  שנקבע    19.9מיליון ש"ח. התעריף 

כ של  צפויים  חשמל  תקבולי  המשקף  לצרכן(  המחירים  למדד  )צמוד  לקוט"ש    45-55-אגורות 

שנים ממועד ההפעלה המסחרית    23מיליון ש"ח בשנה למשך תקופת הרישיון אשר תיפרס על פני  

רה מאפשרת הגדלה משמעותית של  השימוש בטכנולוגיית האגי.  ההזכיי של כל מתקן במסגרת  

מוזרם  ההספק המותקן של הפרויקטים הסולאריים, שכן חלק מהחשמל המיוצר נאגר בסוללות ו

לרשת החשמל בשעות שאינן שעות השיא של הייצור הסולארי ושבהן העומס על רשת החשמל  

 DC) במונחי)מאפשר הקמת הספק מותקן   ( ACבמונחי (קטן יותר. לפיכך, גודל חיבור מסוים  

מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת    .גדול משמעותית ביחס למתקני ייצור ללא יכולת אגירה

לר חיבור  אישור  אישורי  לקבלת  הדרך  באבן  ובעמידה  החשמל  מחברת  הפרויקטים  עבור  שת 

 .  חודשים 37סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך 

 

 תחזית  לגבי החברה והנחת מובילה  בינלאומית וייעוץ הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת  מבוסס 32
 . הפרויקט במדינת האינפלציה     
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 וואט שעה אגירה-מגה  328-ועוד כ  וואט-מגה  195- כ)ישראל(,    2פרויקט סולארי משולב אגירה  

בטכנולוגיה  זכתה החברה במכרז רשות החשמל להקמת מתקני יצור חשמל    2020דצמבר  בחודש  

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה. החברה זכתה בהספק מצטבר  - פוטו

  195-כשל    DC( המשקף הקמת מתקנים בהספק מותקן במונחי  ACוואט )במונחי  -מגה   82של  

של   33וואט -מגה כולל  בהיקף  אגירה  של  - מגה  328וקיבולת  הצפויה  ההקמה  עלות  שעה.  וואט 

בכ  המתקנים ומערכי מיליון ש"ח. התעריף שנקבע במכרז   650-750-האגירה הנלווים מוערכת 

-אגורות לקוט"ש )צמוד למדד המחירים לצרכן( המשקף תקבולי חשמל צפויים של כ  17.45הינו  

שנים ממועד ההפעלה    23מיליון ש"ח בשנה למשך תקופת הרישיון אשר תיפרס על פני    65-85

מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת אישורי חיבור    .ההזכייהמסחרית של כל מתקן במסגרת  

לרשת   סנכרון  אישור  לקבלת  הדרך  באבן  ובעמידה  החשמל  מחברת  הפרויקטים  עבור  לרשת 

 .חודשים  30מחברת החשמל בתוך  

מובהר כי התממשות הקמת המתקנים, השגת מלוא האישורים להקמתם, חיבורם, מימונם 

ותפעולם כאמור, בהמשך לזכייה במכרז וכן התממשות הפרויקטים שהחברה פועלת לייזומם 

ופיתוחם )ביחד, "הפרויקטים"(, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  

התשכ"ח ערך,  של ו  1968-ניירות  בהתקיימותם  תלויה  כאמור  הפרויקטים  התממשות  כי 

מלוא   השגת  הפועל,  אל  הפרויקטים  את  להוציא  החברה  יכולת  ובכללם,  שונים,  גורמים 

המכרז,  במסגרת  המחייבים  במועדים  עמידה  רגולטוריים,  משתנים  הנדרשים,  האישורים 

ם שלישיים, לרבות תנאי מימון, קבלת היתרים, אישורים והסכמות בקשר לפרויקטים מצדדי

עסקיים   משתנים  של  השפעתם  שונות,  הסיכון   -רשויות  גורמי  ושל  ורגולטוריים  כלכליים 

 הכלליים המאפיינים את פעילות החברה, הכל כמפורט בדוחותיה השנתיים של החברה.

 הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים 5.5

  של  מוגבר שילוב   מאפשרים  והרוחפקת החשמל בעזרת השמש  ה  בתחום  הטכנולוגיים  השיפורים

. בנוסף, שילוב טכנולוגיות  בסובסידיות  פוחתת ובתלות  יותר תחרותיים  בתעריפים ייצור מתקני 

אגירת חשמל )כגון סוללות(, אשר עלותן הולכת ויורדת ואיכותן עולה, תאפשר אופטימיזציה של  

 ותגדיל את תחרותיות הייצור ממקורות מתחדשים. הביקושמכירת החשמל לפי שעות 

ה בטכנולוגיה  החשמל  ייצור  עלות  את  להוזיל  עשויות  כאמור,  טכנולוגיות  דרך  -פוטופריצות 

  לרשת   והזרמתו  במערכת  המיוצר  החשמל  באגירת   לסייע  עשויותוולטאית וטורבינות רוח וכן,  

, דבר שעשוי להביא לקביעת תמריצים נוספים לתחום. ביותר  הרב  הצורך   את   בו  יש  בהן  בשעות

ככלל, מעריכה החברה כי לפריצות דרך טכנולוגיות כאמור יכולה להיות השפעה חיובית על היקף  

 הגדלת שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות ביחס לכלל ייצור החשמל במשק.השוק ו 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  5.6

, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום היזום והקמה של פרויקטים לייצור חשמל  החברה  להערכת

 , ובפרט מאנרגיה סולארית ומאנרגיית רוח כוללים:מתחדשתמאנרגיה 

 

 בשלב זה של פיתוח הפרויקטים אין וודאות לגבי היקף או מועד התממשותם  33
 



41 

 

כלכלי )והכל -פוטנציאל הנדסי, סביבתי וטכנו  בעלי  קרקעות   או  נכסים  של   איתור  יכולת  5.6.1

התחום(   על  החלות  השונות  הרגולציות  לאילוצי  -פוטו  מערכות  להתקנתבהתאם 

בהסכמים  רוח  טורבינות  להתקנת  פוטנציאל  בעלי  ושטחיםוולטאיות,    והתקשרות 

 . תחרותית סיטואציה  תוך  לעיתיםמתאימים לגביהם, 

יצירת שיתופי פעולה   תוך,  גמישים  עסקיים  במודלים  ישובים  עם  בהתקשרויות  ניסיון 5.6.2

 ארוכי טווח עם הישובים.  

  התכנון  במוסדות  התכנוניים  ההליכים  השלמת  לרבות,  מוכחות  פרויקטים  פיתוח  יכולות 5.6.3

-רישיונות הנדרשים להקמת מערכות פוטו ההיתרים וה,  האישורים  והשגת  המדינה  של

)לרבו  וטורבינותוולטאיות   לרגולציה הרלוונטית  ולייצור חשמל בהתאם  לצורך רוח  ת 

 תפיסת מכסות ייצור המאושרות על ידי רשות החשמל(.  

ספקים וקבלני  המול    ההתקשרות  הליכי  לצורך,  ופרויקטליוניהול הנדסי    תכנון  יכולות 5.6.4

 המשנה של החברה והשלמתם בהצלחה.  

נגישות וב   משמעותי  עצמי  הון  להעמיד   יכולתהמתבטאת, בין היתר, ב  פיננסית  איתנות 5.6.5

בנקאיים   מימון  אחרים   מקומייםלמקורות  פיננסיים  למקורות  או  ובינלאומיים 

 המתאים   באופן  המימון  הסדרי  את  לבנות   ביכולת,  וכןהמאפשרים מימון אופטימאלי,  

בתנאים נוחים ו  מהירים  זמנים  ובלוחות  שונות  במדינות  והרגולציה  הפרויקט  לדרישות

 .  האפשר ככל

צורך ל,  הרוחטורבינות    ושלוולטאיות  -הפוטו   המערכות  של  ההגבו  והקמה  תכנון  איכות 5.6.6

 ושאר האילוצים בכל פרויקט.  הנתונים  השטח לתנאי בהתאם חשמל  של מרבית תפוקה

  מהיר   ותיקון  איתור  לצורך,  גבוהה  ברמה  שוטפת  ותחזוקהבזמן אמת    בקרה  ביצוע  יכולת 5.6.7

לצורך ביצוע אופטימיזציה של הייצור , וכן,  הייצור  מערכות  בביצועי  ותקלות  ליקויים  של

 במשך תקופת התפעול. 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  5.7

יכול החברה  להערכת 5.7.1 ת איתור ו, מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם 

הרגולטוריים   בהתאם,  המתאימים  השטחים   וזיהוי והתנאים  האילוצים  למכלול 

בהיקפים   למקרקעיןבהסכמי הזיקה    בהתאםהתכנוניים וההנדסיים, ביצוע ההתקשרות  

הפרויקטים להקמת  בה  הנדרשים  והיעילות  היכולת  מידת   ההליכים  שלמת וכן, 

מערכות    להקים שגת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת  וה  התכנוניים

ו   וטורבינותאיות  וולט- פוטו ודרישות הרגולציה   לייצררוח  לוחות הזמנים  חשמל תחת 

מתמודדים   אשר  למתחרים  בהשוואה  וזאת  הקיימת,  אישורים   על הרלוונטית  קבלת 

   .ןת בהיקפ והמוגבל   נתונות  ות תחת מכס ומיםד

 שבבעלות  פרויקטים   עבור   משמעותי  עצמי   הון   העמדת  יכולת  הינו   נוסף   כניסה  מחסום 5.7.2

 .  ההקמה תקופת במהלך החוזר ההון בדרישות לתמוך ולתויכ  החברה

הייזום לאורך   מחסום 5.7.3 פעילות  יכולת מימון  כניסה מהותי בתחום אנרגיית הרוח הינו 

השקעות  ולדרוש  שנים  מספר  פני  על  להתפרס  יכולה  אשר  הפרויקט,  פיתוח  תקופת 
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 הפרויקט.   התממשותגבוהות בתנאי חוסר וודאות לגבי 

  יהסכמ, מחסום היציאה העיקרי של תחום הפעילות הינו התבססותו על  החברה  להערכת 5.7.4

את טווח  ארוכי  מימון למכור  החברה  על  הפעילות  מתחום  יציאה  של  במקרה  שכן,   ,

בהלו  אחזקותיה מעוניינים  בהכרח  אינם  לגורמים אשר  , כאשר בנקאית  ואהבפרויקט 

   . משמעותיות בעלויות לעיתים כרוך  ההלוואה של מוקדם פירעון

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 5.8

  פוסיליים  דלקיםכיום מתבססים על    כוח  בתחנות  חשמל   לייצור   העיקריים  התחליפיים   המקורות

 , במידה מסוימת על אנרגיה גרעינית.  וכן, וסולר מזוט, פחם,  טבעי גז  כגון

שלהם הינו הזיהום    החיסרון  אולם,  מתחדשת  מאנרגיה  יותר  זולים  הינם  לעיתים  אלה  מקורות

ו/או הסיכון הסביבתי  דלקים)  בהם  מהשימוש   כתוצאה  ממההח  גזי  פליטת   והיקףהסביבתי    )

 מתקלות בעת השימוש בהם )אנרגיה גרעינית(.  

הינם    הגורמים אנרגיה מתחדשת  ייצור חשמל ממקורות  לתמרץ  מירב המדינות  המניעים את 

לאורך השנים,    בטיחות,  חממה  גזי  של  פליטות העדר   שלהם  התפעול  עם    בשילוב  אשרוקלות 

ביחס  ,  אותם לכלכליים  הפכהושיפור בנצילות  ירידה משמעותית של עלות הטכנולוגיות הנ"ל  

  בחלק גדול מהשווקים. ,המזהמים ולאנרגיה גרעינית לדלקים

מניע נוסף אשר משמעותו הגיאופוליטית מתחזקת לאחרונה היא הריכוז היחסי של חומרי הגלם  

ים אצל ממשלות ומדינות אשר יציבותן ואמינות האספקה שלהן מוטלת בספק והשלכות  י הפוסיל

 גיאופוליטיות רוחביות שנויות במחלוקת של הסחר עימן. 

  התחייבויות,  מדינה  כל  של  במדיניות  תלוי  אלה  לתחומים  הניתנים  והתמריצים  המכסות  היקף

של מקורות זמינים    קיומם,  קרי,  המדינה  לרשות  שעומד  האנרגיה  מקורות   תמהיל,  בינלאומיות

  בהיקפים   אנרגטית  התייעלות   תהליכי,  וכןוזולים אחרים, בין אם מתחדשים או קונבנציונאליים,  

ואנרגיית    וולטאית -פוטו  מאנרגיה  מלהחש  ייצור   שילובלהשפיע על היקף    עשויים  אלה  כל.  גדולים

משמעותית בצריכת החשמל עקב    עליה  של הינה  בעולם כיוםהשלטת   המגמה, זאת עם יחדרוח. 

במדינות   החיים  וברמת  הפרטית  בצריכה  המיוצר    הביקוש,  זאת  נוכח.  רבותעליה  לחשמל 

 ממקורות נקיים וזולים צפוי להמשיך ולעלות להערכת החברה. 

בהוספת    המיידיהגז הטבעי בישראל אמנם הפחית במידה מסוימת את הצורך    איתור, כי  יצוין

אך   הקונבנציונאלי,  החשמל  ייצור  מחיר  את  להוזיל  וצפוי  מתחדשים  ייצור  למקורות  מכסות 

ביעד  לעמוד  והצורך  האנרגיה  מקורות  תמהיל  בגיוון  ברור  צורך  עדיין  קיים  הארוך    ים בטווח 

מצריכת החשמל צריכה להגיע ממקורות אנרגיה מתחדשת    10%  ייצור  -שהציבה ממשלת ישראל  

היעד הראשון מבין השלושה טרם  .  2030עד לשנת    30%- ו  2025  לשנת  עד  20%  2020עד לשנת  

יכולתו  . כמו כן,  הושג נכון למועד כתיבת דו"ח זה, אך צפוי להיות מושג במהלך השנה הקרובה

החשמל בישראל להוזיל את תעריפי החשמל  של ייצור    הדלקיםשילוב הגז הטבעי בתמהיל  של  

השפעותיו    לצרכן את  לכסות  מנת  על  עליו  המוטל  הגובר  המיסוי  לאור  וזאת  בספק,  מוטלת 

אושרה לאחרונה    2028הסביבתיות השליליות. תוכנית מדורגת להרחבת הבלו על הגז עד לשנת  

 והחברה צופה שמגמה זו צפויה להתחזק בעתיד.  -בממשלה 
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  ושירותיםמוצרים  5.9

 המוצרים והשירותים העיקריים של תחום הפעילות: 

והן בפרויקטים לייצור חשמל מאנרגיית רוח, משמשת   םיוולטאי -פוטו   בפרויקטים  הן 5.9.1

הרגולטור  החברה והרישיונות  ההיתרים  מלוא  להשגת  הדואג  הפרויקט,  ים י כמפתח 

 את   המוכרת  הפרויקט   כמפעילת,  וכן  באמצעותו  חשמל  ייצורלצורך הקמת הפרויקט ו

 . החשמל  לחברת  המיוצר החשמל

 ונכסים   קרקעות   בעלי  עם   החברה  מתקשרת ,  לעיל  האמורים  השירותים   ביצוע   לצורך 5.9.2

 . רוח וטורבינות סולאריות  מערכות של והפעלה הקמה, ייזום  בהסכמי, מתאימים

,  התפעול  בתקופת  הנכס  הולוני  הקמה   ניהול  שירותי  החברה  מספקת,  המקרים  במרבית 5.9.3

  בעלויות  טובה  בצורה   לשלוט   ומסייעים  החשמל  מכירת   לצד  נוסף  הכנסה  מקור  המהווים

 .  המתקנים ובביצועי  והתפעול   ההקמה

, לפעול  יכולה  ואףהפרויקטים,    והפעלת  המימוןבשלבי הפיתוח,    כיום  מתמקדת  החברה 5.9.4

, כקבלן ההקמה והתפעול. לטובת הקמת והפעלת הפרויקטים, החברה מהמקרים בחלק

לרבות   עם חברות קבלניות  והפעלה  הקמה  בהסכמי  ההנדסי    לטובת מתקשרת  תכנונו 

הפרויקט,   של  תחזוקת    ביצועוהאדריכלי  וביצוע  ההקמה  ותפעולם   האתרים עבודות 

 השוטף.  

של    החברה 5.9.5 מנהל  כשותף  ב  המתקניםמשמשת  מחזיקה  היא  גופים אותם  עם  משותף 

מוסדיים, וכחלק מכך היא מספקת שירותי ייזום וניהול לפרויקטים שבגינם היא זכאית 

   לתמורות עודפות.

 הפעילות בתחום והשירותים המוצרים של וביקוש בהיצע ושינויים מגמות 5.10

  היכולתלרבות בישראל, בשל  העולם בכל וגדל   הולך מתחדשים ממקורות ייצור  ליכולת הביקוש 

ייצור ממקורות  החשמל המבוססים על    במחירי להתחרותמאנרגיה מתחדשת  החשמל ייצור  של

המפותחות.    הפליטות  הפחתת   יעדי  והגדלת ליים,  אקונבנציונ  המדינות  מרבית  ידי    עיקרעל 

המיוצר    הינו  בישראל   החברה   של  פעילותה  בתחוםהביקוש   מתחדשת  מאנרגיה  לחשמל 

מוגדר  מתחדשים    ממקורות, הביקוש לחשמל  בישראלוולטאית ואנרגיית רוח.  -בטכנולוגיה פוטו 

הייצור,    ידי  לע ע   המכרזים  היקףמכסות  שנקבעים  החשמל.  יד   לוהתעריפים  רשות    בתחוםי 

 . כאמורהמדינה  ידי לע  נקבעוש  מכסותהיצע גדול של פרויקטים ביחס ל קיים ,הסולארי

ייזום    תמשיך היא    כי  מעריכה   החברה ,  בישראל מוביל בתחום  וכי    פרויקטילהוות שחקן  רוח 

  בינוניים   םי וולטאי - פוטו  מתקנים  להקמת  הקרקע   מכרזישחקן מרכזי בהתמודדות על    תהווה

   וגדולים.

  לקוחות 5.11

לדוחות הכספיים,    28בהתאם לביאור    יםהמגזר הכנסות  על    תבחינת לקוחות מהותיים מתבסס

דהיינו, מתבסס על בחינה של מערכות סולאריות כפריטי רכוש קבוע המניבים הכנסות חשמל  

 .)לגבי מערכות בינוניות וגדולות בישראל( ולא כנכס פיננסי

היוו   מהם  החברה  שהכנסות  לקוחות  בדבר  פרטים  החברה    10%להלן  מהכנסות  יותר  או 
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 :  2020בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים ליום 

 
הכנסות החברה  
מלקוח )באלפי  

 ש"ח( 

שיעור מסך הכנסות המגזרים על פי דוחותיה  
  2020בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 
 )באחוזים(

 43 166,129 2020 חברת חשמל לישראל 

 

 
הכנסות החברה  
מלקוח )באלפי  

 ש"ח( 

שיעור מסך הכנסות המגזרים על פי דוחותיה  
  2021בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 
 )באחוזים(

 36 168,389 2021 חברת חשמל לישראל 

  בתחום ההתקשרות אופן 5.12

מוסדרת על פי אמות    החשמללייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת מול חברת    ההתקשרות 

הרלוונטיות שמפרסמת רשות    והאסדרותהמידה למשק החשמל, הנקבעות על ידי רשות החשמל,  

 אמות המידה.  וחהחשמל מכ 

  אבני   בכל  עמד  אשר  חשמל   יצרן   הינו   החשמל  למכירת   בהסכם  להתקשר  הזכות   בעל הרוח,    בתחום

 . החשמל  רשות שמפרסמת  הרלוונטיות באסדרותוהסטטוטוריות שנקבעו   הרגולטוריות הדרך

במסגרת תהליך אשר כלל עמידה במספר    -ייצור    ן רישיוכי בעבר חויב כל יצרן חשמל בקבלת    יצוין 

הסדיר והגביל את אופן פעולת המתקנים בדרכים שונות, אך כיום הצורך   ןהרישיואבני דרך, וכי 

 וואט בלבד. -מגה  16מוגבלת למתקנים שהספקם עולה על   ןרישיובהשגת 

 מכרזים  לעת  מעת  מפרסמת  החשמל  רשות,  והגדולים  הבינוניים  הסולאריים  המתקנים  בתחום

 PPA (Powerמל בהסכם חברת החש עםלהתקשר בהסכם לרכישת חשמל   זכאיםבהם  שהזוכים

Purchase Agreement חברת ( )שהינו חוזה אחיד המפורסם על ידי חברת החשמל(, על פיו תרכוש  

  חברת   את  מחייב   כאמור  ההסכם.  הזוכה/הרישיון   בעל   ידי  על  המיוצר  החשמל  את  החשמל

ה  שנ   20  של  תקופה  במשך  הזוכה/הרישיון  בעל   ידי  על  המיוצרת  האנרגיה   מלוא  את  לרכוש  החשמל

שנקבע בעת    ובתעריףבמכרזי התעריף הסולאריים(    השנ   23החשמל )  לרשת   המתקן  חיבור   ממועד

 מאת רשות החשמל.  התעריפיקבלת האישור 

  וואט-מגה  16למתקנים בהסדרות עבר, או למתקנים שהספקם עולה על   - הייצור רישיוןתנאי  5.13

וגדולים,  האסדרות  במסגרת   בינוניים  החשמל    מעניקהלמתקנים  מותנה,    רישיוןרשות  ייצור 

  רישיוןקבוע לאחר עמידה בכל אבני הדרך הרגולטוריות להקמת המתקן.  רישיון ייצור  ההופך ל

 הייצור מונה מספר תנאים:

 ומפרטו.  היקף המתקן, תכנית המתקן ▪

 . רשות החשמל נדרשות מולערבויות  ▪

שנה ממועד    23-20, הכוללת חיוב של חברת החשמל לרכישת החשמל למשך  הרישיוןתקופת   ▪

 . הייצור הקבוע  רישיוןההפעלה המסחרית של המתקן וקבלת 

 . הרישיוןאבני הדרך לקיום  ▪
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לביטול   ▪ בעל    הרישיוןתנאים  בהם  במקרים  של    הרישיוןהמותנה,  הדרך  באבני  עמד  לא 

 '.  וכוהרגולציה, מנע מידע חיוני מהרשות, הפר את החוק, נכנס להליכי פירוק  

 . הרישיוןתנאים להעברת שליטה בבעל  ▪

 והפצה  שיווק 5.14

קרקעות,    הארץ  ברחבי  מתווכים   גורמים   מספר  באמצעות  פועלת   החברה  באיתור  המסייעים 

נכסים ולקוחות מהמגזרים השונים שפורטו לעיל, לשם הקמת פרויקטים בשטחיהם. לחברה אין  

תלות מהותית באחד מערוצי השיווק שלה ולא צפויה עלות מהותית כתוצאה מהחלפה או הוספה  

 של ערוץ שיווק בישראל. 

  תחרות 5.15

   הפעילות בתחום התחרות  תנאי 5.15.1

 השחקנים   כי  העובדה  בשל  בעיקר,  ביותר  תחרותי   הינו בישראל    הפעילות   תחום,  ככלל

 מכרזיים  הליכים  במסגרתהמתקנים    להקמת  מוגבלות  מכסות  על  מתמודדים  בשוק

, שבו מתמקדת הקרקעייםבסגמנט המתקנים    כיוםפועלות    הישראלי  בשוקתחרותיים.  

כיזמי פרויקטים סולאר  8- כ  החברה, נרחב  )חלק    םייחברות הפועלות באופן  ובעליהם 

- , הן ככיזם  הן יכולות נרחבות    חברה (. לEPC  -קבלן ההקמה  מחברות אלו פועלות גם כ

EPC  ים. שילוב אגירת אנרגיה בפרויקטים סולאריים מגדיל את רמת הפרויקט   י כבעל  והן

מורכבות הפרויקטים ואת חסמי הכניסה לתחום הפעילות, ומייצר לחברה יתרון יחסי  

גבוההעקב   ותכנונית  פיננסית  טכנית,  מורכבות  בעלי  פרויקטים  בפיתוח  . התמחותה 

  יםיוולטא - הפוטו  המתקניםבשוק    חלקה  ,הדוח  למועד  נכון  כי  מעריכה  החברה

-כ  על   עומד)כולל זכיותיה במכרזים הסולאריים הכוללים אגירה(    בישראל  הקרקעיים

13% . 

הנוכחי   ידי    -אופן אסדרת השוק  על  בהליכים תחרותיים  במסגרתו מכסות מחולקות 

הרגולטור, יוצר תחרות עזה ותופעה של "תפיסת מכסות" באופן שלעיתים נראה כמבוסס 

על הנחות ספקולטיביות ומונע על ידי תמריצים שונים. קביעת המחיר במכרזים בשיטת 

רשות מתווי אסדרה מעצימה מגמה זו. יש לציין כי לאחרונה בוחנת ה"  מחיר שני אחיד "

 חלופיים לשיטת המכרזים.  

המורכבות    בשלוזאת    יותר  פחותה  הינהצור חשמל מאנרגית רוח התחרות  ילי   בפרויקטים

הדורשת   רוח  פרויקטי  פיתוח  של  משמעותיות רב,    ןניסיו הגבוהה  בהשקעות  הצורך 

 רוח.   פרויקטיבשלבי פיתוח הפרויקטים ובשל החסמים הקיימים למימוש 

   משמעותיים מתחרים 5.15.2

ישיר   באופן, פועלות כיום בשוק הישראלי מספר חברות המתחרות  החברה  ידיעת  למיטב

השונות   בפונקציות  בחברה  להתחרות  יכולת  בעלות  או   לפרויקטים   הקשורות בחברה 

משקי  'יקסאנרג,  EDF-EN:  ביניהן,  וולטאיים- פוטו אנרגיה,  נופר  סולגרין,  דוראל,   ,

ובינו   אנרגיה בישראל,   י.ושיכון  הבולט  השחקן  הינה  החברה  הרוח  אנרגיית  בתחום 

- EDF  –כשלצידה פועלות מספר חברות המקדמות פרויקטים בהיקפים נמוכים יותר  
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EN .אנרג'יקס ושיכון ובינוי ,  

רכישת שליטה על    הינו  התחרות  עם  בהתמודדות  החברה  את  המשמש  העיקרי  האמצעי

הפעילות בתחום  הערך  בשרשרת  העיקריים  בתחומים   ,וכן  המרכיבים  התמקצעות 

יכולת התכנון ההנדסי, הניהול וההקמה    ,שה ופיתוח של הפרויקטי: יכולת הרכ הבאים

  שיפוריכולת המימון של הפרויקטים. במסגרת זאת, החברה מנסה לבצע  ו  של הפרויקט

שיטות הפרויקט  ייזום   בשלבי  שונות   בפונקציות   מתמיד פיתוח  כגון  והקמתו,  תכנונו   ,

קיצור תהליך הפיתוח והרישוי של הפרויקטים, השגת שליטה לשה,  ילייעול תהליך הרכ

ומיומן, הוזלת מבנה    סההדוקה על תהליך ההקמה באמצעות צוות ניהול פרויקטים מנו 

קים וכן, שימוש העלויות של המוצרים העיקריים על ידי התקשרויות אסטרטגיות עם ספ

ומוכחת.   גבוהה  איכות  בעלי  שלינ ,  כן  כמוברכיבים  והמוכח  המצטבר   החברה  סיונה 

פרויקטיםבתחום   גבוה  מהווה  רוח  מאנרגיית  חשמל  לייצור  פיתוח  כניסה  מול    חסם 

 . המתחדשת האנרגיה  בשוק  מתחרים

הינם  החברה  להערכת 5.15.3 התחרותי  מעמדה  על  המשפיעים  חיוביים  גורמים  מיומנותו    -, 

וכישוריו של כוח האדם הקיים בחברה וגיוס והכשרת כוח אדם איכותי לחברה בתחום 

 ותכנון מערכות.  עסקי  פיתוחניהול פרויקטים, 

 כניסת   -  הינם   התחרותי  מעמדה  על  המשפיעים  שליליים  גורמים ,  החברה  להערכת  5.15.4

 בהיקפים   פרויקטים  ולממן  להקים  המסוגלים,  הפעילות  לתחום  נוספים  גדולים  שחקנים

שוק  ;שחקנים  וריבוי  השוק  של  גדול  ביזור;  גדולים נתח  על    חלק  ידי  על  תחרות 

   .הרווחיות ולשחיקת מחירים"מלחמת"  ל  לגרום עלול  אשר  דבר, בשוק מהשחקנים

   הפעילות בתחום התחרות  תנאי 5.15.5

 בשוק   השחקנים  כי  העובדה  בשל   בעיקר,  ביותר  תחרותי  הינו  הפעילות  תחום,  ככלל

תחרותיים.   מכרזים  הליכים  במסגרתהמתקנים    להקמת  מוגבלות  מכסות  על  מתמודדים

מרביתן  חברות  מספר  כיוםפועלות    הישראלי  בשוק אשר   ים פרויקט   מימקיכ  פועלות, 

)  סולאריים להערכת  EPCבפועל  קיימות,  ולצידן  כהחברה(,  בעלות  10-,  חוסן    חברות 

ובעליהם )חלק   םפיננסי משמעותי יותר, הפועלות באופן נרחב כיזמי פרויקטים סולאריי

. הפרויקט  כבעל  והן  כיזם  הןיכולות נרחבות    חברה(. לEPC- מחברות אלו פועלות גם כ

  יםיוולטא - הפוטו  המתקניםבשוק    חלקה,  הדוח  למועד  נכון  כי  מעריכה  החברה

 . %13-כ על  עומד  34בישראל  הקרקעיים

ההולכה,  םיוולטאי -הפוטו   המתקנים  בתחום לרשת  המחוברים  מספר   הגדולים 

 לצד   גבוהה  יזמית  יכולת  הדורשיםהמתחרים נמוך יותר בשל חסמי הכניסה הגבוהים,  

מימון פעילות פיתוח הפרויקטים האורכת זמן רב יותר,   לצורך,  משמעותי  פיננסי  חוסן 

זה   בתחום. להערכת החברה,  לפרויקטים  פיננסית  סגירה  בהשגת   המורכבות, בשל  כןו

 .משמעותיים שחקנים כחמישהפועלים 

 

 

 למעט מתקנים המוקמים במסגרת מכרזי רשות מקרקעי ישראל והחשב הכללי 34 34
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 עונתיות 5.16

הפוטו  המערכות  של  רבה  -יכולתן  במידה  תלויה  חשמל,  לייצר  השמש  וולטאיות  קרינת  ברמת 

נמצאיםובתנאי   בהם  האטמוספרי  והלחץ  הרוח  הסולאריים.    הטמפרטורה,  כתוצאה  הלוחות 

משינוי הגורמים האמורים לאורך השנה, ישנה שונות מסוימת בתפוקות המערכות הסולאריות  

חודשים נובמבר עד פברואר מאופיינים בתפוקה נמוכה יותר ביחס  בישראל,  בין חודשי השנה. כך,  

   לל, בחודשים יוני ויולי תפוקת המערכות הסולאריות גבוהה יותר.ליתר חודשי השנה, כאשר ככ

חשמל באמצעות טורבינות רוח, אולם    להפיק הכנסות מייצור החברה טרם החלה    ,2021  בשנת

ייצור הרוח נתון לשינויים במשטר הרוחות על פני עונות השנה בהתאם לאזור הספציפי בו   ,ככלל

   .לשונות במשטר הרוחות בין השנים ,וכן  מותקנות הטורבינות

החברה מפעילות אנרגיה מתחדשת בישראל, בכל רבעון בשנת  של  חשמל הכנסות התפלגות להלן 

2021:   

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 31/03/21 30/06/21 30/09/21 31/12/21 

 ₪ אלפי  

 28,770 50,859 55,273 33,487 הכנסות חשמל מפעילות אנרגיה מתחדשת 

 

  כושר ייצור 5.17

, מעריכה  מתחדשתכחברה הפועלת בתחום ייזום והקמה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה  

ומספרם מושפע בראש ובראשונה מהרגולציה  החברה  עוסקת  בהם  החברה כי היקפי הפרויקטים  

החברה ,  החברה  בעלותשב בפרויקטים    הרלוונטית. הכנסות  על  החשמל  ייצור  כושר    משפיע 

  וזאת  מוגבלתזמנית  -כמות הפרויקטים שהחברה יכולה להקים בו  בנוסף,.  והתזרים השוטף שלה

בשל עומס על כוח האדם בחברה. החברה פועלת באופן עקבי להרחבת יכולותיה לבצע פרויקטים  

שיאפשרו לחברה להקים מספר רב של  באמצעות קבלני משנה ובביזור גיאוגרפי נרחב,  ים מקביל

 זמנית ובאיכות ביצוע גבוהה, תוך צמצום מגבלות המימון וכוח האדם כאמור לעיל.  -פרויקטים בו

 הסדרות, חקיקה ורגולציה  5.18

.  החשמל  ורשות  ישראל  ממשלת  מהחלטות  מהותי  באופן  מושפעתבישראל    החברה  של  פעילותה

, כגון רשויות מקומיות, גופי תכנון ובניה כגון ועדות  , תלויה החברה באישורי גופים נוספיםכן  כמו

וכן ישראל  מקרקעי  מנהל  לרבות  התכנון  ומנהל  משרד  ,  תכנון  כגון  שונים  ממשלה  משרדי 

להלן   הביטחון.  ומשרד  הפנים  משרד  עיקרית  ה  הרגולציה  של   תמתומצת  סקירההחקלאות, 

 הנוגעת לתחום פעילותה של החברה:  

אשר   באופן  בישראל,  הרגולטורית  בסביבה  משמעותיים  בשינויים  אופיינו  האחרונות  השנים 

 : להערכת החברה, הטיב עם פעילות יצרני חשמל באנרגיה מתחדשת, לרבות החברה, כדלקמן

פי חוק משק -לידי חח"י, המוגדרת, ע- משק החשמל בישראל נשלט באופן כמעט בלעדי על .א

החשמל, כ"ספק שירות חיוני", בהיותה מנהלת המערכת, ובעלת רשת ההולכה והחלוקה של  

בישראל בשוק משק החשמל,  .  החשמל  רפורמה מקיפה  במהלך השנים האחרונות אושרה 

והעברתה לחברה ממשלתית   ניהול מערכת החשמל מחח"י  ניהול  )הכוללת: הפרדת  חברת 
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הגדלת כושר הייצור    ;פי הפעילות של חח"י במקטע הייצור; צמצום היק35( המערכת בע"מ

של יצרני חשמל פרטיים בדרך ומכירת שטחים פוטנציאלים של הקמת תחנות כוח פרטיות,  

חח"י של  כוח  תחנות  נוספים;  הפרטת  ייצור  אתרי  להקמת  רגולטוריים  חסמים  ;  פתיחת 

אפשרות  ; לתחרות הגדלת מכסות ייצור באנרגיה מתחדשת; פתיחת מקטע אספקת החשמל 

 . הקמת מערכות הפועלות מכוח אסדרות שונות במקום צרכנות אחד וכיוצ"ב

פי הפרסומים, מטרת הרפורמה הינה להביא לריכוז מאמץ של חברת החשמל בפיתוח  -על

ההולכה, אשר פותח בחסר בעשרות השנים האחרונות, ואשר להערכת החברה, מהווה    טעמק

 .תוח משק החשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת בישראלהחסמים המשמעותיים בפי את אחד

ברשת זהלמועד   עבורם  פנוי  במקום  היתר,  בין  מותנה,  החשמל  לרשת  מערכות  חיבור   ,

לרבות  ) החשמל. לנוכח מגבלת רשת החשמל, לעיתים, באזור בו פועלים מספר יצרני חשמל  

מתחדשת אנרגיה  או  (מתקני  מוגבלת  חיובית  מחלק  תשובת  החשמל  מחברת  מתקבלת   ,

מאחר שהרשת ,  מאפשרת את חיבור המתקןתשובת מחלק שלילית, אשר מגבילה או אינה  

 .באזור בו מעוניינים לחבר את המערכת נמצאת בתפוסה מלאה

השנים   .ב רגולטוריים    2020-2021במהלך  צעדים  מספר  נקיטת  על  החשמל  רשות  הודיעה 

פוטו  שמטרתם מערכות  הקמת  תוספת  - להאיץ  של  אישור  היתר,  בין  הכוללים,  וולטאיות, 

הפיתוח   לתוכנית  ההולכהפרויקטים  מערכת  שרת    של  בסמכות  הפיתוח  תכנית  )אישור 

מגההאנרגיה(   מאות  לחיבור  מענה  לתת  בשנים  - שצפויים  הדרום,  באזור  בעיקר  וואטים, 

אמות המידה כך שניתן יהיה לקבל    מתקנת את  . לשם כך רשות החשמל, בין היתרהקרובות

, את אנרגיה לרשתתשובת מחלק חיובית המאפשרת חיבור גם כאשר ישנן מגבלות על הוצ

מנגנוני   קביעת  לרבות  שונות  בשעות  המוזרמת  אנרגיה  בין  דיפרנציאציה  מנגנוני  ויצירת 

אשר מגבירים את שליטתה של חברת החשמל בתפעול    –הגבלת הזרמה בעלי גמישות יומית 

לנוכח העובדה כי קבלת אישור    .המערכות ולפיכך מקלים עליה במתן תשובה חיובית לחיבור

מהווה חסם משמעותי ביכולת    (תשובת מחלק חשמל חיובית)רכות לרשת החשמל  חיבור מע

חשמל, להערכת החברה לייצור  הקמה    הקמת מערכות  המאפשר  בשינוי משמעותי  מדובר 

 . וולטאיות נוספות -וחיבור של מערכות פוטו 

של רשות החשמל תוקנו אמות המידה, כך שמנהל המערכת    58906כי בהחלטה מס'    יצוין 

להתחייב לחבר יצרן לרשת ההולכה גם אם במועד החיבור היצרן אינו יכול להזרים את יכול 

מלוא האנרגיה שניתן לייצר לפי ההספק המותקן של מתקנו לרשת החשמל. כן נקבע כי מנהל  

חיבור לסקר  בתשובה  יפרט,  על  ,  המערכת  לגביו  להתחייב  שניתן  המותקן  להספק  בנוסף 

ותקן שלא ניתן להתחייב לגביו על הזרמת אנרגיה לרשת, הוצאת אנרגיה, גם את ההספק המ

במועד החיבור האפשרי, וכן יציין מתי יוסרו מגבלות הזרמה אלו. הסקר יפורש כחיובי אם 

בתוך   יוסרו  לאנרגיה  ההזרמה  בהסדרות  )שנים    3מגבלות  להיקבע  שיכול  אחר  מועד  או 

א ישולמו תשלומי זמינות עבור  ממועד החיבור של המתקן לרשת. כמו כן, נקבע של  (מסוימות

)אלא אם    ההספק שמוגבל בהזרמה לרשת במהלך התקופה שבה חלה מגבלת הזרמה לרשת 

 

     החלה חברת ניהול המערכת לפעול 1.12.2020ביום העניקה רשות החשמל לחברה רישיון לניהול מערכת.  15.6.2020מיום  58207בהחלטה  35
 .2021של שנת   ה השנייבאופן חלקי והיא צפויה להשלים את פעילותה המלאה במחצית     
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 נקבע אחרת בהסדרה ייעודית(.

על .ג החשמל  ייצור  ולצרכנים  -פעילות  לחח"י  ומכירתו  בישראל  פרטיים  חשמל  יצרני  ידי 

המפורס,  פרטיים ובתקנות  החשמל  משק  בחוק  מוסדרת  העניין,  בנוסף  לפי  מכוחו.  מות 

החשמל רשות  לקדם ,  מפרסמת  היתר,  בין  שמטרתן,  שונות  והחלטות  הוראות  לעת,  מעת 

בישראל תחרותי  חשמל  משק  עוסקות  .פיתוח  האמורות  היתר,ההחלטות  בין  במכסות    , 

לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, בתעריפים שישולמו ליצרני החשמל וביתר התנאים בהם 

ישנה   להוראות הרגולציה  לפיכך,  לייצור חשמל.  להקים מערכת  מנת  על  לעמוד  יזם  נדרש 

בתחום הפעילות  ורווחיות  היקפי  על  גם  כמו  פרויקטים  הקמת  יכולת  על  ישירה  .  השפעה 

יצוין כי בחוד ואוגוסט  בהקשר זה  פרסם משרד האנרגיה תוכנית האצת   2020שים אפריל 

  כנית לקידום צמיחה ופרויקטי תשתיות במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית ות

בארץ   במסגרתןבמשק,   התשתיות  תחום  בפיתוח  לסייע  האנרגיה  משרד  בכוונת  כי  צוין 

מיליארד ש"ח, אשר   25  -באמצעות האצת פרויקטים בהיקף כולל של כ,  שבתחומי פעילותו

בין היתר, קידום פרויקטים חדשים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף של     2,000יכללו, 

קרן הלוואות  יוואט, תמר -מגה ידי העמדת  על  ץ השוק להקמת אנרגיה סולארית מקומית 

כ  של  בסך  המדינה  מערכות   500  -בערבות  הקמת  על  שיקלו  חסמים  הסרת  ש"ח,  מיליון 

וולטאיות על גבי מאגרי  - , כגון פטור מהיתר בניה להקמת מערכות פוטומאנרגיה מתחדשת

פרויקטים   לקידום  המקרקעין  בתחום  בירוקרטיים  חסמים  הסרת  דגים,  ובריכות  מים 

רוח,   לקידום פרויקטים קיימים באנרגיית  לאומיים של אנרגיה מתחדשת, הסרת חסמים 

 ה וכיוצ"ב.  הסרת חסמים שיאפשרו פיתוח מהיר ויעיל של רשת ההולכ

   החשמל רשות החלטות 5.18.1

אשר מטרתן עידוד הקמת    כלליםלקביעת    החשמל  רשותלהחלטות הממשלה פועלת    בהתאם

  האגירה   , הרוחוולטאי,  - הפוטו  מיםמתקנים לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, לרבות בתחו 

ביו השאובה וכיו"ב-,  המסה  במסגרת  פועלים  החברה  מתקני  רשות  א.  של  השונות  סדרות 

 החשמל, כמפורט בטבלה שלהלן. 

ביצעה רשות החשמל מהלך אסטרטגי של העברת אופן חלוקת    2016-2017במהלך השנים  

באופן אשר דילל    -המכסות וקביעת התעריפים למתקני אנרגיה מתחדשת לשיטת מכרזים  

ביטול  באופן משמעותי את השליטה הרגולטור  )לרבות  ית באופן ההקמה של מתקנים אלו 

והחליף אותה בשיטת ערבויות העומדות    –ייצור, העמדת הון עצמי, ועוד(    ןלרישיו הדרישה  

 מול התחייבויות לעמידה בלוחות זמנים להקמה וחיבור של המתקנים. 

  4,  36שימוש-למתקני דו  4) מכרזים שונים במתכונת זו  11פרסמה הרשות    2022-2017במהלך  

למתקנים קרקעיים המחוברים    2למתקנים קרקעיים המחוברים לרשת החלוקה ללא אגירה,  

וחילקה    –לרשת החלוקה כולל אגירה, ואחד למתקנים קרקעיים המחוברים למתח עליון(  

 וואט.-מגה 3,500-במסגרתם כ

הינם   תחרותיים"(  "הליכים  )המכונים  למכור  המכרזים  הזכות  העל  לחברת  חשמל  חשמל 

 

     ובמכרז האחרון: "דו שימוש", אך מעשית מדובר  –בתחילה כונו המכרזים "מתקנים לא קרקעיים", לאחר מכן נעשה שימוש במונח "גגות"   36
 . באותם סוגי מתקנים     
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)במכרזים הראשונים  תקופה  בהספק המבוקש, בתעריף הזוכה ולמשך   שנה,    23-25קבועה 

במסגרת ההליכים התחרותיים הוגדלו הערבויות ביחס להסדרות    שנה(.  15במכרז האחרון  

  וואט- מגה  16  -למתקנים מתחת ל  ייצור   וברישיוןקודמות, בוטל הצורך ברישיון מותנה בכלל  

ייצור כי ההספק  לחוק משק החשמל(  16בוטל במסגרת תיקון    )הצורך ברישיון  נקבע  וכן   ,

נמדד לפי הספק המהפכים )בקילו וולט אמפר( מוכפל    המותקן שרשאי המתקן להוציא לרשת

 .  0.9במקדם הספק של 

.  6.10.2021פורסם שימוע בהמשך לקול קורא שפרסמה רשות החשמל ביום    17.3.2022ביום  

החשמל   רשות  השימוע  שוק  במסגרת  לאסדרת  עקרונות  הציבור  להתייחסות  מפרסמת 

בשי  המוצעת  האסדרה  מטרת  ואגירה.  ייצור  בסיסיים  מלמתקני  כללים  לקבוע  היא  וע 

חשמל  משוק  כחלק  הטכנולוגיות(,  )בכל  מבוזרים  ייצור  מתקני  של  לפעילותם  ורוחביים 

להשתלב  יהיו רשאים  הייצור  לתוקף, מתקני  כניסת האסדרה  עם  ויעיל.  בהתאם    תחרותי 

לאסדרה, ללא צורך בפרסום מכסות או הליך תחרותי על ידי הרשות. האסדרה גם תקפה  

הכלל   השוק.  לאסדרת  לעבור  מבקשים  ואשר  אחרת  אסדרה  במסגרת  הפועלים  למתקנים 

הבסיסי במסגרת האסדרה המוצעת הוא שהתשלום למתקנים במתח גבוה עבור אנרגיה יהיה  

 כלו לבצע עסקאות בילטרליות כחלופה למכירה לרשת. מבוסס על מחיר השוק ושמספקים יו

 : בהם זכתה החברה   הליכים תחרותיים עיקריים  5.18.2

  021-כ)ישראל(,  להקמת מתקנים סולארים בשילוב קיבולת אגירה   2-1הליכים תחרותיים 

 וואט שעה אגירה -מגה 192-ועוד כ מותקן וואט-מגה

להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה  זכתה החברה במכרז רשות החשמל    2020בחודש יולי  

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה. החברה זכתה בהספק מצטבר - פוטו

  120של    DC( המשקף הקמת מתקנים בהספק מותקן במונחי  ACוואט )במונחי  -מגה  48של  

וואט שעה. עלות ההקמה הצפויה של  - מגה  192וקיבולת אגירה בהיקף כולל של    37וואט -מגה

מיליון ש"ח. התעריף שנקבע במכרז   410-460-המתקנים ומערכי האגירה הנלווים מוערכת בכ

אגורות לקוט"ש )צמוד למדד המחירים לצרכן( המשקף תקבולי חשמל צפויים של    19.9הינו  

תק  45-55-כ למשך  בשנה  ש"ח  פני  מיליון  על  תיפרס  אשר  הרישיון  ממועד    23ופת  שנים 

השימוש בטכנולוגיית האגירה מאפשרת .  ההזכייההפעלה המסחרית של כל מתקן במסגרת  

מהחשמל   חלק  שכן  הסולאריים,  הפרויקטים  של  המותקן  ההספק  של  משמעותית  הגדלה 

הסולארי    לרשת החשמל בשעות שאינן שעות השיא של הייצורמוזרם  המיוצר נאגר בסוללות ו 

מאפשר   ( ACבמונחי(ושבהן העומס על רשת החשמל קטן יותר. לפיכך, גודל חיבור מסוים  

  .גדול משמעותית ביחס למתקני ייצור ללא יכולת אגירה DC) במונחי)הקמת הספק מותקן  

מחברת   הפרויקטים  עבור  לרשת  חיבור  אישורי  בקבלת  היתר,  בין  מותנה,  הזכייה  מימוש 

 . חודשים  37הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך    החשמל ובעמידה באבן

 

 

 

    האינפלציה  תחזית  לגבי החברה והנחת מובילה  בינלאומית וייעוץ הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת  מבוסס 37
 . הפרויקט במדינת     
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וואט שעה -מגה  328-ועוד כ  וואט-מגה   195-כ)ישראל(,    2פרויקט סולארי משולב אגירה  

 אגירה 

חשמל    2020דצמבר  בחודש   יצור  מתקני  להקמת  החשמל  רשות  במכרז  החברה  זכתה 

פוטו זכתה   וולטאית-בטכנולוגיה  בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה. החברה 

של   מצטבר  )במונחי  -מגה   82בהספק  מותקן  ACוואט  בהספק  מתקנים  הקמת  המשקף   )

וואט שעה. עלות  - מגה  328וקיבולת אגירה בהיקף כולל של    38וואט -מגה   195- כשל    DCבמונחי  

מיליון ש"ח.    650-750  - ההקמה הצפויה של המתקנים ומערכי האגירה הנלווים מוערכת בכ

אגורות לקוט"ש )צמוד למדד המחירים לצרכן( המשקף   17.45התעריף שנקבע במכרז הינו  

קופת הרישיון אשר תיפרס על  מיליון ש"ח בשנה למשך ת  65-85- תקבולי חשמל צפויים של כ 

מימוש הזכייה מותנה,    .ההזכיישנים ממועד ההפעלה המסחרית של כל מתקן במסגרת    23פני  

באבן   ובעמידה  עבור הפרויקטים מחברת החשמל  לרשת  חיבור  בקבלת אישורי  היתר,  בין 

 . חודשים 30הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך  

 שון של רשות החשמל למתקנים סולאריים בדו שימוש זכיה בהליך תחרותי רא 

מגה וואט )במונחי    30.3התבשרה החברה על זכייתה בהספק מצטבר של    2021בחודש נובמבר  

AC  במסגרת הליך תחרותי ראשון של רשות החשמל למתקנים סולאריים בדו שימוש. הספק )

(. DCמגה וואט )במונחי    40-זה יאפשר לחברה להקים מערך מתקנים בהספק מוערך של כ

ל  17.05התעריף שנקבע במכרז הינו   לצרכן    KWh- אגורות  לתקופה  צמוד למדד המחירים 

ליום  ועד  במכרז  הזכייה  במסגרת  מתקן  כל  של  המסחרית  ההפעלה  במועד    שתחילתה 

. החברה מתכננת לממש את ההספק הנ"ל באמצעות הקמת פרויקטים סולאריים  15.06.2039

מי מאגרי  גבי  עבור  ם.  על  לרשת  חיבור  אישורי  בקבלת  היתר,  בין  מותנה,  הזכייה  מימוש 

הפרויקטים מחברת החשמל ובקבלת אישור עמידה בתנאים לסנכרון לרשת מחברת החשמל  

חודשים ממועד הודעת הזכייה כנגד חילוט   31חודשים ממועד הודעת הזכייה או עד   24בתוך  

ש מלא של היקף הזכייה במכרז בתקופה  ההכנסות הצפויות מהפרויקטים במימו  ערבויות.

בכ  15של   להפעלתם מוערכות  לשנה צמוד למדד    13-11-השנים הראשונות  מיליוני שקלים 

לאחר   כי  מעריכה  החברה  לצרכן.  לרגולציה    15המחירים  ובהתאם  הראשונות  השנים 

בהתאם לשעות הייצור של הפרויקטים,   (SMP) שעתי -הנוכחית, ישולם התעריף השולי החצי 

עלות ההקמה הכוללת של המתקנים צפויה להיות בסך של    .למשך שארית תקופת פעילותם

 . מיליוני שקלים  140-115 -כ

 הליכים תחרותיים נוספים בתחום הסולארי:

בהספק    ההליך  במסגרת,  2017  מרץ  בחודש  החברה  שדיווחה  כפי א.  זכתה  הראשון 

של   כטווא-מגה  40מצטבר  של  כמות  מתוך  רשות  - מגה  235-(  ידי  על  וואט שאושרו 

פי הודעת  ל לקוט"ש.  אגורות   19.9המחיר במכרז נקבע על   .החשמל במסגרת מכרז זה

הצעות בהיקף   40  -מציעים שהגישו למעלה מ  26השתתפו    זה  בהליךרשות החשמל,  

 וואט.  -של מאות מגה

 

 .בשלב זה של פיתוח הפרויקטים אין וודאות לגבי היקף או מועד התממשותם  38
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  להקמת   השני  התחרותי   ההליך, במסגרת  2017דיווחה החברה בחודש דצמבר  ש  כפי ב.

פוטו  ייצור  בהספק  י וולטא-מתקני  החברה  זכתה  החלוקה,  לרשת  המחוברים  ים 

וואט שאושרו על ידי רשות  - מגה  105  - וואט, מתוך כמות של כ- מגה  15מצטבר של  

  23לקוט"ש למשך    אגורות  19.78המחיר במכרז נקבע על   החשמל במסגרת מכרז זה.

  ממועד ההפעלה המסחרית. השנ

  לקביעת   תחרותי  בהליך   הצעות  להציע  הזמנה  הרשות  פרסמה   2018  דצמבר  בחודש .ג

( דגים  ובריכות  מים  מאגר,  מבנה   דופן  או  גגות)כולל:    ומאגרים  גגות  במתקני  תעריף

פורסמה רשימת הזוכים בהליך    2019מאי  ל  13ביום  .  והנמוך  הגבוה  למתח   שיחוברו

  23.33וואט, בתעריף של  -מגה  325  -זה. בסך הכל זכו מתקנים בהיקף מצטבר של כ

 וואט. - מגה  14אגורות לקוט"ש. במסגרת הליך זה זכתה החברה במכסה בת 

  4מספר  תחרותי  הליך  ב  פרסמה הרשות הזמנה להציע הצעות  2019בחודש ספטמבר   .ד

וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח  - לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

פורסמה רשימת הזוכים בהליך זה, במסגרתו    2019בחודש נובמבר    . גבוה ולמתח נמוך

  - וואט. בסך הכל זכו מתקנים בהיקף מצטבר של כ-מגה 50זכתה החברה במכסה בת  

 "ש. אגורות לקוט 17.98וואט, בתעריף של  -מגה 213

וולטאיים  -הותקנו בישראל מתקנים פוטו   2021עד לסוף שנת  ,  39פרסומי הרשות   לפי

מצריכת האנרגיה    9%  -המאפשרים לייצר כ  וואט - מגה  3,440  - מצטבר של כבהספק  

וואט ממתקני  -מגה  10,000-יחוברו לרשת כ  2025לפי נתוני הרשות, עד שנת    .השנתית

שנת   ועד  מתחדשת  וואט    16,000  -  2030אנרגיה  הממשלה    - מגה  יעדי  יושגו  ובכך 

 בהתאמה.  30%- ו 20%המשלימים לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ע"ס 

צור החשמל  להלן תרשים המציג את הערכות משרד האנרגיה בדבר שינוי תמהיל יי

ואת התוספת    2030עד    2014בחלוקה לפי אנרגיות מתחדשות, גז טבעי ופחם בשנים  

 :אנרגיה מתחדשת 30%של הנדרשת לצורך עמידה ביעד  

 

 

 8.12.2021-ממלא מקום יו"ר רשות החשמל מר יואב קצבוי לוועדת הכלכלה במתוך מצגת שהוצגה על ידי  39
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הבטחה   להם  ניתנה  אך  חוברו,  שטרם  מתקנים  מחוברים,  מתקנים  בדבר  נתונים  להלן 

להם הבטחה   ונשמר להם מקום ברשת, ומתקנים שניתנה  )במכרז או באסדרה(  תעריפית 

 תעריפית אך טרם הוקצה להם מקום ברשת:
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קביעת כללי  בתחום    -להלן, שקפים המתארים את מתווה פיתוח הרגולציה הנוכחי והעתידי  

 השוק, האספקה, והאגירה: 
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  180ם, באופן הבא: א.  יוולטאי- סולאריות ומכסות רוח )מתקנים גדולים וקטנים( לטובת מתקנים פוטו-וואט ממכסות תרמו-מגה   300על הסטה של    מתחדשות  אנרגיות   ויישום  לפיתוח   השרים  ועדתהחליטה    2014  בפברואר *

וואט  -מגה   50-ווואט ממכסת טורבינות רוח גדולות  -מגה   70ישראל(; ב.  וולטאית )אך יישארו בבעלות היזמים המקוריים, שיכון ובינוי והחברה ל- סולאריים בתהליכי פיתוח יוסבו לטכנולוגיה פוטו-וואט מתקנים תרמו-מגה 
 וולטאי במסגרת הסדרה חדשה.-ממכסת טורבינות רוח קטנות יוסטו לפוטו

 .2019עדכני אוקטובר  ** 
 וואט נוספים. -מגה  12 -החברה פועלת להגדלת הרישיון בכ ***

 
 
 
 
 
 

 עיקריות אסדרות 

  פרסום   מועד מערכות  סוג
 הסדרה 

  החברה  של  עיקריים  פרויקטים "ש( לקוט)ש"ח  בסיס תעריף מכסה  סטטוס מכסה  היקף
 ההסדרה  במסגרת

 :וולטאי-פוטו

  מערכות
  50 עד עסקיות 

 . וואט-קילו

  בהספק   מערכות  11-)כ  זית  שותפות . מדד צמוד"ח, ש 0.90 . (המכסה  היקף על עולה  הבקשות)מספר  במלואה  מוצתה  . וואט -מגה  35 2012 פברואר
 . וואט(-קילו 550-כ של מצטבר

 

 

 :וולטאי-פוטו

  מערכות
  - בינוניות 

מחוברות  
  לרשת

 . החלוקה 

 , וואט-מגה  300 2009 דצמבר

וואט  -מגה   30 מתוכם
  לפרויקטים שמורים 

 . ושומרון ביהודה 

למדד   0.96-1.49 . במלואה  מוצתה  הצמדה  מנגנון  ש"ח, 
 ושע"ח. 

)-מגה   5)  כרמים עידן  - מגה   3וואט(, 
)ו בילו  ותלמי  מבטחים    10ואט(, 

 .  וואט כל אחד(-מגה 

"ח, ש  0.57- ל  עודכן  התעריף  2013  במרץ   
 מחירי   למדדי  בהתאם  רציף  באופן  מתעדכן
 מדד,  מטבע  שערי ,  וממירים  קולטים 

  ועל"ש  ביו  מתקנים   על  חל.  הזר  ההון  ומחיר
" ההמתנה "רשימת  ב  המצויים  מתקנים

 . תעריפיים לאישורים 

  שדה וואט(,  -מגה   1.5)  הגולן  פירות
  עכו  ברבורוואט(,  -מגה   0.63)  נחמיה 

  54  של   לתעריף  זכו וואט(  -מגה   0.5)
 . "ש לקוט אגורות

 :וולטאי-פוטו

  מתקנים  
  - גדולים

 מחוברים
  לרשת

 .ההולכה 

 , וואט-מגה  400 2011 ינואר

וואט היו  -מגה   200מתוכם 
למתקנים  שמורים במקור 

סולאריים, אך  -תרמו
- הוסבו למתקנים פוטו

 וולטאים***. 

פוטו  המכסה  במלואה.  י וולטאי-למתקנים  מוצתה  ם 
אנרגיות    לפיתוח   השרים  ועדת  2014בפברואר   ויישום 
- לתרמו  השמורות  המכסות  את  להסב  החליטה מתחדשות  

פוטו   סולאר למתקנים  ידי  וולטאיים-למכסות  על    הסבת , 
וואט  -מגה   180-ולאריים בהיקף של כס-שני פרויקטים תרמו

   .וולטאית -פוטו  לטכנולוגיה המצויים בתהליכי פיתוח 

 

 רציף   באופן  מתעדכןלקוט"ש,    אגורות  66
  שפורסמה   הצמדה   לנוסחת  בהתאם

 למדדי  הצמדות הכוללת, הרשות בהחלטת
,  מטבע  שערי ,  וממירים  קולטים   מחירי

 . הזר ההון ומחיר מדד

  55  של   בהספק"חלוציות"    פרויקט
  62.8  של  לתעריף  זכה וואט,  -מגה 

 .  "ש לקוט אגורות

  רוח  טורבינות
 . גדולות

 2011 יולי

  התעריף נוסחת
  בהחלטה  עודכנה 

 2017 במרץ

נוסחת התעריף  
המעודכנת הוארכה 

, 2022עד לסוף 
בהחלטה מדצמבר 

2019 

- מ)הקטנה    וואט-מגה  730
 וואט(* -מגה  800

  וואט מצויים בהקמה, -מגה   100-, כ  ;וואט נוצלו-מגה   20-כ
 **. וואט רישיונות מותנים-מגה  755-כ

 .  מטה  ראו

 

 

וואט(, עמק  -מגה   189)  בראשית  רוח 
  42-)כ  יתיר , ***וואט(-מגה  96הבכא )

)  וואט(,-מגה  גלבוע  -מגה   33מעלה 
)ואט ו לביא  כסרא  וואט-מגה   12(,   ,)
רישיונות  וואט-מגה   19.8) בעלי   )

 מותנים.  

  את החשמל רשות ביטלה  2019 ביוני
)לבקשת   הרוחות עמק מותנה   רישיון

 . (ערבות חילוט וללא החברה 
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 תחרותיים הליכים
 

 "ש( לקוט אגורות) תעריף זוכה  הספק וואט -במגה בהליך הספק והתעריף   הזכיה  פרסום מועד מערכות  סוג

 מדד צמוד 19.9 וואט -מגה  40 234.94 20.3.17 וולטאי: מתקנים במתח גבוה ובמתח נמוך   - פוטו

 מדד צמוד 19.78 וואט -מגה  15 105.53 25.12.17 וולטאי: מתקנים במתח גבוה ובמתח נמוך   - פוטו

 צמוד מדד 16.68 – 14.4  239.64 13.05.2019 וולטאי: מתקנים המתחברים לרשת ההולכה  -פוטו 

 צמוד מדד 23.33 וואט -מגה  14 324.55 13.05.2019 )כולל מאגרי מים(    וולטאי: גגות  -פוטו 

 צמוד מדד 23.07  68.818 18.11.2019 )כולל מאגרי מים(  וולטאי: גגות  -פוטו 

 צמוד מדד 18.18  260.47 01.04.2019 מתקנים במתח גבוה ובמתח נמוך וולטאי:   - פוטו

 צמוד מדד 17.98 וואט -מגה  50  213.4 18.11.2019 וולטאי: מתקנים במתח גבוה ובמתח נמוך   - פוטו

, כל 2019החלטת רשות מדצמבר  וולטאי גגות ללא הליך תחרותי  – פוטו 
 2019מתקן שיחובר עד מרץ 

 צמוד מדד 22.61  אין מגבלת מכסה 

  וולטאי: מתקנים במתח גבוה ובמתח נמוך  - פוטו
 ללא הליך תחרותי

, כל 2019החלטת רשות מדצמבר 
 2019מתקן שיחובר עד מרץ 

 צמוד מדד 17.62  איו מגבלת מכסה 

 צמוד מדד 23.07  68.191 18.11.2019 פוטו וולטאי: גגות )כולל מאגרי מים( 

 צמוד מדד 19.9 וואט -מגה  48 168 13.7.2020 וולטאי: אגירה  – פוטו 

 צמוד מדד 18.18  435.3 30.9.2020 פוטו וולטאי: גגות )כולל מאגרי מים( 

 צמוד מדד 17.45 וואט -מגה  82 608.95 27.12.2020 אגירה  פוטו וולטאי:

 צמוד מדד 17.05 וואט -מגה  30.3 814.8 10.11.2021 שימוש - וולטאי: דו-פוטו
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 הסדרת הפתרון הטכנולוגי הנדרש על ידי משרד הבטחון  5.18.3

  למימון  הסכם  על  חתמוהודיעו משרדי הבטחון והאנרגיה כי  2020ינואר    1ביום  

  הנוגעים   ביטחוניים  היבטים  עם  להתמודדות  הנוגע  הטכנולוגי  הפתרון  פיתוח

  או /ו  פיתוח  להשלמת  משמעותי  חסם   הסיר  ההסדר.  בישראל  הרוח  לטורבינות 

"  בראשית  רוח"  פרויקט  ובהם,  בכלל  בישראל  חדשים  רוח  פרויקטי  הקמת

 . החברה מפתחת אותם נוספים  ופרויקטים

 40בישראל בשלבי הקמה ופיתוח מתקדמים עיקריים   רוח מיזמי סטטוס 5.18.4

 הופעל מסחרית  - הבכא עמק פרויקט

יולי  ב עם    2018חודש  לפרויקט  הפיננסית  הסגירה  את  החברה  השלימה 

הפועליםמלווים    םקונסורציו בנק  דצמבר  בראשות  בחודש  התקבלו    2020. 

ב הפרויקט  הספק  את  להרחיב  מנת  על  הנדרשים    וואט -מגה  13- האישורים 

של   כולל  להספק  בוואט- מגה  109נוספים  ולכושר  .  שהתקבל  לתעריף  התאם 

  של המתקן, הכנסות הפרויקט מתקבולי חשמל צפויות לעמוד על הייצור החזוי  

.  השנ  20למשך תקופת הרישיון אשר תיפרס על פני    מיליון ש"ח לשנה  105-145  -כ

ב מוערכת  הפרויקט  הקמת  הפרויקט ש"חמיליון    705-715-כעלות  הקמת   .  

פרויקטלי    ממומנת מימון  כNon-recourseבמתווה  של  מינוף  בשיעור   ,-  81% ,  

ועוד    את תקופת  הכוללתבהלוואה   החל בהפעלה    הפרויקט  שנים.  19ההקמה 

 . 2022מסחרית במהלך שנת 

 פיננסית  סגר - וואט-מגה  189 – בראשית רוח פרויקט

אוגוסט   בכל    2020בחודש  לעמידה  החשמל  רשות  אישור  את  החברה  קיבלה 

הקמת   והחלה  מלא  בניה  והיתר  חשמל  תעריף  לרבות  המתלים,  התנאים 

-Nonיינתן לחברת הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטלי  הפרויקט. המימון  

recourse  המוערכת  מיליארד ש"ח מעלות ההשקעה בפרויקט,    1.05  -בהיקף של כ

מיליארד ש"ח. בהתאם לכושר הייצור החזוי של הפרויקט,    1.25-בהיקף של כ

מיליון ש"ח לשנה,    140-160הכנסות הפרויקט מתקבולי חשמל צפויים לעמוד על  

פני   על  תיפרס  אשר  הרישיון  תקופת  השנים.    20למשך  הפרויקט    ה חל הקמת 

בחציון הראשון    ויהצפ  להכנסות  הזכאות  ותחילת  2020ברבעון השלישי של שנת  

 . 2023של 

 תוכנית מאושרת  – וואט-מגה 36, "יתיר" פרויקט

אושרה תכנית הפרויקט על ידי הוועדה המחוזית לתכנון    2019בחודש אוגוסט  

-160וואט ועלותו צפויה לעמוד על  - מגה  362ולבניה. הספק הפרויקט צפוי להיות  

בהתאם לכושר הייצור החזוי של הפרויקט, הכנסות הפרויקט  מיליון ש"ח.  180

מיליון ש"ח לשנה, למשך תקופת    15-25  -מתקבולי חשמל צפויים לעמוד על כ

 

    לפירוט אודות אחזקות החברה בפרויקטים השונים, ראה בטבלת הפרויקטים המתוארת בדוח זה לעיל וכן בתרשימי האחזקות   40
 המצורפים לדוח זה.      
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להתחיל את    יהניתן יה כי    החברה מעריכה  .שנים  20הרישיון אשר תיפרס על פני  

   .2022שנת לך במההקמת הפרויקט 

 "הרוחות"עמק  פרויקט

עמק הרוחות, במיקום סמוך לפרויקט עמק הבכא, מקודם מזה מספר    פרויקט

  רישיון   את   החשמל  רשות  ביטלה  2019  ביונילתשתיות לאומיות.    ה בוועדשנים  

פי    .ערבות  חילוט  וללא   החברה  לבקשת  בהתאם"  הרוחות  עמק"   מותנה על 

רשות החשמל מתאריך   רישיון    6.3.2019החלטות  ללא  פרויקטים  לקדם  ניתן 

מחייב.   חיבור  וסקר  מאושרת  תכנית  בסיס  על  תעריף  אישור  ולקבל  מותנה, 

למימוש   הנחוצים  וההיתרים  האישורים  כל  להשגת  לפעול  ממשיכה  החברה 

 וואט. -מגה  80-70הפרויקט, כאשר ההספק המותקן צפוי לעמוד על  

 אכיסר יקטפרו

- הישובים כיסרא  באזורוואט המקודם  - מגה  20  -בהספק מותקן של כ  פרויקט

את  ס אישרה  צפון  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  המערבי.  בגליל  מיע 

. החברה ממשיכה  2019בחודש אוגוסט   כנית להתנגדויות הציבורוהפקדת הת

 השלמתו.בימים אלו בפיתוח הפרויקט ואין וודאו בדבר  

 להפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיה מתחדשת  ישראל  ממשלת החלטות 5.18.5

, החליטה ממשלת ישראל על קביעת יעדים משמעותיים  2015בספטמבר    20  ביום

  מאנרגיה   החשמל  ייצור  ביעדי  משמעותי  גידול  אגב,  החממה  גזי  פליטת  הפחתתל

ועידת    ההחלטה  "(.הממשלה החלטת  "  )להלן:   מתחדשת לקראת  נתקבלה 

אשר   הבינלאומית  מדינת    נדרשה  ובמסגרתה,  2015  בדצמבר  נערכההאקלים 

על   החתומות  המדינות  ככל   ,אקלים  נויי לשי  הבינלאומית  האמנהישראל, 

החממה.    להפחתת  יעדיה  על,  מחייב  בסיס  על  להצהיר גזי    במסגרתפליטת 

 מאנרגיה  חשמל  ייצור   לפיהם   ברורים  יעדים החלטת הממשלה נקבעו, בין היתר,  

 החשמל  צריכת כל  מסך לפחות  13% של שיעור על  יעמוד  בישראל מתחדשת

 .  2030  בשנת החשמל צריכת כל מסך לפחות 17% של שיעור, ועל 2025 בשנת

  הצעת  את  ושלישית  שנייה בקריאה  אישרה  הכנסת   מליאת ,  2017 ביולי  25  ביום

  כי   קובעת  אשר   2017-ז"התשע (,  שעה  הוראת   -  14'  מס  תיקון)  החשמל  משק   חוק

  לעניין  שנתית  רב  תכנית  לגבש  והמים  האנרגיה,  הלאומיות   התשתיות  שר  על

  .הממשלה  החלטת  יישום

  שבין   משרדית- בין  ועדה  תוקם  כי  החקיקה  הליך  במסגרת  נקבע,  כן  כמו

  בהתאם   מתחדשת  מאנרגיה  חשמל  ייצור  לקידום  המלצות  הגשת:  תפקידיה

  או  לצמצום לאפשרויות  ביחס המלצות, וכן הממשלה בהחלטת שנקבעו ליעדים

  מאנרגיה   מתקנים  ולהקמת(  ומימון  תכנון  לרבות) חשמל   לייצור   חסמים   הסרת

 .מתחדשת

שר    2020ליוני    30  -ב של  לפנייתו  התייחסותה  את  החשמל  רשות  פרסמה 

האנרגיה לבחינת הגדלת יעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל לשנת  

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2728475
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2442706
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הייצור.  30%לכלל    2030 היעד    2020באוקטובר    מסך  את  הממשלה  אישרה 

 בהתאמה(.  2025לשנת   20%- ו 2030לשנת   30%החדש ואת יעד הביניים ) 

 ארית סול אנרגיה 5.18.6

  עד   -"(  תעריף אסדרת  "להלן:  )  קבוע  תעריף  מכסות  מבוססת  אסדרה ( 1)

  לפיה ,  תעריף  מכסות   על  המבוססת  אסדרה  בישראל  חלה  2017  לשנת

  ה שנ  20  של  לתקופה(  למכסה  ממכסה  השתנה  אשר )  קבוע  תעריף  נקבע

.  לצרכן   המחירים  למדד  צמוד,  המסחרית  ההפעלה  תחילת  ממועד

  שנקבעו   דרך  באבני   בעמידה  תלויה  הייתה  המובטח  בתעריף  יהיכזה

 . זוכה הקודם כל בסיסי על, האסדרה במסגרת

  משנת  החל  -"(  המכרזיםאסדרת  " להלן:)  תעריף  מכרזי  מבוססת  אסדרה      (2)

  הליכים   אסדרת  במסגרת  מוקמים ים  יוולטא- פוטו  מתקנים,  2017

  לעת   מעת   מפרסמת  החשמל  רשות   מכוחה ,  החשמל   תעריף  על  תחרותיים

  גבוה ,  עליון  במתח  ם יוולטאי-פוטו  מתקנים  להקמת  למכסות   יםזמכר

) להרחבתן  הזכות  ושמירת  מינימום  מכסות)עם    ונמוך מכרזי  "להלן:  (, 

 "(.תעריף

  5.18.1לפירוט והרחבה אודות ההליכים המכרזים העיקריים, ראה סעיף  

 לעיל. 

,  כוללת  הסולאריות רשות החשמל לקידום המכסות  הפעולה של    תוכנית

 :  בין היתר

  - פרסום הליכים תחרותיים למתקנים סולאריים המשלבים אגירה   ▪

 פורסמו שני הליכים תחרותיים לאגירת אנרגיה.   2020בשנת 

הליכים תחרותיים למתקנים סולאריים קרקעיים ברשתות    פרסום ▪

וההולכה   תחרותיים    2019בשנת    -החלוקה  הליכים  שני  פורסמו 

 החלוקה והליך אחד ברשת ההולכה.  למתקנים ברשת

הליך ראשון    -הליכים תחרותיים למתקני גגות ומאגרי מים    פרסום ▪

בדצמבר   בספטמבר2018פורסם  פורסם  שני  הליך  והליך    2019  , 

  – פורסם מכרז "דו שימוש"    2021בשנת    .2020שלישי פורסם ביוני  

אשר באופן מעשי מרבית המתקנים שיוקמו במסגרתו יהיו מתקני  

 גגות ומאגרים 

בשנת    -  ואטו -קילו  100  עד )  קטנים  גגות  למכסת  הסדרות  פרסום ▪

  כולל   בהספק(  וואט-קילו   200הוראת שעה שאפשרה עד    ההיית   2020

 נטו.  מונההסדרת   עדכוןוואט ו- מגה אלפי  של

מתקנים ללא הסדרה, לצריכה עצמית, הזרמת    להקמת  אפשרות  מתן ▪

בלבד,   לצרכנים  זו אפשרית  יחד. הסדרה  שניהם  או  לרשת,  חשמל 

יקבע   החשמל    והליכים   בהסדרות  ביותר   הנמוך  המחיר  לפי ומחיר 
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 . תחרותיים

אנרגיה   ▪ מכירת  המאפשרת  שוק  הסדרת  בעניין  שימוע  פרסום 

 ממיתקן ייצור למספק פרטי.

 רוח  אנרגיית 5.18.7

של    2011  ביולי מכסה  ישראל  ממשלת  ייצור  וואט  -מגה  800הקצתה  לטובת 

החליטה ועדת השרים    2014באוקטובר  חשמל באמצעות טורבינות רוח גדולות.

להסיט   מתחדשות,  אנרגיות  ויישום  לטובת  וואט  - מגה  70לפיתוח  זו  ממכסה 

 וולטאי.  -הקמת מתקנים בתחום הפוטו

מיום   החברה  לדיווח  החשמל  החלטת    בדבר,  2015  במרץ  15בהמשך  רשות 

התעריף בהסדרה לחוות רוח בהספק העולה על    לעדכון"( 2015  החלטת":  להלן)

"- קילו  50 )להלן:    1  מתאריך  החברה דיווח  גם   כמו"(,  גדולות  רוח  חוותוואט 

,  2015  החלטת  כנגד"צ  לבג   נוספים  וגופים  החברה  של  עתירתה  בדבר,  2015  ביולי

  ביחס   מעודכנת  החלטה   של  מהו פרס  על   2017  מרץ  בחודש  החברה   דיווחה

לעניין התעריפים החלים על מתקני החברה,   .רוח  מתקני  של  התעריף  לנוסחת

 ראה הטבלה לעיל. 

  12החלטה מס'    החשמל  פרסמה רשות  2017על הדיווח לעיל, בחודש יוני    נוסף

מידה   אמת  לעדכון  איסו  190ביחס  מתווה  שעניינה  המידה,  אמות  ף  לספר 

זו,   החלטה  פי  על  הארצית.  הרשת  אל  רוח  מחוות  החשמל  והוצאת  החשמל 

על   העולה  בהספק  רוח  לחוות  חדשים  מותנים  אשר וואט,  -קילו   50רישיונות 

לרשת המתח הגבוה, כאשר באחריותו של    יחוברו ,יוענקו החל ממועד ההחלטה 

צורך    החיבור ותחמ"ש אם יש  ספק שירות חיוני )חברת החשמל( לבנות את קווי

חיבור  ואשר הבכך. מתקנים המחזיקים בעת מועד ההחלטה ברישיונות מותנים 

בהם הוא למתח העליון, ימשיכו לקדם את הקמת המתקנים כהגדתם ברישיון,  

 לרבות קווי החיבור לרשת והתחמ"ש.  

  החשמל   משק  לתקנות   עדכון  ברשומות  פורסם,  2018  בדצמבר  12  ביום

  ברישיונות   פיננסית  לסגירה  להגעה  הזמן  פרק  הארכת   שעניינו)קוגנרציה(  

  54"כ  וסה ,  נוספות  בשנתיים  רוח   באנרגית   לפרויקטים  הניתנים   המותנים

  באופן   הוא  גם  הוארך  הרישיון  תוקף.  המותנה  הרישיון  הענקת  מיום  חודשים

 . החברה של הרוח  רישיונות  כלל על  חל זה  תיקון. תואם

מרץ  ב בדבר    2019חודש  החלטה  הרשות    ביחס  המידה  לאמות  עדכוןקיבלה 

  גודל   על  העולה  בהספק  מתקנים  הקמת  אפשרהמ  באופן ,  רוח  ית יאנרג   למתקני 

  משאב   של  ליאאופטימ   ומיצוי  מיטבי  ייצור  עקום  יצירת   לצורך,  בפועל  החיבור

  אופטימיזציה   אפשרהוא מו החברה  של  הרוח  מתקני  כל  על  חל זה  עדכון.  הרשת

  ברשת   הקליטה  וביכולת  והפרויקט  האתר  בנתוני  בהתחשב  המתקן  תכנון  של

 .במקום

קיבלה הרשות החלטה לפיה, תוקף האסדרה התעריפית    2019בחודש דצמבר  
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ליום   עד  יוארך  רוח  לפי  2022בדצמבר    31למתקני  המכסה,  למיצוי  עד  או   ,

קבעה ההחלטה  במסגרת  בנוסף,    עלויות   הקצאת  אופן  את הרשות    המוקדם. 

  כתוצאה   הביטחון  משרד  של  ם"מכ  מערכות  התאמת  לטובת  הטכנולוגי  הפתרון

  מותנה   רישיון  בעל, באופן ששליש מאותה עלות תוטל על  הרוח  חוות  מהקמת

  המשקי   המצטבר  ההספק  עד  תעריף   אישור   קיבל  אשר  רוח   חוות   להקמת

  רישיון  בעל וואט, שליש נוסף יוטל על  - מגה  300  של  רוח   בטכנולוגיית  למתקנים 

  המצטבר   שההספק  לאחר  תעריף  אישור  קיבל  אשר  רוח  חוות  להקמת  מותנה

וואט,  - מגה  300  על  עלה  רוח  בטכנולוגיית   למתקנים  התעריף   באישורי  המשקי

 והשליש האחרון יוטל על ציבור צרכני החשמל במסגרת תעריף החשמל. 

 (  ובניה תכנון היבטי) התכנון רשויות 5.18.8

 10/ד/10וולטאי תמ"א -תוכנית המתאר הארצית לתחום הפוטו 

, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, את עקרונות  2010בנובמבר    9  ביום

תמ"א   הארצית  המתאר  פוטו  10/ד/10תוכנית  מתקנים  וולטאיים, - להסדרת 

 . 2010 בדצמבר  26 ביום לתוקף נכנסה  אשר

החל ממתקנים  ,  יםוולטאי-פוטומסדירה את הליכי התכנון למתקנים    התוכנית

דונם    750קרקעיים בהיקף של עד   יםוולטאי -פוטו קטנים על גגות ועד למתקנים  

או תוכנית תשתית לאומית(.  תוכנית מתאר ארצית    דרשתי  ,)מעבר להיקף זה

מתקנים   התקנת  מאפשרת  בשני    יםוולטאי-פוטוהתוכנית  יזמים  ידי  על 

שנים מיום אישורה, כאשר    5- נו ליתוקף התוכנית ה מסלולים: היתר ותוכנית.  

שנים,    5ות נוספות בנות  בסמכות המועצה הארצית להאריך תקופה זו לתקופ 

ינואר   ביעדי התוכנית. בחודש  לבחינת העמידה  אישרה המועצה  ,  2016בכפוף 

מס'  הארצית   שינוי  התוכנית.  10/ד/10לתמ"א    1במסגרת  תוקף  הארכת    את 

הארכה זו חלה גם על תוכניות שהוצאו מכוח התמ"א ולכן תוקפן מוארך באופן  

 שנים נוספות.  5-אוטומטי ב

, השינוי המוצע יאפשר לאשר  10/ד /10לתמ"א    2בימים אלו מקודם שינוי מס'  

פוטו למתקנים  וברכות  ו -היתרים  מים  מאגרי  )כולל  כפול  בשימוש  ולטאיים 

ת בתחומי  אנרגיה  לאגירת  מתקנים  הקמת  יאפשר  לכך  ובנוסף  כניות  ודגים( 

 שאינן כוללות זכויות בניה לשם הקמתם.

 12/ד/10"א תמ הרוח אנרגיית  לתחום  הארצית  המתאר תוכנית

  המתאר   תוכנית  עקרונות  את  ישראל  ממשלת  אישרה,  2014  באוגוסט  28  ביום

  בספטמבר   17  ביום   לתוקף  נכנסה   אשר,  12/ד/10"א  תמ ,  רוח  לטורבינות   הארצית

   .רוח וחוות טורבינות להקמת   התכנון הליכי   את מסדירה התוכנית.  2014

   41תמ"א 

לתשתיות משק האנרגיה    41בימים אלו מקודמת תכנית מתאר ארצית מספר  

הבאות.   לשנים  האנרגיה  משק  לתכנון  והעקרונות  הכללים  את  קובעת  אשר 

לתכנון   מסגרת  ליצור  היא  התמ"א  בראייה  מטרת  האנרגיה  ,  כוללתמשק 

http://www.solar.org.il/tag/פוטו-וולטאי.html
http://www.solar.org.il/tag/פוטו-וולטאי.html
http://www.solar.org.il/tag/פוטו-וולטאי.html
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מקיימת וארוכת טווח. פרקי ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים הינם  

החלטות הממשלה על הגדלת חלקה של האנרגיה המתחדשת מכלל  בהתאם ל 

)החלטה   האנרגיה  לתכנון  20.9.2015מיום    5942ייצור  שטחים  שמירת  תוך   ,)

 תחנות כח סולאריות וטורבינות רוח. 

 : עתיד פני צופה מידע

 והתעריף  בו  האמורים  הפרויקטים  נתוני  לעניין  לרבות,  לעילהמידע המפורט  

 ניירות   בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  נויה,  בגינם  החזוי

  בידי   הקיים  המידע  על  המתבססת  בלבד  הערכה  ומהווה,  1968-"חהתשכ,  ערך

זה  הנוכחיות   ההנהלה  הערכות  ועל  הדיווח  במועד  החברה מידע  על    נסמך . 

המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה בהתקיימות   נוכחייםהערכות ונתונים  

, יישום המדדים הרלוונטיים על נוסחאות התעריף במועד  כגוןגורמים שונים,  

אל   הפרויקטים  את  להוציא  החברה  יכולת  בפועל,  התעריפי  האישור  קבלת 

בתחשיבי   הכרוכים  כלכליים  פרמטרים  בגינם,  המימון  את  ולהשיג  הפועל 

מו"מ תוצאות  מהפרויקטיםהעסקאות,  לחלק  הנדרש  המימון  השגת   , וכן  , 

המידע   החברה.  פעילות  בגין  החלים  הכלליים  הסיכון  גורמי  של  בהשפעתם 

לעיל,   המתואר  מן  שונה  באופן  להתממש  ו/או  להתממש  שלא  עשוי  כאמור, 

 בכפוף לנתונים, הנסיבות והמדדים אשר תוארו בהרחבה בדיווח זה.
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 אירופה זרח מ/רכזמב  המתחדשתהאנרגיה  פעילות  תחום 

באזור   פרויקטים  מספר  לחברה  אירופהמרכז  כאמור,  ובהם,    ומזרח  החשמל  לרשת  המחוברים 

החברה  .  (105MW)וקוסובו    (57MWp)הונגריה    ,(105MW)  סרביה  ,(49MW)בקרואטיה  פרויקטים  

מותקן   בהספק  בסרביה  נוסף  רוח  פרויקט  פרויקט   וואט- מגה  95-כשל  מפתחת  שני    PVועוד 

כמו כן החברה בוחנת פרויקטים נוספים בשווקים    .85MWp  -כ  בהונגריה עם קיבולת כוללת של

   אלה.

אשר   ובהונגריה,  באיטליה  גדולים  סולאריים  פרויקטים  והקמת  לפיתוח  פועלת  החברה  כן,  כמו 

או מכירת חשמל    מסובסד מבוססים על מכירת חשמל בשוק החופשי )איטליה( ועל בסיס תעריף  

- כ  )הונגריה(. נכון למועד הדו"ח, לחברה פרויקטים סולאריים בפיתוח בהספק של בשוק החופשי  

 וואט באיטליה ובהונגריה, המצויים בשלבים שונים, כמפורט להלן.  -( מגהDC)וואט -מגה 285

מגה    300-כהחברה חתמה על הסכם מסגרת לפיתוח פרויקטים סולאריים בהונגריה בהספק יעד של  

בעלי  1ואטו שהינם  בהונגריה,  החברה  שהקימה  הפרויקטים  יזמי  מול  נחתם  ההסכם  רב    ןניסיו . 

בפיתוח פרויקטים סולאריים בהיקפים גדולים במדינה ויהיו אחראים על תהליך פיתוח הפרויקטים  

מכל פרויקט, בכפוף להשלמת בדיקות נאותות של הפרויקט    60%-עד השלמתו. החברה תחזיק ב

מהזכויות בפרויקט לפי פרמיה שהוסכמה בין    100%עם השלמת הפיתוח תרכוש  לשביעות רצונה, ו 

 הצדדים.  

הול הנכסים  הקמה וני מספקת החברה לפרויקטים שירותי ניהול    , במסגרת תחום הפעילותכמו כן

   בתקופת התפעול.

 יובהר כי איטליה אינה חלק ממגזר זה לאור השלבים המקדמיים של הפיתוח, אולם למען הנוחות, 

 מתוארת בפרק זה. 

לתיאור   להלן.  בהרחבה  יתוארו  ואלו  דומים,  מאפיינים  בעלי  פעילות  ומדינות  בשווקים  מדובר 

האחזקות   תרשים  לרבות  לעיל,  הפרויקטים  טבלת  ראה  הבעלות,  ושיעורי  בפרויקטים  האחזקה 

 המצורף לפרק זה. 

 מידע אודות התחום   .6

 : מידע פרטני אודות השוק בקרואטיה

ומבוסס.  מפותח  שוק  הינו  בקרואטיה  הרוח  אנרגיית  שוק  זה,  דוח  פרסום  למועד  נכון 

קיימים   של    23בקרואטיה  מצטבר  בהספק  רוח  מתקנים  -מגה  801פרויקטי  שני  וואט. 

וואט נמצאים בשלבי הקמה או פיתוח מתקדמים וצפויים  -מגה 186 - נוספים בהספק של כ

ילה את יעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות )ללא  . קרואטיה הגד2021להשלים הקמה עד סוף  

ל גדולים( מתוך כלל צריכת האנרגיה  הידרו   -, המהווים כ2030עד שנת    36.4%  -מתקני 

מצריכת החשמל. יעדים אלה צפויים, על פי הערכות נוכחיות, להכפיל את הספק    63.8%

   ינה.את הספק האנרגיה הסולארית במד  20אנרגיית הרוח בקרואטיה ולהכפיל פי  

בת שפורסמו  כפי  בקרואטיה  המתחדשת  האנרגיה  יעדי  לאנרגיה  ולהלן  הלאומית  כנית 

 :( שקרואטיה הגישה לאיחוד האירופיNECPותכנון אקלים )
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  מידע פרטני אודות השוק בסרביה:

כנית זו  ואימץ הממשל הסרבי תכנית לאומית לאנרגיות מתחדשות. בת  2013  יוני  בחודש

שנת   עד  לפיו  יעד  ממקורות    27.3%,  2020הוגדר  תהיה  בסרביה  הנצרכת  מהאנרגיה 

 מרבית  כאשר,  42מתחדשים   ממקורות  הייתה  מהצריכה  %12,  2018  שנתנכון ל.  41מתחדשים 

  המפרס  סרביה  ממשלת ,  בהמשך.  הידרו  בפרויקטי  מקורו   מתחדשים  ממקורות   הייצור 

 . Feed in Tariffרגולציית  רוח במסגרת י של פרויקטוואט -מגה  500 להקמת רגולציה

 . וואט מתוך יעד זה נבנה ופועל-מגה 400-כ

רות  ו יהיה ממק   2030מכושר היצור עד שנת    32%ממשלת סרביה קבעה יעד של  בהמשך,  

 .43של אנרגיות מתחדשות 

חקיקה   סרביה  ממשלת  פרסמה  הכוללת  חדשה  לאחרונה  מתחדשות,  אנרגיות  לקידום 

 רגולציית מכרזים למקורות אנרגיה מתחדשת.  

מתחדשות   מאנרגיות  החשמל  ייצור  תמהיל  התפתחות  את  המתארים  תרשימים  להלן 

  :44בסרביה, לרבות צפי 

 

 

 

41 Republic Of Serbia,” Ministry Of Energy, Development And Environmental Protection Of TheNational Renewable Energy Action Plan Of The  

Republic Of Serbia, 2013, P. 4 

42 Electric Power Industry Of Serbia Annual Report 2015,” Elektroprivreda Srbije, 2015 . 

43.REPUBLIC OF SERBIAENERGY SECTOR DEVELOPMENT STRATEGY OF THE  

44  Republic Of Serbia Ministry Of Mining And Energy (Energy Sector Development Strategy of the Republic of  

Serbia for the period by 2025 with projections by 2030 .) 
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   מידע פרטני אודות השוק בקוסובו:

על אף שאינה חברה   עצמאית, שהוכרה לאחרונה על ידי ישראל,קוסובו הינה רפובליקה  

החשמל   רשת  אוטונומי.  באופן  מנוהל  בקוסובו  החשמל  משק  באו"ם,    בקוסובומלאה 

החל  מדינות.    25מחוברת לרשת החשמל העיקרית באירופה, הכוללת רשת מסונכרנת בין  

אשר צפוי לספק    עם זו של אלבניה, דבר  אוחדהרשת החשמל של קוסובו    2020מאפריל  

הצורך.   פי  על  ייצור  עודפי  של  ניוד  ולאפשר  עלויות  להוריד  תפעוליים,    97%- כיתרונות 

 . אלקטריות-הידרו  בתחנות 3%- וכ  פחמיות תחנות בשתי  מקורו בקוסובו החשמל  מייצור

 : 2028 -עד ל  בקוסובו החשמל  ייצורתחזית  את המתאר גרף  להלן
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יעדים   פרסמה  של  קוסובו  לייצור  מתחדשת, -מגה   400ורגולציה  אנרגיה  ממקורות  וואט 

חוות רוח בהספק  שתי  ח. כיום פועלת בקוסובו  וואט באמצעות אנרגיית רו-מגה   150ומתוכם,  

של אנלייט, עם הספק של    Selacהגדולה מבין השתיים היא חוות הרוח    וואט.-מגה   240-של כ

MW105   2021ופועלת במלואה מדצמבר . 

 הונגריה:ב ני אודות השוק מידע פרט

זה   למועד  הוא נכון  בהונגריה  המותקן  על    אטוו- ג'יגה  2- כ  מתוכם  אט,וו -ג'יגה  10-כ  ההספק 

  על   בעיקרונסמך    אמצעי הייצור בהונגריה  תמהיל  ,. נכון למועד הדוחמתחדשים  מקורותבסיס  

)פחם וגז( כאמצעי לכיסוי צריכת הבסיס של המשק.    ופוסילית גרעינית אנרגיה  ממקורות  ייצור

כ והפוסיליים מספקים  הגרעיניים  הייצור  המשקית.    85%  -מקורות  האנרגיה    בסוףמצריכת 

 TWh-כ  על  עמדה  החשמל  צריכת"כ  סה   ואילו,  TWh34  -כעמד על    סה"כ ייצור החשמל  2020

 יובאה.  30% -וכ  בהונגריה יוצרה  מהכמות 70% -כ כלומר , 48

 : 45ההספק המותקן  תמהיללהלן תרשים להמחשת 

 

 

 

גם בטווח הביניים, תמשיך הונגריה להסתמך על אנרגיה גרעינית ועל גז  על פי הערכות נוכחיות,  

טבעי. מרבית תחנות הכוח המוסקות בגז טבעי הן מודרניות ומוחזקות על ידי חברות חשמל  

כן,   כמו  ידיעת החברה,  גרמניות.  הונגריה  ולמיטב  רוסיה,  עם  בילטראליים  מתוקף הסכמים 

שתחליף בבוא העת את התחנות    וואט- ג'יגה  2.4של    מקדמת תחנת כוח גרעינית נוספת בהספק

בדצמבר   (Peak Demand)מת צריכת השיא במדינה  ר  .אשר הוקמו לפני עשרות שנים  הגרעיניות

 .  וואט- ג'יגה 6.8 -כ עמדה על  2019

התרומה של אנרגיה מתחדשת לתמהיל הייצור בהונגריה היא אחת הנמוכות באיחוד האירופי.  

ה  לכך  המרכזית  מוגבלים.  הסיבה  והידרו  שמש  רוח,  משאבי    הסולארית  האנרגיה  שוקיא 

 

 Aurora Energy Researchמקור:  45
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  היוותה  הסולארית האנרגיה  2015בשנת . , אך מתפתח במהירותנמצא בראשית דרכו בהונגריה

. למרות האמור, השוק הסולארי מראה צמיחה  5%  -, וכיום כבמדינה  האנרגיה  צורימי   1%-כ

על מנת לעמוד ביעדי  וואט של הספק מותקן.  - מגה  1200  -מהירה ואיכותית ועומד היום על כ

בייבוא של חשמל, ועל מנת להקטין את התלות  גזי חממה,   האיחוד האירופאי עבור פליטת 

מסך החשמל המיוצר    22%-תחדשות לממשלת הונגריה את יעד האנרגיות המ  לאחרונה הגדילה

יכולת מותקנת חדשה המבוססת על    וואט- ג'יגה  5הוספת  הנה  משמעותם  , אשר  2030עד שנת  

 ת.  סולאריאנרגיה בעיקר   -אנרגיות מתחדשות 

 : 46הגידול הצפוי בהספק המותקן של אנרגיה סולארית להלן תרשים להמחשת 

 

 איטליה: ב מידע פרטני אודות השוק 

- ג'יגה   56-וואט מתוכם כ- ג'יגה  116-ההספק המותקן של מתקני חשמל באיטליה מסתכם בכ 

כו מההספק    48%  - ואט מאנרגיות מתחדשות. מקורות הייצור מאנרגיות מתחדשות מהווים 

- יגה ג'  116  -ל  120השנים האחרונות ההספק המותקן ירד מרמה של    10  -המותקן במדינה. ב

ואט לאור סגירה של יחידות יצור ישנות של מזוט וגז. תמהיל אמצעי הייצור באיטליה, נסמך  ו

על ייצור ממקורות אנרגיה פוסילית )פחם וגז( כאמצעי לכיסוי צריכת הבסיס של המשק. על פי  

 וואט המפיקים חשמל מאנרגיות מתחדשות.  -ג'יגה  1.6נוספו   2021הידוע לחברה, במהלך 

מסך צריכת האנרגיה תהיה ממתקני יצור מאנרגיות    30%כי    הינו  2030לשנת    היעד הממשל 

כאשר    TWh320  -צריכת החשמל המשקית השנתית עמדה בשנים האחרונות על כ,  מתחדשות

על פי תוכנית האנרגיה והאקלים הלאומית של איטליה,    .TWh340הינו    2030צפי הצריכה לשנת  

מצריכת החשמל באנרגיה    55.0%וולטאיות ואנרגיית רוח, יאפשרו לכסות  - פוטוהטכנולוגיות  

 

  Research, NECPAurora Energyמקור:  46
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 . 2017- ב  34.1%מתחדשת, לעומת 

לשנת   המותקן  ההספק  את  מתארים  הבאים  השונות    2021התרשימים  היצור  שיטות  פי  על 

וצפי   ההיסטורי  היצור  עד  ותמהיל  מתחדשות  אנרגיות  ביעדים    2030שילוב  לעמוד  מנת  על 

 : 2019שנקבעו על ידי הממשלה בשנת 

 

 

 

 

 Gestore Mercati Energeticiסחר החשמל באיטליה מתבצע דרך בורסת חשמל מקומית בשם  

("GME").    היסטורית, מחירי החשמל בבורסה הם מהגבוהים באירופה ונהנים מנזילות גבוהה

באירופה. בגודלו  השלישי  הוא  זו  בבורסה  בחשמל  המסחר  היקף  השוק.  של  נקודת    ויציבה 

של   במסחר  החשמל  מחיר  את  קובעת  לביקוש  היצרנים  בין    החשמל  מחירי  .GMEהאיזון 

   .עתייםש מחירים בסיס על יומית בתדירות  נקבעים

מחירי החשמל בשוק האיטלקי תלויים בין היתר במיקום הגיאוגרפי של צרכן/יצרן החשמל.  

והיקף הצריכה ומגבלות   השוני במחירי החשמל נקבע משוני בתמהיל הייצור באזור, פרופיל 

שונים המאופיינים במחירי חשמל  ם  אזורי  7 -חשמל. משק החשמל באיטליה מחולק לה הולכת  

 מאפיינים שהוזכרו מעלה.  שונים כתלות ב
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 הפרויקטים בתחום הפעילות: סטטוס 6.1

בקרואטיה הושלמה בהצלחה והפרויקט הופעל    Lukovacהקמת חוות הרוח   6.1.1

 , לאחר כניסה למכסה מובטחת.2018מסחרית במאי 

כן,   6.1.2 בסרביה  כמו  הרוח    אשר   מהפרויקטים  אחד  נויה ,  Kovačićaפרויקט 

הושלמה בהצלחה תוך הפעלה   במכסה מובטחת והקמתו מקומם את הבטיחו

   .2019מסחרית ביולי 

  וואט-מגה  105 -בקוסובו  Selacאנרגיית הרוח  פרויקט 6.1.3

  27.7.2021בהמשך לדיווח החברה מיום  , דיווחה החברה  2022בחודש פברואר  

(, בדבר תחילת חיבור לרשת החשמל של פרויקט  2021-01-122949)אסמכתא:  

ותחילת הזכאות להכנסות, כי     105MWdcבקוסובו בהספק של  Selacהרוח  

ה אישור  להפעלה    ( Energy Regulatory Office) ERO  -התקבל  בקוסובו, 

ו החווה,  מקטעי  מלוא  של  מלאה  הרבעון  מסחרית  שבמהלך  לאחר  זאת 

מקטעי החווה תוך    3מתוך    2כבר הופעלו באופן מלא    2021האחרון של שנת  

מהמקטע השלישי. כעת התקבל אישור    60%זכאות מלאה להכנסות בגינם וכן  

טורבינות בסך    27  -הטורבינות האחרונות ו  9סופי לקבלת התעריף המלא עבור  

 הכל. 

הסגירה הפיננסית למימון  ת תהליך  השלימה החברה א  2019בחודש דצמבר  

גופים פיננסים אירופאיים מובילים והחלה בהקמת הפרויקט.  הפרויקט מול  

בכ מוערכת  הפרויקט  הקמת  אירו,    165-עלות  לחברת    ניתןהמימון  מיליון 

פרויקטלי   מימון  של  כ(  Non-recourse)הפרויקט במתכונת  של    115  - בהיקף 

ההלוואה תיפרס על פני תקופת ההקמה של הפרויקט וכן  . מסגרת  מיליון אירו

 .  שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו 11

על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות  

  FIT (12-מיליון אירו לשנה בתקופת ה 25-ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ

השלים את הקמתו    הפרויקט.  47מכן   אחרל  לשנה  אירו   מיליון  37-29-שנים(, וכ

, באופן בו תחילת הזכאות  בדיקות חיבור הפרויקט לרשת החשמל  לאחר סיום

בוצע מספר    . חיבור הפרויקט2021להכנסות באופן מלא החלה בחודש דצמבר  

חלקי   באופן  הכנסות  והניב  המלא,  לחיבור  קודם  מדורג  בסיס  על  חודשים 

 בתקופת ביניים זו. 

 של החברה בהונגריה: וההקמה וח פעילות הפית 6.1.4

החברה חתמה על הסכם לרכישת הזכויות בשלושה פרויקטי    2018בתחילת  

כולל    מותקן  בהספקוולטאית בהונגריה  -אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו

במהלך הרבעון הרביעי של    וואט באמצעות מיזם "מובילים".- מגה  57-של כ

 

       מבוסס על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת הנדסה וייעוץ בינלאומית מובילה והנחת החברה 47

 לגבי תחזית האינפלציה במדינת הפרויקט     
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של    2019שנת   מסחרית  בפעילות  והחלו  החשמל  לרשת  חוברו  הפרויקטים 

 מכירת חשמל.  

של   השני  לרכישת    2020ברבעון  אופציה  הסכם  על  החברה    100%חתמה 

  וואט - מגה  26  -במערב הונגריה בהספק מותקן של כ  Raaba ACDCמפרויקט  

DCהפרויקט זכה במכרז הראשון שפורסם תחת רגולציית ה .-  METAR    עם

שנים.    15  -שעה ל-אירוסנט( לקילוואט  6.1  -)כ  HUF 21.89טח של  תעריף מוב

( Enlight EUהשלימה החברה )באמצעות חברת הבת    2021ברבעון השני של  

את כלל אבני    2021השלים במהלך    הפרויקט.  הפרויקטמניות    100%רכישת  

  והחל הקמה,  RTB (Ready to Build)הדרך של הפיתוח והגיע לסטטוס של  

. במקביל, החברה  2023כאשר הפעלה מסחרית צפויה בסוף רבעון ראשון של  

במהלך   פיננסית  לסגירה  להגיע  הינו  הצפי  כאשר  המימון,  בתהליך  החלה 

 .  2022הרבעון השני של 

  - פרויקטים נוספים בהיקף של כ  ו חתמה החברה לפיתוח כחלק מההסכם עלי 

הבת  - מגה  300 חברת  )באמצעות  החברה  חתמה  לעיל(,  שתואר  )כפי  וואט 

Enlight EU  של הרביעי  ברבעון  לרכישת    2021(  אופציה  הסכם    100%על 

ואט  ו -מגה  60  -במערב הונגריה בהספק מותקן של כ  Raaba FLOWמפרויקט  

DC  אבני דרך עיקריות    2022הרבעון הראשון של  . הפרויקט השלים במהלך

של הפיתוח, כולל השגת היתרי בנייה, הסכם חיבור לרשת ורכישת הקרקע.  

רכישת    צפויההחברה   את  במהלך    100%להשלים  בהינתן  2022מהמניות   ,

ל  ויגיע  היזמים  עם  ההסכם  לפי  הפיתוח  את  ישלים  . RTB-שהפרויקט 

ה  הפרויקט מרגולציית  חלק  בשוק    METAR  -אינו  חשמל  למכור  ומתוכנן 

החופשי. מועד תחילת ההקמה ייקבע על ידי החברה בהתאם לתנאי השוק,  

 כגון עלות מחירי הפאנלים והסחורות. 

 פעילות הפיתוח של החברה באיטליה:  6.1.5

פרויקטים   איתור  לרבות  מישורים,  במספר  האיטלקי  בשוק  פועלת  החברה 

 Greenfield. הנמצאים לקראת תחילת הקמה וכן עבודה מול פרויקטי

ייזום   2019  נובמבר ב חברת  עם  הסכמים  מערך  על  החברה    ( Altea)  חתמה 

ניהול   של  ואיטלקי(  Infralab) וחברת  מקבצים  בפיתוח  פעולה  לשיתוף  ת 

וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח.  - יה סולארית פוטופרוייקטי אנרג 

- בשלב זה החברה מפתחת ארבעה פרויקטים סולאריים בהספק מצטבר של כ

 .48וואט -מגה 200

הפרויקטים הנם באזור דרום איטליה )מחוזות פוליה ובסיליקטה(, באזורים  

הפרויקטים התקבל איש ארבעת  כל  עבור  איכותית.  סולארית  קרינה  ור  עם 

( לחיבור עתידי של הפרויקטים לרשת  Ternaממנהל רשת החשמל באיטליה )

 

 . בשלב זה של פיתוח הפרויקטים אין וודאות לגבי היקף או מועד התממשותם 48
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החשמל הארצית, נחתמו חוזי אופציה ארוכי טווח להבטחת הזכויות בקרקע.  

עבור שלושה מהפרויקטים הושלמו סקרי הסביבה וניתוח אזורי הפרויקטים, 

ור שני  התכנון לצורך הגשת הבקשה להיתר הבנייה. עב קריטריוני  וכן גובשו  

(, בהספק מותקן של  Genzano, Montemiloneהפרויקטים במחוז בסיליקטה )

בינואר    MW-20כ הוגשו  אחד,  למחוז    2021כל  הבנייה  להיתר  הבקשות 

- )כ  Nardo  -. עבור שני הפרויקטים במחוז פוליה  PAURבמסגרת תהליך ה  

MW98ו  )-  Gravina  כ(-MW60( הסביבתי  להיתר  הבקשות  הוגשו   ,)VIA)  

פי   על  במהלך    decree 77לממשל  לתוקף  עבור  2021שנכנס   .Nardo    בקשת

 .  2022בינואר  Gravina, ועבור 2021ההיתר הוגשה באוקטובר 

בקשה למנהל רשת החשמל    2021בנוסף, הגישה החברה ברבעון הרביעי של  

( של  Ternaבאיטליה  לחיבור   )MW200    בצמוד שיפותח  אגירה  מתקן  עבור 

הפוטו ב  וול-למתקן  תשקול  Nardoטאי  תתקבל,  החיבור  שבקשת  בהינתן   .

החברה את מועד פיתוח המתקן בהסתמך על תנאי השוק והתקדמות תהליך  

 .Nardoוולטאי של -הפוטו הפרויקטההיתר עבור  

 :, מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחוםרגולציה 6.2

חוות  למדינות המצויות תחת תחום הפעילות מאפייני רגולציה קרובים, כאשר  כאמור,  

 - (. הFIT", להלן: "Feed In Tariffלרשת רוח )  ים תעריפי הזנה מובטחזכאיות לרוח  

FIT ( משולם במסגרת הסכם למכירת חשמלPPA) . 

 להלן מידע פרטני אודות המדינות השונות בתחום הפעילות:

 קרואטיה:

על פי הרגולציה הקודמת בקרואטיה, חוות רוח הוקמו עד היום במסגרת תעריפי הזנה  

משולם במסגרת הסכם למכירת   FIT  -(. הFIT"מובטחים לרשת בגין פרויקטי רוח )"

, לפי  PPA  -שנה מהפעלה מסחרית של המתקן. התעריף ב  14( לתקופה של  PPAחשמל )

הינו   כיום,  שבתוקף  )כ  730הרגולציה  צמוד  -למגה  אירו(  98-קונה  והינו  וואט/שעה 

, שהינו מנהל המערכת של HROTEנחתם מול    PPA  -למדד המחירים בקרואטיה. ה

בקרואטיה.   החשמל  מכירת   HROTEמשק  באמצעות  התעריף  תשלום  את  מממנת 

( חשמל  לספקי  ללקוחות  Suppliersהחשמל  החשמל  את  מוכרים  הספקים  כאשר   ,)

הקצה וגובים תשלום נוסף הנועד לממן את ייצור החשמל ממקורות מתחדשים. בתום  

 ניתן להמשיך ולמכור חשמל במחירי שוק.  PPA -תקופת ה 

הממשלה הקרואטית אישרה תקנות חדשות לתמרוץ ייצור חשמל    2018בחודש דצמבר  

בעתיד, תמריצים עבור מקורות אנרגיה מתחדשת  , כאשר  ממקורות אנרגיה מתחדשת

יוסדרו על ידי מנגנון פרמיות מעל מחירי החשמל בשוק )מחיר השוק + פרמיה( על  

וואט(  - בסיס מכרזים תחרותיים. צפוי כי המכרזים יפורסמו מדי שנה, בהיקפים )במגה

מתחדשות.   אנרגיות  שילוב  לצרכי  בהתאם  הרשויות,  ידי  על  המכרזים  שיוגדרו 

רוח  ה ב   PV  וסולארראשונים לפרויקטים של  צפויים להתפרסם  גדול  - בקנה מידה 
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2022 . 

 סרביה:

במכסה  מקומן  את  הבטיחו  אשר  מוקמות  רוח  חוות  הרלוונטית,  הרגולציה  פי  על 

משולם במסגרת הסכם    FIT  -(. הFIT"זכאיות לתעריפי הזנה מובטחים לרשת רוח )"

( חשמל  של  PPAלמכירת  לתקופה  המתקן.    12(  של  מסחרית  הפעלה  ממועד  שנה 

וואט/שעה והינו  - אירו למגה  93הינו  ,  , לפי הרגולציה שבתוקף כיוםPPA  -התעריף ב 

. ההצמדה למדד EUROSTATצמוד למדד המחירים בגוש היורו כפי שמפורסם על ידי  

דש פברואר. התשלום בגין החשמל המיוצר מתבצע  גוש היורו מתבצעת מדי שנה, בחו

במועד   לדינר  היורו  בין  ההמרה  שער  פי  על  סרבי  בדינר  ומבוצע  חודשית  בתדירות 

, שהינה חברה  Elektroprivreda Srbije  (EPS )נחתם מול    PPA  -הוצאת החשבונית. ה

בסרביה.   החשמל  משק  של  המערכת  כמנהל  ומשמשת  את    EPSממשלתית  מממנת 

(, כאשר הספקים Suppliersעריף באמצעות מכירת החשמל לספקי חשמל )תשלום הת

ייצור   את  לממן  שנועד  נוסף  תשלום  וגובים  הקצה  ללקוחות  החשמל  את  מוכרים 

ה תקופת  בתום  מתחדשים.  ממקורות  חשמל    PPA  - החשמל  ולמכור  להמשיך  ניתן 

 במחירי שוק. 

לפרויקטי   וואט-מגה 500  -פרויקטים אשר הבטיחו את מקומם במסגרת המכסה של ה

סטאטוס   כבעלי  מוגדרים  בסרביה   Provisional Privileged Power Producer  -רוח 

status  לאחר השלמת הקמת המתקן וקבלת רישיון הייצור, סטאטוס הפרויקט מוגדר .

 . Privileged Power Producer -כ

אנרגיה מתחדשת מקורות  ,  2021במהלך שנת    בסרביה שעברה  חדשה  החקיקה  העל פי  

יוסדרו בעתיד על ידי מנגנון פרמיות מעל מחירי החשמל בשוק )מחיר השוק + פרמיה( 

המכרזים הראשונים לפרויקטי רוח בקנה מידה גדול    על בסיס מכרזים תחרותיים.

 . 2022-צפויים להתפרסם ב

 קוסובו: 

ה  על תעריפי  במסגרת  מוקמות  רוח  חוות  כיום,  בקוסבו  הקיימת  הרגולציה  זנה  פי 

משולם במסגרת הסכם למכירת    FIT  - (. הFIT"רוח )"  פרויקטילרשת בגין    ים מובטח

  - מסחרית של המתקן. התעריף בההפעלה  ממועד ה  ה שנ 12( לתקופה של PPAחשמל )

PPA  ,שעה והינו צמוד למדד /וואט- אירו למגה  85  הינו ,  לפי הרגולציה שבתוקף כיום

Eurozone Capital Goods ההפעלה שנת  לאחר  לשנה,  אחת  מבוצעת  ההצמדה   .

  - הראשונה. התשלום בגין החשמל המיוצר מתבצע בתדירות חודשית ומבוצע באירו. ה

PPA    מול שהKOSTTנחתם  ומשמשת  י,  ממשלתית  חברה    ההולכה   כחברת נה 

מממנת את תשלום התעריף באמצעות מכירת החשמל לספק חשמל    KOSTT.  בקוסובו

(KESCO  כאשר ,)KESCO  הקצה וגובים תשלום נוסף    ללקוחות את החשמל    מוכרים

הש תקופת  בתום  מתחדשים.  ממקורות  החשמל  ייצור  את  לממן  ניתן   PPA  -נועד 

 להמשיך ולמכור חשמל במחירי שוק. 
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 הונגריה:

של מחיר    (KAT)שוק האנרגיה הסולארית בהונגריה פותח על בסיס רגולציה תומכת  

(. הסדרה זו תקפה לפרויקטים שהגישו בקשה לרישום עד  FITשנים )  20 הזנה קבוע ל

ליום    31.12.2016ליום   עד  הרלוונטיים  ההיתרים  קבלת  את  .  31.12.2017והשלימו 

שנה, הצמוד למדד פחות אחוז    20- ( עד לFITקבוע ) מבוססת על תעריף  KAT-הסדרת ה

לשנת   נכון  ה2017בשנה.  גובה   , -  FIT    כ 31.58הינו( הונגרי  סנט(    9.0-פורינט  אירו 

וואט*שעה, לכל קילוואט  -קילו  22,000וואט. תשלום התעריף מוגבל למכסה של  -לקילו

DC  כפול    1,100) מותקן ה   20שעות  תקופת  סיום  לאחר  ,  PPA  -וה  FIT  -שנה(. 

 הפרויקטים ימשיכו לייצר ולמכור חשמל במחירי שוק. 

מ )2017-החל  חדשה  רגולציה   ,METARלסי מנת  על  לתוקף  נכנסה  של  (  בחדירה  יע 

המשק   של  החשיפה  את  ולהקטין  התחרותיות  את  להגדיל  לשוק,  חדשים  יזמים 

 (Contract for difference)לסובסידיות במחירי החשמל. הרגולציה מבוססת על מכרזי  

CFD  מעבר למחיר השוק    "ירוקה"  פרמיהשל אנרגיות מתחדשות ומתן    לפרויקטים

ומחיר השוק נמוך מהתעריף שנקב ע במכרז(, כאשר התעריף הזוכה במכרז )במידה 

 צמוד למדד פחות אחוז בשנה.

וואט  -מגה   131 -, הוקצתה מכסה של כ2019הראשון שהתקיים ב    METAR  - במכרז ה

כ   EUR/MWh-של מתקנים סולאריים, כאשר המחיר הזוכה שהתקבל במכרז היה 

הוקצתה מכסה של   2020שנים. במכרז השני שהתקיים במהלך    15לתקופה של    60.5

 וואט של מתקנים סולאריים, כאשר טווח המחירים הזוכים שהתקבלו -מגה   210  -כ

שי שהתקיים ב ישנים. במכרז השל  15לתקופה של    EUR/MWh46-51  -במכרז היו כ 

כ  2021 של  המחיר - מגה  183  - הוקצתה מכסה  סולאריים, כאשר  של מתקנים  וואט 

 5%- כשנים )  15לתקופה של    EUR/MWh50  -הזוכה הממוצע שהתקבל במכרז היה כ

מדינה לפרסם מכרזים  ירידה ביחס למכרז השני(. לאור הצלחת המכרזים, מתכוונת ה

 מיליון אירו.  1.5, כאשר כל שנה יוענקו סובסידיות בסכום של כ 2026נוספים עד 

לאור הירידה בתעריפי המכרזים, נראית מגמה של פיתוח פרויקטים מחוץ לרגולציה 

מתוכננים לצאת מכרזים לקבלת הספק    2022ומכירת החשמל בשוק החופשי. במהלך  

 בסידיה. מותקן ברשת ללא הבטחת סו

. מלבד מספר קטן של 1995משק החשמל בהונגריה מופרט כמעט במלואו החל משנת  

יחידות ייצור אסטרטגיות )גרעין(, שאר מערך הייצור והחלוקה מוחזק על ידי חברות 

, חברה ממשלתית שאמונה  Mavirחשמל זרות פרטיות. מקטע ההולכה מנוהל על ידי  

ההשקעות   וביצוע  תכנון  ההיצע על  ניהול  ועל  הארצית  ההולכה  מערכת  לבניית 

ידי שש חברות   על  והביקוש בשוק החשמל. מערכת החלוקה מוחזקת באופן בלעדי 

 חשמל זרות הפועלות תחת זיכיון ארוך טווח בחלקים השונים של הונגריה. 

סחר החשמל בהונגריה מתבצע בשני אופנים: האחד דרך בורסת חשמל מקומית בשם  

HUPEX והשנ הממשלתית  ,  החשמל  חברת  מול  מכר  חוזי  באמצעות  ישנה Mavirי   .

נמצא   זה  מגזר  אך  זרות,  חשמל  חברות  מול  חשמל  מכירת  הסכמי  של  היום  מגמה 

 בשלבי התהוות ראשונים. 
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 איטליה: 

המתחדשות.   האנרגיות  חדירת  קצב  לגידול  תוכנית  אישרה  האיטלקית  הממשלה 

אנרגיה החשמלית מסך הצריכה  מה   55%המטרה שהציבה הממשלה היא ייצור של  

  - . על מנת לעמוד ביעד זה, כ2030המשקית תוך שימוש במקורות מתחדשים עד שנת  

וואט של אמצעי ייצור מאנרגיה מתחדשת אמורים להיבנות, קרי גידול של  - יגה' ג  40

  75%  -וואט של יכולת מותקנת על בסיס שנתי. מתוכם, להערכת החברה כ- יגה' ג  4  -כ

ושילוב    ם תעשייתיי)כולל התקנה על גגות של מתקנים  וולטאים  - פוטו  יהיו פרויקטים

 יהיו פרויקטי רוח.  25% -ו  מערכות סולאריות למבנים(

)ובמסגרת הת בניה בתחום  PAURכנית אושר מסלול היתרים חדש  ( לקבלת היתרי 

)משנת   מיושם  כבר  זה  היתרים  ברמת המחוז. מסלול  ( 2020האנרגיות המתחדשות 

נון במחוזות השונים ומטרתו לאחד ולקצר תהליכי אישור והיתרי בניה,  התכ תבוועדו

גורמי  ידי  על  זמנית  בו  הפרויקט  של  ובחינה  בירוקרטיים  תהליכים  הקטנת  תוך 

עבור פרויקטים עד להספק   2021תהליך זה רלוונטי החל מאוגוסט  הרגולציה השונים.  

 . )עבור קרקע חקלאית( MW10מותקן של 

לפשט, לסנכרן ולהאיץ   (, אשר מטרתוdecree 77נכנס לתוקף חוק חדש )  2021ביולי  

אנרגיות  של  פרויקטים  עבור  הרגולטורים  האדמיניסטרטיביים  התהליכים  את 

וולטאים  - ( עבור פרויקטים פוטוVIAמתחדשות. לפי החוק החדש, ההיתר הסביבתי )

אשר אמור יינתן ברמה הארצית ולא המחוזית, דבר    MW10מעל הספק מותקן של  

לאישור   בקריטריונים  יותר  גדולה  אחידות  ליצור  בירוקרטיים,  תהליכים  להאיץ 

פרויקטים ולהגדיל את אחוז הפרויקטים המקבלים אישור סביבתי בזמן סביר. לאחר  

יגיש בקשה לקבלת היתר הבנייה    הפרויקטקבלת ההיתר הסביבתי ברמה הארצית,  

 ברמה המחוזית. 

כניות לשילוב מתקני אגירת חשמל לרשת החשמל  ורות תבנוסף, צפויות להיות מאוש 

 האיטלקית, הן בשילוב עם מתקני אנרגיה מתחדשת והן במערכות נפרדות.  

חשמל  חברות  בעיקר  הן  האיטלקי  החשמל  במשק  היום  הדומיננטיות  החברות 

ביניהן:   אלה RWE, EnBW, EdF, AES, ATEL, and E.ONבינלאומיות  חברות   ,

הייצור והן במקטע החלוקה, כולל אספקת שירותים נוספים כגון:  פעילות הן במקטע 

 לשימושים תעשייתיים וביתיים.  קוגנרציהיעילות אנרגטית, מכירת גז ו 

המתווים   לפי  מתחדשים  ממקורות  חשמל  מכירת  מאפשרת  הקיימת  הרגולציה 

 הבאים:  

למתקנים ישנים שהוקמו במהלך    המתייחסתקיימת אסדרה של מחירי הזנה   ▪

 חדשים.  לפרויקטיםם הקודמים. אסדרה זו אינה רלוונטית שורישני הע

בורסת החשמל   ▪ דרך  החופשי  בשוק  . מכירת חשמל מאנרגיות  GMEמכירה 

לרכוש את כל   מחויבות ת במתווה זה אפשרי לכל יצרן חשמל, וישנה ושמתחד

החשמל משלמים עלות קבועה של    יצרניהחשמל במחירי השוק. במתווה זה  

 . החשמל שנמכרת שתלויות בכמות Balancingשימוש ברשת ועלויות 
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בהם  CFD (contract for difference)מכרזי   ▪ המדינה,  ידי  על  המבוצעים   ,

שנים ללא התחייבות על    20לאורך    (strike price)חשמל תעריף  מקבל מוכר ה 

כמות חשמל. התשלום נעשה על ידי התחשבנות בין מחיר השוק במועד הייצור  

שהציע יצרן החשמל במועד המכרז. הקיזוז/התאמה של    Strike Price  -ובין ה 

ידי על  מתבצע  החשמל  ממשלתית  מחיר  על    ,GSE  -ה ,החברה  שאחראית 

  - רז והקצאת הספקים למכרזים השונים. ההשתתפות במכרזי הניהול המכ

CFD  רים שאינם מוקמים על  אמותרת רק לפרוייקטי רוח ולפרויקטים סול

 קרקע חקלאית. 

  - הוא חוזי מכירה/קנייה בילטרליים    בשנה האחרונה  מתווה נוסף שמתפתח ▪

PPA  ים לבין חברות חשמל ואנרגיה מקומיות ובינלאומיות. סגמנט  נבין יצר

פעילות זה יחסית חדש, ועל כן כיום, אין ניסיון מהותי בשוק ביישום מתווה  

עבור   הנדרשים  הארוכים  והזמנים  הבירוקרטיה  ולאור  זאת,  עם  יחד  זה. 

נכבד   זה מתחיל לתפוס מקום  ונושאים סביבתיים, מתווה  אישורי קרקעות 

)מכירה ישירה, אשר לפיה הצרכן אינו    SEUטליה, תחת הקטגוריה  בצפון אי

במסגרת או  חיצוני(,  משקיע  מתערב  ולכן  היצרן  גם  להיות   SSP  יכול 

(Exchange value)  > למתקנים  ניתן    קילוואט,  500עד  זה  מתווה  לפי  אשר 

לגריד   היתר  של  ומכירת  קצה  כלקוח  חשמל  של  ישירה  מכירה  בין  לסנכרן 

 סנט/יורו לקוט"ש  9-11נע סביב ה הארצי במחיר ש

 החברה  של הפעילות מודל 6.3

  של רכישת זכויות בפרויקטים   מדינות היעד של תחום הפעילות במודלפועלת ב  החברה

פיתוח שותפיםבשלבי  עם  לעיתים  מכן,  לאחר  הפיתוח    ,.  להשלמת  פועלת  החברה 

 ולחתימה על הסכמי ההקמה והמימון ומנהלת את תהליך ההקמה.  

 היתרונות   את  למנף  מנת  על  פועלת  החברה,  בשוק  שלה  הפעילות  ממודל  כחלק

 של   והקמה  הקמה  הסכמי  על  חתימה,  מימון,  בתכנון  המצטבר  וניסיונה  שלה  היחסיים

,  לה  המוצעים  פרויקטים  של  הבשלות   רמת  את  לנתח  היכולת   ובהם,  םפרויקטי

  הפרויקט  של ההנדסי התכנון   על  להשפיע ,ואיכותיים מקומיים  שותפים עם להתקשר

את    ,איכותיים  טכניים   יועצים   לבחור,  הקרקעות  בעלי   מול  לפעול ,  ולשפרו לבחור 

נאותים   להסכמים  איתם  להגיע  המתקנים,  של  והאחזקה  ההפעלה  ההקמה,  קבלני 

נסית עם גורמים מממנים במתווה של "מימון פרויקטלי" המבוסס  ולהגיע לסגירה פינ

דרך זו  .Non-Recourse  ייעודי המחזיק במתקן הממומן, על בסיסה תאגיד  העל מימון 

קבלה של מימון בנקאי נרחב הנשען על תזרים התקבולים מהפרויקט ואיננו מאפשרת  

ביטחונות חיצוניים למיזם על    במדינות   בפרויקטים  משמעותי  ניסיון  לחברה.  נסמך 

 . וקבלנים  ספקים, יועצים,  המלווים  הגורמים עם מעמיקה היכרות  לרבותיעד ה

  על   בפועל  מבוצעות  בפרויקט   ההנדסה  ועבודות  החשמול   עבודות,  הפרויקטים  הקמת

 ת נקבע   והחברה  הקבלן  בין  האחריות  חלוקת.  החברה  מתקשרת  עמו  הקמה  קבלן  ידי

התפעול השוטף והניהול של הפרויקטים מבוצעים בפועל    .ספציפית  הסכמים  במערכת

 גם כן על ידי קבלנים ייעודיים, כאשר מכירת החשמל מנוהלת על ידי החברה.
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 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 6.4

 להערכת החברה, תחום הפעילות מושפע בעיקר מהגורמים הבאים: 

 ; הפרויקטים מימון תנאי .א

 ;המתקנים להקמת והעבודה  ציוד מחירי .ב

 תקינות מתקני החברה; ו  תפעולית יעילות .ג

 משאבי הרוח באתרים השונים; .ד

 ;עלות ההון הנדרש לצורך ההשקעה בפרויקטים .ה

  בהיבט   הן,  הפרויקטים  על  מתאימות  נאותות  בדיקות  ולבצע  לזהות  יכולת .ו

 ;וההנדסיים  המסחריים בהיבטים והן   המשפטי

מתאימים  יכולת .ז גורמים  באמצעות  והאחזקה  ההפעלה  בשלב  המתקנים    ניהול 

 ובאופן שמתאים לתחזיות התפעול. 

 הפעילות תחום של עיקריים ויציאה כניסה מחסומי 6.5

  הנדרש   ההון   של   קיומו  ינם:ה  לתחום  העיקריים  הכניסה   מחסומי ,  החברה  להערכת

יכולת ניתוח נכונה של  ;  הבנקאייםיכולת השגת מימון מהגורמים  ;  הפעילות  לצורך

שלה הנאותות  המתקנים,  משפטית   םאיכות  מהם  מבחינה  הצפוי  התזרים   וטכנית, 

  הרגולטוריות   ההוראות  הכרת  ,יכולת הקמת הפרויקטים וכן  ,וסיכוני התפעול שלהם

  העיקרי   היציאה   מחסום המתקנים.    על  והמשפיעות  התחום   על  החלות  השונות

  אשר   נאותים  וטכניים  משפטיים,  מסחריים,  כלכליים  נאיםת   של  קיומם   הינו  מהתחום

 . שלישיים לצדדים  מכירתם,  דהיינו, הפרויקטים מימוש את יאפשרו

 ביחס  החברה  של  אפשריות  בחשיפות  שמקורם  נוספים  כניסה  מחסומי  ישנם,  כן  כמו

 : הבאים  לגורמים, היתר  בין, מדינות היעדב לפעילות

 הפעילות על להשפיע עלולים  הפיננסיים בשווקים המתרחשים  השינויים )א(

 הכלכלי  במצבה  מהותית  הרעה.  ובמדינות היעד בפרטככלל    באירופה הכלכלית

של תנאי המימון הניתנים    להקשחה להביא  עלולה  מדינת היעד הרלוונטית  של

 לפרויקטים.  

  לשער   חשופים יהיו הפעילות מתחום החברה של העתידיים  המזומנים תזרימי )ב(

 .  והשקל היורו  מולמטבע המקומי ה של החליפין

  יאפשרו   אשר   מדינות היעדב  עתידיות  רגולציות  לגבי  בהירות   אין  כיום ,  בנוסף )ג(

 . נוספות רוח  חוות  של הקמה

ייצור    חשיפה  )ד(  של  הפעילות  לתחום  הקשורים  שונים  רגולטוריים  לשינויים 

תפעול   בעלויות  אפשריים  שינויים  במיסוי,  עתידיים  שינויים  לרבות  חשמל, 

 . כיו"בהנובעות מעדכונים רגולטוריים עתידיים ו
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 חשיפה לריבית הרלוונטית במדינת היעד.  )ה(

  משפטיים ,  מסחריים,  לייםכלכ  תנאים   של  קיומם   הינו   מהתחום  העיקרי   היציאה   חסם

 לצדדים  מכירתם  ,דהיינו,  הפרויקטים  מימוש  את  יאפשרו  אשר  נאותים   וטכניים

 . שלישיים

  ביחס   חשיפות  ובדבר הפעילות    בתחום  ויציאה  כניסה  חסמי  בדבר  החברה   הערכות

  פעילותה על    אלו  חשיפות  של  ההשפעה  מידת,  זה  ובכלל)  בקרואטיה  החברה  לפעילות

 על   המבוסס,  עתיד  פני  צופה  מידע  מהוות(,  נהשתתממש  ככל,  החברה  של  העתידית

הערכות סובייקטיביות של החברה בהתחשב בניסיון    ועל   בחברה   הקיימת  אינפורמציה 

  ונוספים   אחרים  לגורמים  חשופה  להיות  החברה  עלולה,  הדוח  מועדל  נכוןמנהליה.  

 . פעילותה  על שישפיעו

 בהם החלים והשינויים הפעילות תחום  למוצרי תחליפים 6.6

, לא קיימים תחליפים ישירים  או חוות סולאריות  כל עוד קיימת רגולציה לחוות רוח

של  משמעותית  הוזלה  זאת,  עם  הרגולציה.  אותה  במסגרת  למוצרי תחום הפעילות 

מחירי ייצור חשמל ממקורות קונבנציונאליים או של טכנולוגיות אנרגיות מתחדשות  

היעדים   הקטנת  של  או  התעריפים  של  להפחתה  בעתיד  להביא  עשויות  אחרות, 

 הממשלתיים בתחום.  

סולארית, -תרמו היתר, אנרגיה מתחדשת כוללת, בין זאת, יובהר כי אנרגיה  יחד עם

מהווים   המתחדשת סוגי האנרגיה תרמית. כל-גאו ואנרגיה אלקטרית-הידרו אנרגיה

החברה  של הפעילות לתחום  תחליפים של  ביכולתה  אין  זה,  בשלב  אולם  החברה, 

 להעריך את השפעתם על פעילות החברה, ככל שתהא. 

כן, התחום    כמו  במדינות  סולארית  לאנרגיה  רגולציה  קיימת  עוד  קיימים    -כל  לא 

בהונגריה,   הרגולציה.  אותה  במסגרת  הפעילות  תחום  למוצרי  ישירים  תחליפים 

ה לתקופת    - METARוה  KAT  -הסדרות  ידוע  במחיר  חשמל  מכירת  מבטיחות 

 ההסדרה. אסדרות דומות חלות גם באיטליה. 

למוצרי  ישירים  תחליפים  מהווים  באיטליה  השונים  הייצור  מקורות  מגוון  כן,  כמו 

גורמים    תלויהתחום פעילות החברה. האפשרות למצוא מוצרים תחליפיים   במספר 

 בלתי תלויים:

מיובא    המקומיתמהיקף הצריכה    10%  -כחשיפה לייבוא חשמל מחוץ למדינה:   ▪

שוויץ וצרפת. מגמה זו יכולה להשתנות בעתיד במידה והארצות השכנות  מבעיקר  

על פי הערכת  יקטינו את מרכיב הייצור הגרעיני בתמהיל הייצור שלהם. מאידך,  

  .במהלך התקופה הנראית לעין קיטון זה לא צפוי  החברה

גז  למחיר ה  בעיקרומחירי הדלקים בעולם,  ל  חשופיםהחשמל באיטליה    י מחיר ▪

הגזשל  הוזלה  .  והפחם  טבעיה העולם  מחירי  את מחיר החשמל    יוזילו  בשווקי 

בפחם במהלך העשור הקרוב תביא  באיטליה הייצור  יחידות  השבתת  . מאידך, 

 . לעליית מחירי החשמל
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בשעות  חדירה מוגברת של אנרגיות מתחדשות תביא להפחתה של מחירי החשמל   ▪

המתחדשות בהן   החשמל.  ומייצר  האנרגיות  מרבית  את  את  ת  מנתחת  החברה 

המתמחות   חברות  של  ודוחות  שוק  מחקרי  על  בהתבסס  ההכנסות  תחזית 

 .  איטליהבאנליזות של מחירי החשמל בטווח הבינוני והארוך ב

- הידרו ה אנרגי,  רוח תיאנרגי ,  היתר בין,  כוללת  מתחדשת אנרגיה  כי  יצוין ,  זאת  עם   יחד

 תחליפים  מהווים המתחדשת האנרגיה  סוגי כל  תרמית.-גאו ואנרגיה  לקטריתא

 . החברה של הפעילות לתחום

 ושירותים מוצרים 6.7

והונגריהבמדינות תחום הפעילות,   נחלק לשלושה   לרבות באיטליה  תחום הפעילות 

מודלים עיקריים: ייזום, הקמה ובעלות/הפעלה של הפרויקט. החברה פועלת כבעלי  

אינה   החברה  הפרויקטים.  של  הסופיים  הייזום  בשלבי  מעורבת  ולעיתים  הפרויקט 

פועלת כמקים הפרויקטים בפועל. החברה רוכשת את הרישיונות הדרושים להקמת 

ה מחברת  הפרויקט  ההקמה  והפעלת  מחברת  או  הפרויקט,  את  שפיתחה  ייזום 

מקימה את הפרויקט באמצעות קבלני משנה )לרוב באמצעות ספק הטורבינות וקבלן  ה

BOP .) 

לאחר השלמת ההקמה, החברה מנהלת את הפרויקט ונעזרת לצורך כך גם בגורמים 

 לאומיים המספקים לחברה שירותי ניהול שונים. -מקומיים ובין

 קרואטיה, סרביה וקוסובואודות להלן מידע פרטני  

 : )FITלקבלת תעריף ההזנה לרשת )   HROTEתיאור ההתקשרות מול    להלן קרואטיה:  

בשליטת   .א בשרשור  המצויה  ייעודית,  חברה  באמצעות  מוחזקים  המתקנים 

הייעודית   החברה  המיוצר  החברה.  החשמל  כלל  למכירת  בהסכם  מתקשרת 

שנה ממועד ההפעלה המסחרית    14, לתקופה של  HROTEמול    -(  PPA)  - במתקן  

 של המתקן.  

ה,  בתקופת ההרצ  FIT  -, גובה ה FIT  - ההסכמים מגדירים את היקף המתקן, ה .ב

 '.  וכו, מנגנון ההצמדה FIT -תקופת ה 

 : )FITלקבלת תעריף ההזנה לרשת ) EPSסרביה: להלן תיאור ההתקשרות מול 

בשליטת   .א בשרשור  המצויה  ייעודית,  חברה  באמצעות  מוחזקים  המתקנים 

הייעודית   החברה  המיוצר  החברה.  החשמל  כלל  למכירת  בהסכם  מתקשרת 

שנה ממועד ההפעלה המסחרית של    12, לתקופה של  EPSמול    -(  PPA)  -במתקן  

 המתקן.  

  בתקופת ההרצה,   FIT  -, גובה ה FIT  - ההסכמים מגדירים את היקף המתקן, ה .ב

 '. וכו, מנגנון ההצמדה FIT -תקופת ה 
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 :)FITלקבלת תעריף ההזנה לרשת ) KOSTTקוסובו: להלן תיאור ההתקשרות מול 

בשליטת   .א בשרשור  המצויה  ייעודית,  חברה  באמצעות  מוחזקים  המתקנים 

הייעודית   החברה  המיוצר  החברה.  החשמל  כלל  למכירת  בהסכם  מתקשרת 

שנה ממועד ההפעלה המסחרית    12, לתקופה של  KOSTTמול    -(  PPA)  -במתקן  

בתקופת    FIT  - , גובה הFIT  -של המתקן. ההסכמים מגדירים את היקף המתקן, ה 

 '.  וכו, מנגנון ההצמדה  FIT -, תקופת ה ההרצה

 לקוחות  6.8

לדוחות    28בחינת לקוחות מהותיים מתבססת על הכנסות המגזרים בהתאם לביאור  

היוו    הכספיים. מהם  החברה  שהכנסות  לקוחות  בדבר  פרטים  יותר    10%להלן  או 

  : 2021בדצמבר    31וליום    2020בדצמבר    31מהכנסות החברה בדוחותיה הכספיים ליום  

 
 הכנסות החברה מלקוח )באלפי ש"ח( 

 

שיעור מסך הכנסות המגזרים על פי  
 31דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 ()באחוזים 2021בדצמבר 

רשות  
החשמל  

 בקרואטיה 
49,126 

11 

רשות  
החשמל  
 בסרביה 

110,754 23 

רשות  
החשמל  
 בקוסובו 

12,768 3 

רשות  
החשמל  
 בהונגריה 

 

25,391 5 

ויות  רש
החשמל  
בתחום  
   הפעילות 

198,039 42 

 

 הכנסות החברה מלקוח )באלפי ש"ח(  
שיעור מסך הכנסות המגזרים על פי  

 31דוחותיה הכספיים של החברה ליום 
 )באחוזים( 2020בדצמבר 

  רשות
  החשמל

 בקרואטיה 
48,572 13 

  רשות
  החשמל
 בסרביה 

91,598 24 

  רשות
  החשמל
 בקוסובו 

- - 

רשות  
החשמל  
 בהונגריה 

 

25,781 7 

ויות  רש
החשמל  
בתחום  
   הפעילות 

165,951 44 



81 

 

 

יתר הפרויקטים באיטליה ובהונגריה עדיין מצויים בשלבי פיתוח וטרם הגיעו לשלב  

 ההפעלה. 

 תחרות 6.9

מאפייני   כי  דומיםיודגש  הפעילות  בתחום  ומאופיין    התחרות  השונות  המדינות  בין 

בביזור תחרותי בין מספר פרויקטים בכל מדינה ותחרות ביחס למכסות המוקצות על  

 : ידי מדינת היעד

 קרואטיה:

.  יםי מרכז  שחקנים  כעשרה  בין  המתחלק  חלקי  מבוזר  במבנה  מתאפיין  הקרואטי  השוק

- מגה  עשרות  של   בהספק  גדוליםמתקנים  )  החברה  מתמקדת  בהם,  תקניםמה   בתחום

.  גורמים   מספר  של  בבעלותם   שנמצאים   מתקנים   10  מעל  בקרואטיה  הוקמווואט(,  

החברה   פעילות  של  ייצור    10%  - כמהווה    בקרואטיהחלקה  בשוק  הפעילות  מכלל 

 .  בקרואטיה רוח מפרויקטיהחשמל 

 סרביה:

. וואט-מגה  500  של  מצטבר  בהיקף  רוח  לפרויקטי  מכסה  קיימת  הסרבי  החשמל  במשק

לפרויקטי  10-לכ  שוריינה  זו  מכסה בנוסף  המכסה.  מוצתה  ובכך  אלו,    םפרויקטים 

את   הבטיחו  לא  אשר  פיתוח  בשלבי  הנמצאים  נוספים  פרויקטים  מספר  קיימים 

מקומם במכסה ומכוונים להסדרות המשך. בתחום המתקנים בהם מתמקדת החברה 

מג עשרות  של  בהספק  גדולים  של  -ה)מתקנים  מצומצם  מספר  עוד  קיימים  וואט(, 

השלמת הקמתם של פרויקטי הרוח הנכללים    עםפרויקטים הנמצאים בשלבי הקמה.  

החברה   פעילות  של  חלקה  האמורה,  מכלל    20%  -ל  מעל  יהווה  בסרביהבמכסה 

 .  )ככל שיושלמו( סרביהב רוח מפרויקטיהפעילות בשוק ייצור החשמל 

 קוסובו: 

- מגה  150  של  מצטבר  בהיקף  רוח   לפרויקטי   מכסה  קיימתהחשמל בקוסובו    במשק

 ם פרויקטים ובכך כמעט מוצתה המכסה. בנוסף לפרויקטי  2-ל  שוריינה  זו  מכסהואט.  ו

אלו, קיימים מספר פרויקטים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח אשר לא הבטיחו את  

הם מתמקדת החברה מקומם במכסה ומכוונים להסדרות המשך. בתחום המתקנים ב

  רונה וואט(, קיים עוד פרויקט אחד שלאח- )מתקנים גדולים בהספק של עשרות מגה

 הקמתו.    הושלמה

השלמת הקמתם של פרויקטי הרוח הנכללים במכסה האמורה, חלקה של פעילות   עם

ייצור החשמל    70%-כ   יהווה  בקוסובוהחברה   בשוק  הפעילות    רוח   מפרויקטימכלל 

 . במדינה
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 הונגריה ואיטליה: 

 החל ,  שונים  מפתחים   בין  המתחלק  מבוזר  במבנה  מתאפיין  הסולארית  האנרגיה  שוק

 בהספקים   פרויקטים  המפתחים  וקטנים  עצמאיים  למפתחים  ועד  מבוססות  מחברות

 . נמוכים

בה על איתור ורכישת  והפרויקטים בהם מתמקדת החברה, עיקר התחרות נס  בתחום

 על   עונים  ואשר  חיבור   לפני  או  הקמה ,  ייזום  בשלב  נמצאים  אשרפרויקטים  

 למשקיע   תשואה  שיעור,  נמוכים  סיכונים,  וטכנית  משפטית  נאותות   כגון  קריטריונים 

 .  עתידית  סחירות ויכולת

  עונתיות 6.10

  והלחץ   הרוח  מאפייני,  הרוח  בעוצמתהרוח לייצר חשמל, תלויה    פרויקטישל    םכולתי

. כתוצאה משינוי הגורמים האמורים לאורך  הטורבינות  מותקנות  בהם  האטמוספרי

בתחום אנרגיית הרוח, ייצור    השנה, ישנה שונות בתפוקות המערכות בין חודשי השנה.

, בהתאם לאזור ספציפי בו חשמל נתון לשינויים במשטר הרוחות על פני עונות השנה

הטורבינות השנים.    ,וכן  מותקנות  בין  הרוחות  במשטר  ספקלמען  לשונות    כי   ,הסר 

  על   מהותית  השפעה  להיות   עשויה  מסוימת בתקופה  בפועל   שישררו   האוויר  מזג  לתנאי 

הפערים בין   ,במרבית מדינות תחום הפעילות  .החברה  מתקני  של  החשמל  ייצור  יכולת

קיץ משמעותיים ומתאפיינים בפער של עשרות אחוזים  בין חודשי ה חודשי החורף ל

 בתפוקות המערכת. 

תלויה    פרויקטיםשל    םכולתי חשמל,  לייצר  הסולארית  האנרגיה    בתנאי בתחום 

. כתוצאה משינוי ברמת הקרינה לאורך  הפרויקטים ממוקמים בהם באתרים הקרינה

חוד בין  הפרויקטים  בתפוקות  גדולה  שונות  ישנה  השנההשנה,  חשי  הקיץ  .  ודשי 

 מאופיינים בתפוקה גבוהה יותר ביחס לחודשי החורף. 

,  היעד  במדינותהחברה מפעילות אנרגיה מתחדשת  שללהלן התפלגות הכנסות חשמל 

  :2021בכל רבעון בשנת  

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 31/03/21 30/06/21 30/09/21 31/12/21 

 אלפי ש"ח  

 15,602 9,998 10,253 13,273 קרואטיה 

 36,023 18,895 24,884 30,952 סרביה

 11,762 1,006 - - קוסובו 

 2,209 9,133 9,716 4,333 הונגריה

 65,596 39,032 44,853 48,558 סה''כ 
 

 ייצור כושר 6.11

מושפע בעיקר מהיצע פרויקטים העונים    בתחום הפעילותפעילותה של החברה    היקף

 על קריטריוני החברה ועל יכול סגירת עסקאות עם המוכרים הרלוונטיים.  
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 אירופה   במערב האנרגיה המתחדשתתחום פעילות  

פרויקטי  והקמת  לפיתוח  פועלת  החברה  זה,  לפרק  ברישא  חשמל    כאמור  בשווקי  גדולים  רוח 

מפותחים במדינות מערב אירופה, אשר לרוב מבוססים על מכירת חשמל בשוק החופשי במחירים  

מעל   של  בהספק  רוח  פרויקטי  לחברה  הדו"ח,  למועד  נכון  בספרד,  -מגה   1,400תחרותיים.  וואט 

 בשבדיה ובאירלנד )המצויים בשלבים שונים, כמפורט להלן(.  

 ecamaGפרויקט 

 - בהספק של כ  בספרד  Gecama  )יחד עם שותפים מוסדיים( את פרויקט   2018רה רכשה בשנת  החב

 הקמתו.   ךוואט, המצוי כעת במהל-מגה 312

מגה    17-בכ  הפרויקט אישרו המלווים לפרוייקט את מימון הרחבת    2021ברבעון השלישי של שנת  

ההקמה הכוללת   מתוך עלות 50%של נשאר מינוף  וואט. ה-מגה 329וואט נוספים, להספק כולל של 

בכ המוערכת  הפרויקט  אירו  335- של  ל  מיליון  הפרויקט  הרחבת  חיבור    .וואט(- מגה   329-)כולל 

 .המקורי פרויקטביחד עם הלהסתיים בה של הפרויקט לרשת החשמל צפוי להיות חההר

  15חתמה החברה על הסכם גידור למחירי החשמל בפרויקט לתקופה של    2021טובר  בחודש אוק

מהחשמל    50%. עסקת הגידור בוצעה על היקף משוקלל של  2022חודשים החל מחודש אוקטובר  

אירו למגה וואט    75.5הצפוי להיות מיוצר בפרויקט בתקופת הגידור. מחיר הגידור המשוקלל הינו  

מעותית מתחזיות המחיר עליהן התבסס המודל הפיננסי של החברה.  שעה, המשקף מחיר גבוה מש

בוצעה במתווה   ( עם חברת תשתיות אנרגיה אירופאית  Contract for difference)  CFDהעסקה 

 מדינות ברחבי העולם. 30-מובילה הפועלת בכ

 וואט -מגה  1,400ספרד )רוח וסולארי(, 

וואט )רוח, סולארי  - מגה  1,400  -בספרד היקף כולל של כנכון לתאריך פרסום הדוח החברה מפתחת  

 ואגירה(.

ת רוח  ישיתוף פעולה לפיתוח מקבצים של פרויקטי אנרגיל  םעל הסכמיהחברה  חתמה    2019יולי  ב

המהלך הינו חלק מאסטרטגיית החברה למנף  .  ואנרגיה סולארית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח

סיים בייזום פרויקטי אנרגיה מתחדשת בשוק הישראלי  ויתרונותיה היחאת יכולות הליבה שלה  

הראשונייםהחל  והבינלאומי,   הפיתוח  לאפשר  החקיקה    השלמתלאור  בנוסף,  .  משלבי  שנועדה 

יצור אנרגיה משני    אנרגיות  הקמת פרויקטי )פרויקטים המשלבים  מתחדשות היברידיים בספרד 

  250  -כשל  מקורות או יותר של אנרגיה מתחדשת(, החברה פועלת להוספת פרויקט סולארי בהיקף

 .  Gecamaעל בסיס התשתיות הקיימות של פרויקט מגה וואט 

ויקטי אנרגיה סולארית  חתמה החברה על הסכם לרכישה בשלבים של פורטפוליו פר  2021באוגוסט 

של   פוטנציאלי מצרפי  בהספק  פיתוח  בשלבי  מורכב מעשרה  2וואט-מגה  490המצוי  הפורטפוליו   .

אזורים,   בשני  המרוכזים  פריסת  Valencia  -ו  Andalucíaפרויקטים  את  גאוגרפית  המשלימים   ,

כיום   בספרד  החברה  ומפתחת  שמקימה  הפרויקטים  .  Castilla La Mancha  באזורהפרויקטים 

בקרקע   הזכויות  במרבית  זה  בשלב  המחזיקות  ייעודיות,  פרויקט  חברות  באמצעות  מוחזקים 

החשמל לרשת  חיבור  ובאישורי  הפרויקטים  בהתא.  להקמת  דרך  אבני  לפי  תשולם  ם  התמורה 

כל   והשגת  הפיתוח  השלמת  עם  תשולם  התמורה  כשמרבית  הפרויקטים,  פיתוח  להתקדמות 
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-100ההיתרים להקמת הפרויקטים. התמורה הממוצעת עם השלמת הפיתוח צפויה להגיע לסך של 

   .וואט, בתלות בהתממשות פרמטרים שונים של הפרויקטים- אלף אירו למגה 58

 :וואט-מגה 113)שבדיה(,  Picassoפרויקט רוח 

יוני   לרשת    2021בחודש  בשבדיה  פיקאסו  פרויקט הרוח  של  החיבור  על השלמת  הודיעה  החברה 

ומעבר   מסחריתהחשמל  תמכור  ע.  המלא  לפעילות  הפרויקט  חברת  העסקי,  המודל  פי    50%כל 

  רכישת חשמל לטווח ארוך הסכם  כ השנים הראשונות    12מייצור החשמל של המתקן לתקופה של  

( גרמנית גדולה, ויתרת הייצור תימכר במסגרת שוק  Utilityחשמל )במחיר קבוע לחברת תשתיות  

חתמה החברה על הסכם    2021בחודש ספטמבר    (.NORD POOLמכירת החשמל של צפון אירופה )

. עסקת הגידור בוצעה על  2021חודשים החל מאוקטובר    15החשמל לתקופה של  גידור מחירי  נוסף ל

של   משוקלל  הגידור    31%היקף  מחיר  הגידור.  בתקופת  בפרויקט  מיוצר  להיות  שצפוי  מהחשמל 

אירו למגה וואט שעה, המשקף מחיר גבוה משמעותית מתחזיות המחיר עליהן    63המשוקלל הינו  

( עם  Contract for Difference) CFD במתווה העסקה בוצעה התבסס המודל הפיננסי של החברה.

 מדינות ברחבי העולם.   10-הפועלת בכ  כצד שכנגד, ,חברת תשתיות אנרגיה אירופאית מובילה

את    שהשלים  וואט-מגה  113  -שותפים מוסדיים( פרויקט רוח של כהחברה רכשה בשבדיה )ביחד עם  

והתקשרה    הפיתוח.שלב   הפרויקט  של  הפיננסית  הסגירה  את  השלימה  החברה  בהסכם  בנוסף, 

קבלן  ה  אספק הסכמי  טורבינות,  החשמל    ובנוסף  ,וכו'והקמת  מכירת  חברת    (PPA)בהסכם  עם 

 אנרגיה אירופאית גדולה. 

 וואט  -מגה 372)שבדיה(,   ביורןפרויקט רוח 

הפרויקט  2020אוקטובר    בחודש רכישת  את  החברה  והחלה  Bjorenberget   השלימה  )"ביורן"( 

על ידי קרן    מוחזקתוהיתרה    56%  בפרויקט בשיעור משוקלל שלמחזיקה  החברה  בהקמת הפרויקט.  

הנורדי בשוק  הרוח  אנרגיית  בתחום  בהשקעות  המתמחה  אירופאית   Prime"  מקבוצת  תשתיות 

Green Energy Infrastructure Find (PGEIF)"  .  ההשקעה הכוללת לרכישת הזכויות בפרויקט

חלקה של החברה בהשקעה צפוי  , כאשר  מיליון אירו   430-440  -והקמתו צפויה לעמוד על סך של כ

  48%  -כ  לפרויקט בהיקף שלחוב    נחתם הסכם מימון  2021במאי  .  מיליון אירו  130-140  -לעמוד על כ

עם קונסורציום של שלושה    Non-recourseה  מעלות הפרויקט במתוו זכות חזרה לבעלים(  )ללא 

חשמל  מכירת  הסכם  ה על  חתמ  טחברת הפרויק  2020מלווים אירופאים בכירים. בנוסף, בדצמבר  

על  מהחשמל המופק מהפרויקט  50%למכור  עם אחת מענקיות הטכנולוגיה העולמיות  לטווח ארוך

יתרת החשמל המיוצר צפויה  קבוע.    שנים במחיר  10 -לתקופה של כבסיס "תשלום על בסיס ייצור"  

החשמל של הפרויקט    הכנסות(.  NORD POOLמכר במסגרת שוק החשמל של צפון אירופה )ילה

בכ להסתכם  הראשונה   30- צפויים  בשנה  אירו  ה מיליון    60-ובכ  ,49מיליון  בממוצע.  לשנה  - אירו 

BITDAE   להערכת החברה  למשך כל תקופת ההפעלה.    50מיליון אירו לשנה בממוצע   50-מוערך בכ

 .2023של שנת  הראשון ברבעון  ההפעלה המסחרית צפויה 

 

    תחזית  לגבי החברה והנחת מובילה  בינלאומית וייעוץ הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת  מבוסס 49
 הפרויקט  במדינת האינפלציה     
   תחזית  לגבי החברה והנחת מובילה  בינלאומית וייעוץ הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת  מבוסס 50

 הפרויקט  במדינת האינפלציה     
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 וואט( -מגה 192)פינלנד(,  Lappfjardהרוח  פרויקט

קבוצת    כחלק עם  השליטה    2020  ,באוקטובר  Prime Capitalמההתקשרות  רכישת  את  שכללה 

מיליון אירו    50להשקיע סכום של עד    אנלייט(, התחייבה  וואט-מגה  372בפרויקט ביורן בשבדיה )

של   הנורדי:  ,  Prime Capitalבקרן ההשקעות  בשוק  אנרגיית הרוח  בתחום  המתמחה בהשקעות 

PGEIF  ,הקרן של  ההשקעות  מתוכנית  כחלק   .PGEIF  שנת של  השני  ברבעון  את    2021  רכשה 

בשלבי הקמה. שיעור    שנמצאמגה וואט    192בפינלנד, בעל הספק ייצור של    Lappfjardפרויקט הרוח  

של   בפרויקט    אנלייט ההחזקה  ובהתאם  לקרן  נוספים  משקיעים  כניסת  לאחר  ההשקעות  בקרן 

Lappfjard  וואט. הפרויקט  -מגה  21בהספק הפרויקט הינו    אנלייט   ה של, משמע חלק11%-הינו כ

והפעלתו המסחרית צפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת    2021בחודש אוגוסט    את הקמתו  החל

מוערכת  2023 בפרויקט  הכוללת  ההשקעה  חלק   200-205  -בכ.  כלומר  אירו,  שלמיליון    אנלייט   ה 

מיליון אירו. הסגירה הפיננסית של הפרויקט צפויה להתרחש במהלך   22-בהשקעה בפרויקט הינו כ 

הקרובי הינו  החודשים  הצפוי  המינוף  שיעור  כאשר  )כרגע,  .  45%-40%ם,  מהיקף  100%מלוא   )

 NORDהחשמל המיוצר על ידי הפרויקט צפוי להימכר במסגרת שוק החשמל של צפון אירופה )

POOL)ש בזמן   ,Prime Capital-    בהסכמי להתקשר  הזדמנויות  גידור  או    PPAבוחנת  הסכמי 

  כאשר, בשנה אירו  מיליון  26-28  על  בממוצע לעמוד  צפויים  הפרויקט של החשמל. הכנסות מחירים

  ה . חלק51אירו   מיליון  16-15  על  לעמוד  צפויים  הראשונה  המלאה  ההפעלה  בשנת  החשמל  הכנסות

  אנלייט   ה שלחלק   בעודמיליון אירו בשנה בממוצע,    3החשמל צפוי לעמוד על    בהכנסות  אנלייטשל  

שיעור    לאורמיליון אירו.    2-בתקבולי החשמל בשנת ההפעלה המלאה הראשונה צפויים לעמוד על כ 

בפרויקט, תוצאות הפרויקט אינן מאוחדות בדוח הכספי של החברה וההשקעה    אנלייטההחזקה של  

 .IFRS 9בקרן מטופלת בשווי הוגן דרך רווח והפסד בהתאם להוראות 

ומדינות   בשווקים  לתיאור  מדובר  להלן.  בהרחבה  יתוארו  ואלו  דומים,  מאפיינים  בעלי  פעילות 

האחזקות   תרשים  לרבות  לעיל,  הפרויקטים  טבלת  ראה  הבעלות,  ושיעורי  בפרויקטים  האחזקה 

 המצורף לפרק זה. 

 מידע אודות התחום   .7

 להלן מידע פרטני אודות מדינות היעד בתחום הפעילות: 

 ספרד: 

ממקורות מתחדשים.    58%-כוואט, מתוכם  -'יגהג  112.76 -המותקן בספרד מסתכם ב  ההספק

 :202252פברואר להלן תמהיל הייצור נכון ל

 

   מבוסס על תחזיות אמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת הנדסה וייעוץ בינלאומית מובילה והנחת החברה לגבי תחזית   51
 במדינת הפרויקט  האינפלציה     
52 https://www.ree.es/en/datos/generation ()נתוני חברת ההולכה בספרד 
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שנת   הממשלה    46.7%,  2021במהלך  יעד  בספרד מקורו מאנרגיה מתחדשת.  החשמל  מייצור 

הוא להגדיל את    P)Integrated National Energy and Climate Plan (NECבאמצעות    2030לשנת  

 מסך ייצור החשמל.   74% -הייצור ממקורות מתחדשים ל

  10%-כ  של  גידול  GWh121.3  -, סך ייצור החשמל ממקורות מתחדשים הסתכם ב2021במהלך  

על אף    .2020  - ביחס ל  1%-כפחת ב  2021. סך הפליטות מייצור חשמל במהלך  2020  -ל  ביחס

התוספת המשמעותית של אנרגיות מתחדשות לייצור החשמל בספרד, חזרת העובדים למקומות  

שנת   לאחר  והייצור,  ה   ההייתשבה    2020העבודה  מגפת  בגלל  משמעותית  ,  COVID- האטה 

 העלתה את צריכת החשמל הכוללת ולא אפשרה כמעט להפחית במקורות ייצור קונבנציונליים. 

  לכך  הסיבות ,2021  שנת במהלך משמעותית עלה בפרט ובספרד ,בכלל באירופה החשמל תעריף

  בצריכת  ירידה   ההייתשבה    2020  שנתלאחר    בספרד  והייצור העבודה    של חזרה    בעיקר  הן

קשה בספרד שהפחית את    חורף השנה עובדים רבים עבדו מהבית,    שבמרבית  כך  עקב  החשמל

חשמל  ואילץ    םהידרואלקטריי  ממקורות  החשמלייצור     כדי   קונבנציונליים  ממקורותלייצר 

המחסור,    לפצות   אנרגיות  מתקני   שלמסיבית    כניסה,  הטבעי  הגז  במחירי  חדה  עלייה על 

  את   לאזן  שאמורים(  ותאחר  לוגיות)בטריות או טכנו  אנרגיה  אגירת  מתקני  כאשר  מתחדשות

 . בספרד נרחב בשימוש נמצאים לא  עדיין הייצור 

היום במשק החשמל הספרדי הן בעיקר חברות חשמל מקומיות, ביניהן:    החברות הדומיננטיות

Endesa, Iberdrola, Naturgy, Viesgo, EDP  ,חמשת החברות שולטות במרבית מקטעי הייצור .

חברות מקומיות קטנות שעוסקות בסחר בחשמל.    200  -והחלוקה. מלבד חברות אלה ישנן כ

, חברה ממשלתית שאמונה על תכנון וביצוע ההשקעות לבניית  REE  על ידימקטע ההולכה מנוהל  

 מערכת ההולכה הארצית. 
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 שבדיה:

אנרגיות מתחדשות עד שנת    100%שבדיה הינה אחת המדינות היחידות בעולם שהציבה יעד של  

, שוק החשמל הגדול באירופה המקשר בין המדינות  Nord Pool  -. שבדיה משתייכת לשוק ה2040

ואט שעה לשנה. עד היום מרבית ייצור החשמל  -טרה  500הנורדיות והבלטיות, בהיקף של מעל  

אלקטריים ואנרגיה גרעינית. עם זאת, היקף פיתוח  -סס על מקורות הידרומבו  Nord Pool  -ב

פרויקטי אנרגיית רוח והעלויות הנמוכות של ייצור חשמל מרוח צפוי להגדיל משמעותית את  

  - מרכיב אנרגיית הרוח בתמהיל ייצור החשמל בשבדיה ובמדינות הנורדיות. מטבע הפעילות ב

Nord Pool   .הינו אירו 

 :205053עד לשנת  נורדיותתמהיל מקורות האנרגיה במדינות  תחזית להלן  

 

 אירלנד: 

כיום את מקור    מהווה רוח  ה  אנרגייתאנרגיית הרוח באירלנד הוא שוק מפותח ותחרותי.    שוק

  פני   על   המפוזר   54וואט - מגה  4,325-כ  שלהאנרגיה המתחדשת העיקרי באירלנד עם הספק מותקן  

 . 55באירלנד  פרויקטים  300- מ יותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 carbon markets-Wood Mackenzie Power Services; Nordic power markets to 2050: an energy transition in low 

 . EirGrid All Island Generation Capacity Statement 2020-2029 מקור:  54

 המשויכת לבריטניה . כל הנתונים להלן המתייחסים לאירלנד אינם כוללים את צפון אירלנד, Irish Wind Energy Association –IWEAמקור:  55
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 וואט(-)מגה  2020 -  2013, אירלנד, רוח אנרגיית, מותקן הספק

 

מייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת   70%נקבעו יעדים של    רגולציה באירלנדל  בהתאם

ייצור אלה משקפים  .  292056  לשנתעד   וואט  - מגה  8,500-למעלה מ   שלשוק    פוטנציאליעדי 

 .202957  עד שנת  מותקן

 2029 עד, באירלנד הרוח שוק פוטנציאל

 

 EirGrid: מקור 

 חזק  רוחות   ממשטר  הנהנה,  איכותי  כשוק  באירלנד  השוק  את   מעריכה  החברה,  ככלל

 . נוסף  עתידי שוק ובפוטנציאל  תומכת  מימון בסביבת  ומאופיין,  נרחבים באזורים

 

  2029-2020EirGrid All Island Generation Capacity Statementמקור:   56
 .EirGrid All Island Generation Capacity Statement 2020-2029מקור:   57
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 :, מגבלות ופיקוח על פעילות החברההרגולציה בתחום הפעילות 7.1

 ספרד: 

הא חדירת  קצב  לגידול  תוכנית  מקדמת  הספרדית  המתחדשות.  נהממשלה  רגיות 

תוך  ,  מהאנרגיה החשמלית המשקית  74%המטרה שהציבה הממשלה היא ייצור של  

  וואט - יגה'ג  55  -. על מנת לעמוד ביעד זה, כ2030שימוש במקורות מתחדשים עד שנת  

  וואט -יגה 'ג  5 -קרי גידול של כשל אמצעי ייצור מאנרגיה מתחדשת אמורים להיבנות, 

שנתי. מתוכם, בסיס  על  מותקנת  יכולת  ראשוניות  של  פי הערכות  יהיו    65%  -כ   על 

סחר החשמל בספרד מתבצע דרך    יהיו פרויקטי רוח.  35%  -, ווולטאים-פוטופרויקטים  

 .OMI-Polo Español S.A. (“OMIE”)בורסת חשמל מקומית בשם  

נובמבר   חודש  שנתית    2020במהלך  רב  תוכנית  שמסדירה  רגולציה  בספרד  עברה 

וכו'(.   ביומסה  רוח,  )סולארי,  שונים  מסוגים  מתחדשות  אנרגיות  אספקת  למכרזי 

המכרזים הינם מכרזי תעריף מובטח ע"י הממשלה להספק אנרגיה שעליהם מתחייב 

השנים הקרובות,    5-הזוכה. הרגולציה מציינת את סך ההספק שיצא למכרז בכל שנה ב

 . 2020המכרז הראשון כבר יצא לדרך בדצמבר ו

אישרה ממשלת ספרד רגולציה חדשה בנושא התחברות לרשת ההולכה    29.12.2020  -ב

(. רגולציה זו מסדירה את הליך הגשת הבקשות  Royal Decree 1183/2020והחלוקה )

לחיבור לרשת וניהול ההספק הפנוי. כמו כן, הרגולציה מאפשרת הוספת רכיב ייצור 

 (. ההיברידיזצי סף מאנרגיה מתחדשת או אגירה לפרויקט קיימים או חדשים )נו

 שבדיה:

ללא  שוק  במחירי  חשמל  מכירת  על  מבוסס  בשבדיה  המתחדשות  האנרגיות  שוק 

ה  .סובסידיות שוק  של  הגבוהה  מלוא    Nord Pool  -הנזילות  מכירת  את  מאפשרת 

הרוח בשוק. לטובת קבלת מימון פרויקטלי לפרויקטים,   החשמל המיוצר בפרויקטי 

באמצעות הסכמי  נמכר בדרך כלל  (  50%- חלק מהחשמל המיוצר )לרוב בשיעור של כ

 .  (PPAsארוכי טווח ) רכישת חשמל מסחריים

השוק התבסס בעבר על סובסידיות במודל של "תעודות ירוקות" שנמכרו לצד מכירת  

אינו מהווה אלו  תעודות    שווי  אולם(,  Electricity Certificatesהחשמל מהפרויקטים )

  - יצרני אנרגיה מתחדשת ב  כיום מרכיב משמעותי בהכנסות מהפרויקטים. במקביל, 

Nord Pool    ממכירת נוספות  לתמורות  אחרים,  בשווקים  ליצרנים  בדומה  זכאים, 

ת , המעידוGuarantees of Originחשמל ממקורות מתחדשים בגין תעודות סחירות, 

החשמל   בשווקי  סחירות  והינן  מתחדשת,  אנרגיה  באמצעות  חשמל  ייצור  היקף  על 

   הבינלאומיים.

 אירלנד: 

תעריףההסדרה  ה על  מבוססת  באירלנד  הקיימת  הזנה  REFIT ממשלתית  )תעריף 

ל  -לרשת(   כ  15-שהינו תעריף קבוע  על  יורו סנט לכל    6.97-שנה, צמוד מדד העומד 
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בהתאם להסכם של חברת הפרויקט עם חברת  ,  . בנוסף לכך58וואט/שעה מיוצר - וקיל

וואט/שעה מיוצר  -ויורו סנט לכל קיל   0.74החלוקה, הפרויקט יזכה לתעריף נוסף של  

לא  15במהלך   הראשונות.  ההשנים  תקופת  סיום    הפרויקט ,  PPA  -וה  REFIT  -חר 

  - מנת שפרויקט יהיה זכאי ל  על   . שוק  במחירי   החשמל  את  ולמכור   חשמל   לייצר   משיךי

REFIT    במסגרת ההסדרה הקיימת, עליו לעמוד במספר תנאים לרבות קבלת היתרי

  החשמל   לרשת  חיבור  הסכמי,  (Planning Permission)נטיים לפרויקטים  ווהבנייה הרל

 .ועוד בקרקע זכויות, מקומיתה

ה   הליך תעריף  של  לREFIT  -אישורו  מסמכים  בהגשת  כרוך   ,-  Department of 

Communications, Climate Action & Environment (DCCAE)    :להלן(DCCAE" )"

, חברת הפרויקט חותמת על הסכם  DCCAE  - לצורך אישור התעריף. לאחר אישור ה

, המאושר על ידי  "Licensed Supplier")  )להלן:  מורשה  Off-takerלמכירת חשמל מול  

 . Commission for Energy Regulation (CER) -ה

המשולם על החשמל המיוצר על ידי    REFIT  -מכירת החשמל כולל את מרכיב ה  הסכם

ה נוסף,  קבוע  מרכיב  וכן  חברת  Balancing Payment  -הפרויקט,  בין  המתחלק   ,

, ולרוב,  PPA  -כולל את התנאים לקיום ה  PPA  - ה  הסכם .Off-taker  - הפרויקט ובין ה

גם   כולל  בשוק  הדומים  ההסכמים  המתייחסים  Market Change Clausesכבכל   ,

ממעבר עתידי למסחר    כתוצאה  לשינויים עתידיים במשק החשמל באירלנד הצפויים

  .Integrated Single Electricity Market (ISEM)  -חשמל במסגרת ה

- שוק החשמל באירלנד עבר למסחר בחשמל במסגרת ה,  2018באוקטובר    1-החל מה

ISEM  .מקורות   של  מתקדם  ניהול  לאפשר  היא  הרגולטור  מבחינת  המעבר  מטרת  

במסגרת    .מתחדשות  מאנרגיות  חשמל  יצורי ב  לגידול  מענה   ומתן  השונים  הייצור 

י  ,הרגולציה החדשה צור למנהל המערכת,  יעל היצרן מוטלת החובה להגיש תחזיות 

( במקרה של סטייה בין   (Balancing Costsהיצרן חשוף לעלויות איזון עודפותכאשר  

 תחזיות הייצור של החווה לבין הייצור בפועל.  

התקשרה חברת הפרויקט עם חברת   ן, על מנת לצמצם את החשיפה לעלויות האיזו

את    ,גידור אשר תמורת מחיר קבוע לוקחת על עצמה את ביצוע תחזיות הייצור וכן

ההתקשרות עם חברת הגידור הינה בהסכם קצר טווח,    .האיזון   הסיכונים של עלויות

 למשך שנה עם אופציה לשנה נוספת. 

ד אשר אינם מחויבים כי ישנם יצרני חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת באירלנ,  יצוין

, אלא רשאים למכור את החשמל באמצעות  Licensed Supplierמול  PPA -להתקשר ב

 שוק המסחר בחשמל.  

 

58  
 .Page.aspx-Landing-Schemes-RefitEnergy/Pages/-ie/Renewable-http://www.dccae.gov.ie/energy/enמקור:  

 

http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Renewable-Energy/Pages/Refit-Schemes-Landing-Page.aspx
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להסכם עם רוכש החשמל, נדרש כל מתקן לייצור חשמל להתקשר בהסכם עם    בנוסף

ESB  :להלן(  "ESB  )"עם   נפרד  והסכם,  הארצית  החשמל  לרשת  הפרויקט  חיבור  לשם  

 המתחזקת את הרשת. החברה

 סטטוס הפיתוח של הפרויקטים: 7.2

  Gecamaפיתוח לאורך קו ההולכה של פרויקט  פרויקטי

,  וואט- ג'יגה  1  -כולל בניית קו הולכה חדש עם יכולת הולכה של כ  Gecamaפרויקט  

. החברה מקדמת מספר פרויקטים בסמיכות הגדולה פי שלוש ויותר מצרכי הפרויקט

פיתוח צבר פרויקטים "היברידי" . על בסיס זה, החברה מעריכה כי  שיחוברו  לקו זה

סולארי( וחיבורם לקו הולכה אחד יאפשר מיטוב פרופיל הייצור וניצול מיטבי  ו)רוח  

 . של משאב ההולכה

שני הסכמי מסגרת לפיתוח מקבצי פרויקטים בסמוך לפרויקט   חתמהאנלייט  על כן,  

Gecama  :'מול השותפים העיקריים בפרויקט    :צבר אGecama    לפיתוח פרויקט רוח

של  ב';   Atalaya del Cañavateבאזור  וואט- מגה  150  -כ  בהספק  חברת :  צבר  מול 

 - כי של  בהספק מצרפ  םלפיתוח שני פרויקטים סולאריי  Gecamaהתכנון של פרויקט  

ניטור  וואט-מגה  400 מבוצע  ובמקביל  הובטחו  הפרויקטים  בשטח  הקרקע  זכויות   .

בנוסף, החברה מקדמת הוספת פרויקט סולארי    -סביבתי והכנת מסמכי התוכנית. ב

 .Gecamaלצד פרויקט  יהיבריד 

  "פיקאסו" בשבדיה פרויקט

- מגה  113, בהספק של  כי כל הטורבינות בפרויקט  , דיווחה החברה2021בחודש יוני  

לרשת.    ואט,ו מייצרות חשמל המוזרם  והן  לרשת החשמל  כן, הפרויקט  חוברו  כמו 

 הגרמני. HCOBסגירה פיננסית עם בנק  2019השלים בסוף 

חברת הפרויקט התקשרה עם חברת תשתיות אנרגיה אירופאית גדולה בהסכם מסחרי  

מייצור החשמל    50%, תמכור  2021  ו, החל מחודש יולי(, במסגרתPPAלמכירת חשמל )

  - שנים בתעריף קבוע ויתרת הייצור תימכר בתנאי שוק ב 12של הפרויקט לתקופה של  

NORD POOLה כניסת  למועד  עד  באירופה.  הגדול  בחשמל  הסחר  שוק   ,-  PPA  

לתוקף, הרגולציה בשוודיה מאפשרת את מכירת מלוא החשמל המיוצר לרשת בתנאי  

 שוק.

כושר הייצור של   פי  כי  ו  הפרויקטעל  בהתבסס על התמהיל הנ"ל, החברה מעריכה, 

- החשמל של הפרויקט צפויים להסתכם בכ   הכנסותשנות ההפעלה הצפויות,    30  לאורך

מיליון אירו לשנה למשך    17-26- השנים הראשונות, ובכ  12  - מיליון אירו לשנה ב  10-15

 (.30-13השנים הבאות )שנים  18

 ''ח. שאלפי  37,966 של כולל  בסך מהפרויקט הדוח הוכרו הכנסות  בתקופת
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 פרויקט ביורן: 

חשמל השלימה    2020באוקטובר,    11ביום   לייצור  פרויקט  לרכישת  עסקה  החברה 

 וואט - מגה  372  -באמצעות אנרגיית רוח בשבדיה ותחילת הקמתו, בהספק כולל של כ

)"ביורן"(. במסגרת התנאים המתלים אשר הושלמו, הפרויקט    Björnbergetפרויקט    -

תחילת  צווי  וניתנו  המיידית  הקמתו  לתחילת  הנדרשים  ההיתרים  עיקרי  את  השיג 

והציוד.  עבודות ההקמה  באופן    לקבלני  נמשכת  הפרויקטים  בניית  לעכשיו,  נכון 

במקביל להגעתן   הסתיימו העבודה על מערכת תחנת הכוח  אינטנסיבי, כאשר מרבית  

 . 2022רכיבי טורבינת רוח, שיותקנו במהלך של 

הגדולים    Björnbergetפרויקט    הרוח  מפרויקטי  אחד  הוא  שבדיה,  במרכז  המצוי 

 טורבינות רוח.   60  -קף של כבאירופה, בהי 

בהיקף של    2021של  שני  הבמהלך הרבעון    הושלמה  הפרויקטעבור  הסגירה הפיננסית  

, עם קונסורציום של שלושה מלווים  non-recourseמעלות הפרויקט על בסיס  48%-כ

באירופה להתחיל  .  בכירים  צפויה  המסחרית  . 2023  שלהראשון  רבעון  בההפעלה 

ברכישת הזכויות ובהקמת הפרויקט צפויה לעמוד על של אנלייט  ההשקעה הכוללת  

מיליון    130-140- מיליון אירו, חלקה של החברה בהשקעה עומד על כ  445-435-סך של כ

 אירו. 

יורן    - PGEIFבמתווה השקעה משותף עם קרן תשתיות אירופאית,    בוצעהעסקת 

Prime Green Energy Investment Fund  בהשקעות  )ל המתמחה  "הקרן"(,  הלן: 

" מקבוצת  הנורדי,  בשוק  רוח  אנרגיית  נכסים  Prime Capitalבתחום  המנהלת   ,"

 והשקעות ברחבי העולם בהיקפים של מיליארדי אירו.  

והקרן החברה  העסקה,  מבנה  פי  בחברת  המה  100%  רכשו  על  והבעלות  חזקה 

במישרין בחברת הפרויקט, והקרן    מהחזקות  51%הפרויקט, כאשר החברה תרכוש  

יהיה רוב    בחברת הפרויקט. ממועד הסגירה הפיננסית, לחברה  מהחזקות  49%תרכוש  

בדירקטוריון בחברת הפרויקט, כאשר נושאים מהותיים מעבר למהלך העסקים הרגיל  

לרוב   יידרשו  הפרויקט  חברת  הפרויקט. של  בחברת  העיקריים  השותפים  כל    של 

ששיעור    החזקה של    מסוימתכמות  לחברה    הוקצובמקביל,   כך  חזקתה הבקרן, 

חזקתה המשוקלל  ה. שיעור  56%  -המשוקלל של החברה בשלב זה בפרויקט יעמוד על כ

לכ לרדת  עשוי  בפרויקט  או    55%- של החברה  חדשים  תגייס משקיעים  ככל שהקרן 

 .  49%חזקות הקרן מתחת הלפרויקט באופן שיקטין את  תצרף משקיע נוסף 

בשוק  נוספות  עסקאות  לקידום  אסטרטגיים  פיתוח  כשותפי  יפעלו  והקרן  החברה 

מיליון    50בקרן, החברה התחייבה להשקעה בהיקף של עד    אחזקותיההנורדי. כנגד  

בקרן,   הקרן,  אירו  של  חייה  ובתקופת  ההשקעה  להשקעות  בתקופת  שישמשו 

 כאמור.   בפרויקטים
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  Tier 1תאגיד   התקשרה עם,  וואט-מגה  372, שהספקו הכולל הוא  59חברת הפרויקט 

מכלל    50%למכירת  ) Power Purchase Agreement - PPAבהסכם מסחרי )בינלאומי  

של  חשמל  ה תקופה  למשך  בפרויקט  בפועל  שירותי   10שייוצר  לאספקת  וכן  שנים, 

 ת ההסכם.  תקופמכירת החשמל לרשת ב

 מכר יצפויה לה  יתרת ייצור החשמלבהתאם לאסטרטגיה עליה החברה דיווחה בעבר,  

שווב בסקנדינביה  יק אחד  הגדול  שהינו    Nord Pool -ה,  החשמל  החשמל  שוק 

באירופה, בו חברות המדינות הנורדיות והבלטיות ומקושר גם לגרמניה ואנגליה, והינו  

  .שוק משוכלל ועמוק בעל נזילות גבוהה

על תמהיל המכירה הנ"ל ועל תחזיות  ובהתבסס  הפרויקט  של  החזוי  על פי כושר הייצור  

- החשמל הכוללים של הפרויקט צפויים להסתכם בכ  הכנסותמחירי החשמל בשבדיה,  

מיליון אירו לשנה בממוצע למשך כל תקופת    60- מיליון אירו בשנה הראשונה, ובכ  30

 . 60ההפעלה 

קט עם קונסורציום של שלושה מלווים  כוונות למימון הפרוי ם הסכ חתמה על החברה  

אירופאיים בכירים, הכולל שני בנקים מסחריים מגרמניה המתמחים במימון פרויקטי  

 אנרגיה מתחדשת בצפון אירופה ובנק ממשלתי. להלן עיקרי הסכם הכוונות: 

במתווה  יהיה  הפרויקט  חברת  עם  ההלוואה  רס ריקו -נון פרוייקטלי  מימון    הסכם 

(Non-recourse Project Financing  של מינוף  בשיעור  ההשקעה   48% -כ(.    מעלות 

כ  הכוללת  של  בסך  המוערכת  רכישת   430-440  - בפרויקט,  עלות  )כולל  אירו  מיליון 

 הזכויות בפרויקט(.  

ט, תעמוד  לחברת הפרויק  מממןה  שתועמד על ידי הגוף מימון  הסגרת  בהתאם לכך, מ

שנים לאחר ההפעלה מסחרית.    18לתקופת ההקמה ועוד    רומיליון אי  210-220  -על כ

 .61על ידי חברת הפרויקט   תסופקיתרת ההון הנדרש 

הטורבינות    והתקנתבמסגרת ההתקשרות, חברת הפרויקט חתמה על הסכם לאספקת  

,  Siemens Gamesa Renewable Energy ("SGRE")עם חברה בת שבדית של חברת  

המובי  הטורבינות  מיצרניות  מול  אחת  הפרויקט  חברת  חתמה  בנוסף,  בעולם.  לות 

SGRE    חוזה שירות ותחזוקה ארוך טווח, הכולל התחייבות יצרן לרמת זמינות גבוהה

כמו כן וכאמור לעיל,    ואספקת חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.

עבור הפרויקט    (BOP)  נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית

לות בעולם והמפתחת שהינה אחת מחברות האנרגיה המתחדשת הגדו  RES  חברת   עם

 וכן הסכם ניהול בתקופת התפעול. של הפרויקט, 

 

 . בנוסף,  Prime Green Energy  -PGEIF, מוחזק על ידי קרן 49%מהאחזקות בחברת הפרויקט והיתר,  51%החברה מחזיקה  59
   . שיעור אחזקתה 61% -בקרן, כך ששיעור אחזקתה המשוקלל של החברה בשלב זה עומד על כ 19.8% -לחברה אחזקות של כ    
   ככל שהקרן תגייס משקיעים חדשים או תצרף משקיע נוסף לפרויקט באופן 55% -המשוקלל של החברה בפרויקט עשוי לרדת לכ    
 .49%שיקטין את אחזקות הקרן מתחת     
 Baringa Partnersמבוסס על תחזית אינפלציה של הבנק השבדי המרכזי ועל תחזית המחירים של חברת היעוץ הבינלאומית    60

LLP     . 
   . בנוסף, Prime Green Energy  -PGEIF, מוחזק על ידי קרן 49%מהאחזקות בחברת הפרויקט והיתר,  51%החברה מחזיקה  61
   . שיעור אחזקתה 61% -בקרן, כך ששיעור אחזקתה המשוקלל של החברה בשלב זה עומד על כ 19.8% -לחברה אחזקות של כ    
    ככל שהקרן תגייס משקיעים חדשים או תצרף משקיע נוסף לפרויקט באופן  55% -המשוקלל של החברה בפרויקט עשוי לרדת לכ    
 .49%שיקטין את אחזקות הקרן מתחת     
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 אירלנד: 

 פרויקט פעיל ומניב מזה מספר שנים. 

 ''ח.שאלפי  7,450 של כולל  בסך מהפרויקט הדוח הוכרו הכנסות  בתקופת

 תחום הפעילותמודל הפעילות של החברה ב  7.3

  ים במודל של רכישת זכויות בפרויקט   במדינות היעד של תחום הפעילותפועלת    החברה

הפרויקט פיתוח  והמשך  מקומי  ים בפיתוח  שותף  עם  פרויקטים    בשיתוף  ופיתוח 

מקומיים גורמים  עם  בשיתוף  ההקמה  חדשים  הסכמי  על  לחתימה  פועלת  החברה   .

 את תהליך ההקמה.   ומנהלתוהמימון  

 היתרונות   את  למנף  מנת  על  פועלת  החברה,  בשוק  שלה  הפעילות  ממודל  כחלק

  הקמה   הסכמי  על  חתימה,  מימון ,  תכנוןפיתוח,  ב  המצטבר  וניסיונה  שלה  היחסיים

  המוצעים   פרויקטים   של   הבשלות  רמת   את  לנתח   היכולת  ובהם,  םפרויקטי  של  והקמה 

  של   ההנדסי  התכנון  על  להשפיע  ,ואיכותיים  מקומיים  שותפים  עם  להתקשר,  לה

לבחור    ,איכותיים  טכניים  יועצים  לבחור,  הקרקעות  בעלי  מול  לפעול,  ולשפרו  הפרויקט

את קבלני ההקמה, ההפעלה והאחזקה של המתקנים, להגיע איתם להסכמים נאותים  

ולהגיע לסגירה פיננסית עם גורמים מממנים במתווה של "מימון פרויקטלי" המבוסס  

 .  Non-Recourse ייעודי המחזיק במתקן הממומן, על בסיסהתאגיד העל מימון  

 PPAבמדינות היעד לרוב מבוססים על הסכמי  תקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת  מ

המיוצר  מהחשמל  חלק  למכירת  גבוה  אשראי  דירוג  בעלי  מסחריים  גופים  מול 

המאפשר קבלה של מימון בנקאי הנשען על תזרים התקבולים מהפרויקט    מהפרויקט,

 ואיננו נסמך על ביטחונות חיצוניים למיזם.  

  עבודות ,  הטורבינות  התקנת.  בפועל  הפרויקטים  כמקים  פועלת   אינה  החברה

  וקבלני   הטורבינות יצרן ידי על  בפועל  מבוצעות  בפרויקט  ההנדסה  ועבודות,  החישמול

  ההקמה   וקבלני   הטורבינות   יצרן .  העניין  לפי,  בפרויקט  המעורבים  אחרים  הקמה

  וחסכון   התחרות   למיקסום   שמוביל   מכרזי   הליך   במסגרת  החברה   ידי  על   נבחרים 

 . בעלויות

 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 7.4

הבאים מהגורמים  בעיקר  מושפע  הפעילות  תחום  החברה,  את  להערכת  המהווים   ,

 גורמי ההצלחה:

 מחירי החשמל במדינה;  7.4.1

 ; הפרויקטים מימון תנאי 7.4.2

 ;המתקנים להקמת והעבודה  ציוד מחירי 7.4.3

 ; הרוח משאבי 7.4.4

 תקינות מתקני החברה; ו  תפעולית יעילות 7.4.5

 ;עלות ההון הנדרש לצורך ההשקעה בפרויקטים 7.4.6
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  בהיבט   הן,  הפרויקטים  על  מתאימות   נאותות   בדיקות  ולבצע   לזהות   יכולת  7.4.7

 ; וההנדסיים  המסחרייםבהיבטים  והן   המשפטי

גורמים    יכולת  7.4.8 באמצעות  והאחזקה  ההפעלה  בשלב  המתקנים  ניהול 

 לתחזיות התפעול.    מתאימים, ובאופן שמתאים

אפשרות לממן את הפרויקטים ללא צורך לכסות את מרבית החשמל הנמכר   7.4.9

בהתקשרויות    ןניסיו , כדי לשמור מרכיב רווח גבוה יותר בידי היצרן.  PPAתחת  

מול גופים מסחריים בעלי דירוג אשראי גבוה בתנאים מועדפים    PPAבהסכמי  

 וחלוקת הסיכון בין הצדדים.   PPA -מבחינת מחירי החשמל, תקופת ה

 הפעילות  תחום של עיקריים ויציאה כניסה חסמי 7.5

.  המתחדשות  תואנרגיה  בתחום  רבות  חברות  פועלות  במדינות היעד של תחום הפעילות

.  בפיתוח פרויקטים   מתמחות  ואחרות  החשמל   במשק  מקטעים  במגוון  פועלות  חלקן

 החברה, מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הינם:   להערכת

מהגורמים   7.5.1 מימון  השגת  יכולת  הפעילות;  לצורך  הנדרש  ההון  של  קיומו 

 הבנקאיים;  

 איכותיים;   PPAיכולת התקשרות בהסכמי  7.5.2

יכולת ניתוח נכונה של איכות הפרויקטים, הנאותות שלהם מבחינה משפטית   7.5.3

 וטכנית, התזרים הצפוי מהם וסיכוני התפעול שלהם;  

יכולת הקמת הפרויקטים וכן, הכרת ההוראות הרגולטוריות השונות החלות   7.5.4

 על התחום והמשפיעות על המתקנים.  

ליים, מסחריים, משפטיים  היציאה העיקרי מהתחום הינו קיומם של תנאים כלכ  חסם

לצדדים  מכירתם  דהיינו,  הפרויקטים,  מימוש  את  יאפשרו  אשר  נאותים  וטכניים 

 שלישיים. 

ישנם   כן,  ביחס    חסמיכמו  החברה  של  אפשריות  נוספים שמקורם בחשיפות  כניסה 

 : , כגוןבתחום הפעילותלפעילות 

 הפעילות על להשפיע עלולים   הפיננסיים  בשווקים  המתרחשים  השינויים  .א

 .  בפרט הפעילות תחום של היעד ובמדינות ככלל   באירופה  הכלכלית 

  האקלים   תנאי  בפרט  או  מסוימים  שינויים  עקב  היעד  במדינות  חשמל  מחירי  ירידת .ב

  בהיצע   עליה  לעומת  בצריכה  לירידה  להוביל  שעלולים(  יותר  חמים  חורפים)למשל  

 ;  סולאריים-או תרמו  אלקטריים-הידרו ממתקנים החשמל  ייצור

  שעלול   באופן  חדשים   רוח  ממתקני   הייצור  היקף  עליית  עקב  חשמל  מחירי  ירידת .ג

 .רוח מאנרגיית  חשמל מיוצר בהן בשעות  ביקוש על היצע עודף ליצור

במצבה .ד מהותית   להביא עלולה  היעד  מדינות  מבין  אילושל   הכלכלי הרעה 

 להקשחה של תנאי המימון הניתנים לפרויקטים.  
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,  בשוקחדשים    שחקניםעם מספר    הגברת התחרות בשווקי האנרגיה המתחדשת, .ה

גורמים ללחץ על  אך    קף מצומצם יחסיתיבה  ,מפתחים פרויקטים חדשים  אשר

 . תשואותה

בתחום הפעילות  הערכות החברה בדבר חסמי כניסה ויציאה בתחום אנרגיית הרוח  

)ובכלל זה, מידת ההשפעה של    מדינות היעדובדבר חשיפות ביחס לפעילות החברה ב

חשיפות אלו על פעילותה העתידית של החברה, ככל שתתממשנה(, מהוות מידע צופה  

על הערכות סובייקטיביות של  פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה ו

להיות חשופה   החברה  עלולה  הדוח,  למועד  נכון  מנהליה.  בניסיון  החברה בהתחשב 

 לגורמים אחרים ונוספים שישפיעו על פעילותה. 

 בהם החלים והשינויים הפעילות תחום  למוצרי תחליפים 7.6

, לא קיימים תחליפים ישירים  או חוות סולאריות  עוד קיימת רגולציה לחוות רוח  כל

של  משמעותית  הוזלה  זאת,  עם  הרגולציה.  אותה  במסגרת  למוצרי תחום הפעילות 

מחירי ייצור חשמל ממקורות קונבנציונאליים או של טכנולוגיות אנרגיות מתחדשות  

היעדים   הקטנת  של  או  התעריפים  של  להפחתה  בעתיד  להביא  עשויות  אחרות, 

 הממשלתיים בתחום.  

כן ב  מגוון,  כמו  השונים  הייצור  הפעילות מקורות  תחום  של  היעד  מהווים    מדינות 

היקף הקישוריות בין לציין כי    ראויתחליפים ישירים למוצרי תחום פעילות החברה.  

כך שכמעט וניתן להתייחס לרשת החשמל  ,  מוגבל  לשכנותיהרשת החשמל של ספרד  

 טוגל כאל אי חשמלי.  רשל ספרד ופו

, סולארית-תרמו אנרגיה,  היתר בין,  כוללת  מתחדשת אנרגיה  כי  יובהר ,  זאת  עם   יחד

 מהווים  המתחדשת האנרגיה  סוגי כלתרמית.  -גאו ואנרגיה אלקטרית-הידרו האנרגי 

  החברה   של  ביכולתה  אין,  זה   בשלב  אולם,  החברה של הפעילות  לתחום תחליפים

 . שתהא ככל, החברה פעילות  על השפעתם את להעריך 

 ושירותים מוצרים 7.7

כמו   הפעילות,  תחום  של  היעד    לשלושה   נחלק  הפעילות   תחום,  בישראלבמדינות 

  לרוב   פועלת  החברה.  הפרויקט  של הפעלה  /ובעלות  הקמה,  ייזום:  עיקריים  מודלים 

  החברה .  הפרויקטים  של  הסופיים  הייזום  בשלבי  מעורבת  תיםיולע  הפרויקט  כבעלי

הדרושים    הרישיונות  את  רוכשת  החברה.  בפועל  הפרויקטים  כמקימת  פועלת  אינה

להקמת והפעלת הפרויקט מחברת הייזום שפיתחה את הפרויקט, או מחברת ההקמה  

שהקימה את הפרויקט ומקימה את הפרויקט באמצעות קבלני משנה )לרוב באמצעות 

  (.BOPספק הטורבינות וקבלן  

 תחרות 7.8

היעד  החשמל    במשק יצרני  במדינות  של  רב  מספר  ממקורות קיימים  חשמל 

ומתחדשיםאקונבנציונ    הון   עתירות  מבוססות  מקומיות  מחברות  החל  -  ליים 

 וקטנים   עצמאיים   למפתחים  עד ו  להון  נגישות   בעלי   חזקים  מפתחים   דרך ,  ומשאבים

 .פרויקטים  של מצומצם מספר  או בודד פרויקט המפתחים
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נקודת האיזון בין היצרנים לביקוש קובעת את מחיר החשמל במסחר של    -בספרד  

OMIE.  במהלך   .שעתיים  מחירים  בסיס  על  יומית   בתדירות  נקבעים  החשמל  מחירי  

 . פעמים 6  מתעדכנים המחירים  היום

מתאפיין בתחרות גדולה על רכישת  במערב אירופה    PVוהסולאר  , שוק הרוח  ככלל

לסגירה פיננסית, כאשר קיים ביקוש גדול יחסית של משקיעים  הפרויקטים הבשלים  

 יחסית   מוגבל  היצע  מול,  אנרגיה מחודשת  המעוניינים להשקיע בפרויקטים מבוססי

מערב אירופה  בחלקה של פעילות החברה    .לשוק  היוצאים  מתאימים  פרויקטים  של

רה אינה  . לפיכך, החבבמערב אירופהמהווה אחוז זניח מכלל הפעילות בשוק הרוח  

 .יה כוללת של השוקימהווה גורם המשפיע על התחרות ברא 

  עונתיות 7.9

במאפייני המיקום )עצמת רוחות, גובה  לייצר חשמל, תלויה    הרוח   פרויקטישל    ם כולתי

ממוצעת טמפרטורה  הים,  פני   הטורבינות   מותקנות  בהם  האטמוספרי  הלחץ,  מעל 

האמורים  (וכיו"ב הגורמים  משינוי  כתוצאה  בתפוקות  .  שונות  ישנה  השנה,  לאורך 

 המערכות בין חודשי השנה. 

קיץ משמעותיים ומתאפיינים בפער  בין חודשי ההפערים בין חודשי החורף לבשבדיה, 

 של עשרות אחוזים בתפוקות המערכת. 

 ייצור כושר 7.10

פעילותה של החברה בשוק מושפע בעיקר מצרכי משק החשמל המקומיים, היצע   היקף

על יכולת סגירת עסקאות עם המוכרים  כן,  פרויקטים העונים על קריטריוני החברה ו

 הרלוונטיים.  
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 בארה"בהסולארית האנרגיה   פעילות

 שוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב  -סקירה כללית  .8

הינה   מתחדשות. ארה"ב  מאנרגיות  חשמל  בייצור  בעולם  המובילות  המעבר   מהמדינות 

הייצור הכולל של    2011בשנת    .מואץ בשנים האחרונותארה"ב לייצור אנרגיה מתחדשת  ב

עלה    2021ובשנת  מסך הייצור הכולל,    13%-חשמל באנרגיה מתחדשת בארה"ב עמד על כ

 . 20%62-ההיקף לכ

 

ת נבעה בעיקר ממתקני רוח ושמש חדשים. בשנת הגידול המשמעותי באנרגיה מתחדש

יחדיו  שמש  באנרגיית השימוש    2011 לכ  ,ורוח  בשנת   3%-תרמו  הייצור.  בלבד מסך 

 .12% -מ  ורוח יחדיו תרמו למעלה שמש באנרגייתהשימוש   2021

ברובם  נשארו  אחרים  מתחדשים  ומקורות  גיאותרמיים  הידרו,  ממקורות  ייצור 

 האחרון. קבועים בעשור 

 

 

62 ELA 
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מגמת צמיחה זו צפויה להימשך במהלך העשורים הבאים, עם דגש מיוחד על ייצור 

 רי. אחשמל סול

  רגיה והאקלים ניות הא נות את מדילשנ   הנשיא ביידן, שם לו מטרה  2021בסוף שנת  

מצריכת   40%  -כ  2035ובהתאם הכריז על תוכנית שאפתנית לספק עד שנת    ,של ארה"ב

מא המדינה  של  וכהחשמל  סולארית  שנת    45%  - נרגיה  הגבוה    -  2050עד  נתון 

ב הסול  3%משמעותית  אלו, אמאנרגיה  לרמות  להגיע  מנת  על  בימינו.  רית המופקת 

יהיה ולאחר מכך    .2025מעתה ועד שנת  כל שנה  רי  אסול  GW30יהיה צורך בהתקנת  

השנים  נדרש   בין  שנה,  בכל  ל2030 ל  2025להעלות   ,GW 60   בהתייחס    .63נוספים

 .64  2021נוספו בשנת   ריאסול  GW15 -רק כ לנתונים אלו, 

ביניהם צו המורה על חזרת  ביידן,  הנשיא    חתם  ,בנוסף נשיאותיים  על מספר צווים 

ביוני   זה  מהסכם  ארה"ב  פרישת  לאחר  פריז,  להסכם  ממשל   2017ארה"ב  תחת 

 מדיניות למניעת בכירים דמויות התומכות בקידום    לתפקידיםמינה  ביידן  טראמפ.  

הצעות   וקידם  האקלים,  פדרליות  לתוכניתמשבר  לשימוש    מימון  במעבר  לתמיכה 

 מתחדשות.  באנרגיותבלעדי 

ית התשתיות"  נה "תכ נ שיא ביידן על החוק המכונחתם ה  2021ובמבר,  נב   15-ביום ה 

מיליארד    80-טריליון דולר, מתוכם כ  1.2-ית השקעות בהיקף כולל של כנהכוללת תכ 

כגון:  נדולר מיועדים להשקעה בתשתיות התומכות במעבר לשימוש בא ירוקה  רגיה 

ת רכבים חשמליים, פרויקטי אגירה מתקדמים  נטעי , תשתיות להחשמל  שדרוג רשת

 .'וכו

,  Build Back Better, בית הנבחרים העביר את הצעת החוק  2021בנובמבר    19ביום  

 אלו מתחדשת. תמריצים  האנרגיה  לתחום השכללה בין היתר תמריצים משמעותיים  

 

63 grid-carbon-zero-blueprint-providing-study-futures-solar-releases-https://www.energy.gov/articles/doe   

64 w.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=50818#:~:text=We%20expect%20U.S.%20utility%2Dscale,of%202021%20(6.9%20GW)https://ww 

https://www.energy.gov/articles/doe-releases-solar-futures-study-providing-blueprint-zero-carbon-grid
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=50818#:~:text=We%20expect%20U.S.%20utility%2Dscale,of%202021%20(6.9%20GW)
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יזמים ומפתחים )לפיו    תוך שילוב תשלום ישירלעשור נוסף    ITC  30%כללו הארכה של  

לקבל   החוק  יוכלו  הצעת  במזומן(.  ישירות  מס  עברהזיכוי  ולא    לא    קודמה בסנאט 

רגולטוריים לחוק.   ברבדים  שונים  דיונים  מתקיימים  זה  למועד  נכון  זאת,  עם  יחד 

  .65שונים, על מנת לקדם רכיבים שונים מהצעת החוק לכדי חקיקה 

בשוק   החיוביות  המגמות  החברה  צפויות   תהמתחדש  האנרגיהלהערכת  בארה"ב 

כל   ,2050ת  הפחתה משמעותית בפליטות המזהמות עד לש  להעצים תחום זה ולאפשר 

לצריכת  הפרטי  מהשוק  הגוברת  לדרישה  בהתאם  שמקורו    זאת    באנרגיות חשמל 

ש לכך  הובילה  אשר  מקדמות    51%  -כמתחדשות  או  מחזיקות  בארה"ב  מהחברות 

   מתחדשות. אנרגיותשל חשמל מבוסס  מדיניות

ברחבי ארה"ב החלו בהצבת יעדי    מדינות רבותלתמיכת המדיניות הפדרלית,    בנוסף

מתחדשת     50מתוך    38-ל  .(Renewable Portfolio Standard - RPS)אנרגיה 

  אנרגיה   100%ל  דרישה  ישנה,  אלו  ממדינות  עשר-ובשניים  RPSמהמדינות יש מדיניות  

 .66לכן  קודם  או 2050 שנת עד נקייה

 בארצות הברית  האנרגיה הסולארית פיתוח בתחום הסביבתית הרגולציה  8.1

ות רבים בתחום  בארה"ב כפופה לחוקים ותק   וולטאי-פעילות החברה בתחום הפוטו

ב  מדינתייםהסביבה, לרבות חוקים פדרליים,   יהול  נ ושאי איכות אוויר,  ומקומיים 

על חיות בר ומשאבים היסטוריים, אשר משפיעים על מיקום, עיצוב,   הגנהפסולת,  

בחוקים    בנייה פיתוח,   עמידה  החברה.  פרויקטי  של  שוטף   ובתקנות ותפעול 

הללו עלולה להשפיע על פיתוח ותפעול הפרויקטים של החברה, ואף לחייב    הסביבתיות

במיקום,    שינויים עיכובים  בבניהאו  ב  בתכנון,  הפרויקטים.  של  אי ובהפעלה  וסף, 

בפיתוח לעיכובים  לגרום  עלול  הסביבתיות  בדרישות  לקנסותעמידה  ,  עונשים   ,, 

 . יעהווי מ פליליות או צ  לסנקציותובמקרים חמורים מסוימים אפילו 

 לייזום והקמת הפרויקטאישורים והיתרים  8.2

צא המתקן או נמ עשה מול חברת החשמל המקומית שבשטחהנ  הליך החיבור לרשת

 הל רשת החשמל האזורית.  מול מ

כולל שלבים רבים, לרבות: הגשה ראשונית של בקשת חיבור,   החיבור לרשתתהליך  

מידת  )בדיקת היתכנות, בדיקת    התמסורת שנערכו על ידי מפעיל    ות רב  בדיקות לאחר  

על השפעה הוא שלבמתקנים(  ה  ובדיקת  מערכתה  ה   LGIA-ה  כאשר השלב האחרון 

הוא תהליך    )הסכם חתום(. לרשת  וקיימתתהליך החיבור  אי    רמה מסוימת  ממושך 

 תהליך. סוף הפרויקט יישא עד ההסופי ש  החיבורודאות לגבי עלויות  

 אתגר משקף    ,עלויות חיבור סבירות  בשילוב  החיבור לרשת,סיום מוצלח של תהליך  

 הפיתוח העיקרי עבור רוב פרויקטי האנרגיה המתחדשת בארה"ב. 

 

65gas/-and-oil-russian-on-ban-a-wants-better-back-build-of-revival-a-eyeing-manchin-climate-https://insideclimatenews.org/news/04032022/todays 

66 standards.php-sources/portfolio-s://www.eia.gov/energyexplained/renewablehttp 

https://insideclimatenews.org/news/04032022/todays-climate-manchin-eyeing-a-revival-of-build-back-better-wants-a-ban-on-russian-oil-and-gas/
https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/portfolio-standards.php
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וברמה המחוזית,    המדינה עשה ברמת  הבניה וההפעלה המסחרית   י הליך קבלת היתר

 .ה ומחוז למחוז ה למדי בין מדי משתנותהדרישות כאשר 

 67שוק החשמל בארה"ב  8.3

 מידע כללי 

"מאורגנים לשווקים  מתחלק  בארה"ב  החשמל  מכירת  "בלתי    "שוק  ושווקים 

)"מאורגנים "המאורגנים"  בשווקים   .Organized Markets  המחירים שקיפות   ,)

מאפשרת גמישות רבה במכירת (  Local Marginal Price - LMP)באמצעות מנגנון  

לצרכנים ו/או למוסדות פיננסים   החשמל ויצרני חשמל יכולים למכור חשמל ישירות

המשמשים כמתווכים במכירת החשמל. עיקר עסקאות מכירת החשמל מתבצעות עם  

בשנים   אך  המקומיות,  החשמל  מעבר  חברות  של  המגמה  מתחזקת  האחרונות 

 ,Microsoft :כגון ענק חברות לרוב אחרים, להסכמים ישירים מול צרכנים ושחקנים

Google, Facebook, Apple  על  אשר   המיוצר   חשמל  100%  לצרוך  דגלן   חרטו 

( מאורגנים  הבלתי  בשווקים  מתחדשת.  מכירת  Regulated Markets)מאנרגיה   ,

החשמל  חברת  עם  יותר  מועטה  מחירים  שקיפות  עם  מתבצעת  מהיצרנים  החשמל 

המקומית, אך שווקים אלה גם מתאפיינים בהסכמי מכירת חשמל לתקופות ארוכות  

  ניכרת כמו כן, בתקופת הדוח ולתאריך אישור הדוח  יותר ביחס לשווקים המאורגנים.  

אשר   בארה"ב,  החשמל  מחירי  התייקרות  של  לשפר  מגמה  את עשויה  משמעותית 

 המתחדשת והצפי לפרויקטים עתידיים. האנרגיה הכלכליות של פרויקטים בשוק 

 חשמל  מכירת 8.4

"בלתי  ושווקים  "מאורגנים  לשווקים  מתחלק  בארה"ב  החשמל  מכירת  שוק 

( "המאורגנים"  בשווקים  המחירים   שקיפות(,  Organized Marketsמאורגנים. 

 חשמל אף ישירות   למכור  החשמל ויצרני חשמל יכולים  גמישות רבה במכירת  תמאפשר

עיקר    המשמשים  פיננסים  למוסדות  ו/או  לצרכנים החשמל.  במכירת  כמתווכים 

בשנים   אך  המקומיות,  החשמל  חברות  עם  מתבצעות  החשמל  מכירת  עסקאות 

מתחזקת    ושחקנים   צרכנים   מול   ישירים  להסכמים  מעבר  של  המגמה  האחרונות 

  חרטו   אשר  Microsoft, Google, Facebook, Apple  :כגון  ענק  חברות  לרוב  חרים,א

  מאורגנים   הבלתי  בשווקיםמאנרגיה מתחדשת.    המיוצר  חשמל  %100  לצרוך  דגלן  על

((Regulated Markets  מחירים שקיפות  עם  מתבצעת  מהיצרנים  החשמל  מכירת   ,

מועטה יותר עם חברת החשמל המקומית, אך שווקים אלה גם מתאפיינים בהסכמי  

 מכירת חשמל לתקופות ארוכות יותר ביחס לשווקים המאורגנים.  

 

 

 

 

 והחברה לא ערכה בדיקות עצמאיות לגביו.  יובהר כי האמור להלן ביחס לשוק החשמל בארה"ב מבוסס על מקורות חיצוניים,  67
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 מכירת החשמל יכולה להתבצע בשני אופנים: 

" החופשי"  א.  בשוק  באמצעות   -מכירה  ירוקות  ותעודות  חשמל  של  שוטפת  מכירה 

מערכת מסחר, במסגרתה יצרני חשמל מציעים מידי יום את האנרגיה שתיוצר על ידם 

 . ביום למחרת, כאשר מחיר החשמל נקבע מדי שעה על בסיס היצע וביקוש

חשמל ב.   למכירת  לצדדים   -"  PPA))  "הסכם  חשמל  למכירת  בהסכמים  התקשרות 

המוכרים את החשמל לצדדים (חברות חשמל מקומיות, ספקי חשמל    שלישיים, כגון

, המנהיגים מדיניות של Facebook, Amazon, Google  :כגון(, תאגידי ענק  )שלישים

וכיוצ"ב, כאשר במרבית המקרים   )מעבר לצריכת חשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת

 . )םשני 20-ל 6לרוב בין  (מגדירים הצדדים תעריף קבוע ותקופה קבועה 

 פיקוח 8.5

ית: הפיקוח הפדראלי מבוצע  תמכירת חשמל בארה"ב כפופה לרגולציה פדרלית ומדינ 

" )להלן:  אנרגיה  על  לפיקוח  הפדרלית  הנציבות  בין  FERCבאמצעות  המפקחת,   )"

  Regional Transmission Organizations  -  היתר, על מחירי החשמל הסיטונאיים ועל ה

"(, המסדירים, בין  ISOs)להלן: "  Independent System Operators- "( וRTOs)להלן: "

היתר, את אופן מכירת וחלוקת החשמל, הליכי ההתמחרות, תשלומי תמורה, הספק,  

החשמל   משק  על  מפקחת  מדינה  כל  הפדרלי,  לפיקוח  בנוסף  וכיוצ"ב.  סף  דרישות 

 IOUs, Investor Ownedהחשמל הגדולות ), כאשר חברות  המקומי באמצעים שונים

Utilities)  מפוקחות על ידי ה- Public Utilities Commission .בכל מדינה   

   תמריצים כלכליים 8.6

אנרגיה   לפרויקטי  כלכליים  תמריצים  מעניקים  שונות  ומדינות  הפדראלי  הממשל 

מתחדשת בכלל, ובתחום האנרגיה הסולארית ואנרגיית הרוח בפרט, אשר העיקריים 

  בהם הינם כדלקמן:

)הטבו .א פדראליות  מס  (,  Investment Tax Credit- ו  Production Tax Creditת 

הניתנות לניצול באופן מיטבי בעיקר בדרך של התקשרות עם שותף מקומי בעל  

( פדראלית  מס  להלן:"  Tax Equity Partnerחבות  המס;  במסגרתה  שותף   ,)"

לקבלת מרבית  שותף המס מעמיד חלק מההון הנדרש להקמת הפרויקט, בתמורה  

הטבות המס הפדראליות המוענקות בגין הפרויקט( במרבית המקרים בדרך של  

ייעודי המוחזק על ושותף המס, אשר פעילותו  - הקמת תאגיד  יזם הפרויקט  ידי 

 היחידה הינה הקמה, החזקה והפעלה של פרויקט אנרגיה מתחדשת. 

ה (1) לפרויקטי  PTC (Production Tax Credit)-הטבת  בעיקר  רוח,    מוענקת 

שנת   לסוף  עד  החלה  עד  2022שהקמתם  של  לתקופה  מוענקת  ההטבה   .10  

 . סכום הקבוע בדיןכמות החשמל שיוצר ב  שנים. סכום ההטבה שווה למכפלת
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ה (2) לפרויקטים    Investment Tax Credit (ITC)-הטבת  בעיקר  מוענקת 

ההטבה מוענקת בדרך של זיכוי מס חד פעמי מעלויות הפרויקט    .68סולאריים 

שנקבעו בחקיקה(.  ) תנאים  על  עלויות הפרויקט מבוסס    ITCהטבת  חישוב 

גורמים בשני  תלויה  הקמת  :  המוענקת  מס    הפרויקטתחילת  הגדרת  )לפי 

מועד שבו  ה( והפרויקטרכישת שנאים או ציוד לטובת  היכולה לכלול  ,הכנסה

  התאריך הקרוב לתשלום בעת המסירה(.לפי  נכנס לשירות ) הפרויקט

הטבת עבור פרויקטים  
(ITC)  סולאריים 

(PIS)  שנת כניסת שירות
  הפרויקט

הפרויקט תחילת הקמת   

30% 2022 2016 

30% 2023 2017 

30% 2024 2018 

30% 2025 2019 

26% 2025 2020 

26% 2025 2021 

10%/26%** 2026/2025** 2022 

10%/22%** 2027/2025** 2023 

)מסחרי בלבד(  10%  2028 2024 

)מסחרי בלבד(  10%  2029 2025 

  .בלבד 10%של   (ITC) להטבהזכאים  2025פרויקטים סולאריים שהוכנסו לשירות לאחר  **

מס הכנסה, כל   להגדרת  בהתאם, 2019 בשנת  בהקמה שהחלו פרויקטים, לדוגמא

, הפרויקט יקבל זיכוי מס  2025  שנת  סוף  עד  לשירות  נכנסעוד הפרויקט האמור  

 מעלות הפרויקט  30%של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ITC-לנצל את הטבת ה   ( באופן בלתי חוזר), ניתן להחליט  2020-ל  2008ביחס לפרויקטי אנרגיית רוח שהקמתם החלה בין השנים   68
 .PTC-חלף הטבת ה 
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 ההקמהוניהול ה תחום 

במטרה לתת מענה לצרכי החברה    ים תפעול נרחבמערך ההחברה מפעילה באופן שוטף מערך הקמה ו

  .בכל הנוגע להקמה ותפעול של הפרויקטים שבבעלותה בישראל ובחו"ל

זו )בעלות    ,במסגרת  ותפעול לכל הפרויקטים המצויים בבעלותה  מעניקה שירותי הקמה  החברה 

מנהלת   חלקית(,  או  בעצמה  מלאה  או  מקומיות  חברות  ניהולבאמצעות  ובקרות  מערך  פיקוח,   ,

 בחלק מהפרויקט החברה פועלת גם כקבלן. .לפרויקטים האמוריםלוונטיים הר  איכות

ידה   על  בגין השירותים המועמדים  וייזום מחברות הפרויקטים  ניהול  גובה החברה דמי  כן,  כמו 

 בתחום זה. 

 מודל הפעילות של החברה בתחום

והתפעול של   כימער את תשתית הניהול  לתאגידי הפרויקטים השונים    יםהחברה מעניק  ההקמה 

וזאת בהתאם להסכמים מוסדרים אשר נחתמים    תהליכי ההקמה והניהול של הפרויקטיםוהייעוץ ל

 בין החברה לתאגידי הפרויקטים הרלוונטיות.

 מערך זה כולל את ההיבטים הבאים: 

הול המכרזים, עריכת  ני   -  O&M  -ו  BoP, TSA, EPC  ניהול מערך מכרזי להתקשרויות עם קבלני .א

 מסמכי המכרזים, ניהול מו"מ לקראת התקשרויות עם הקבלנים וכיו"ב. 

ניהול תהליכי רכש מורכבים לטובת הפרויקטים, בין היתר באמצעות ניהול תהליכים מכרזיים   .ב

 וניהול מו"מ מורכב מול ספקים בינלאומיים. 

מסמכים סביבתיים וכיוצ"ב.    םתסריטיהכנת תוכניות הנדסיות,    -  רישוי התכנון וה  שלב ליווי   .ג

של המערכת בהתבסס על רכש  מקסימלית תכנון הפרויקטים נעשה בדגש על ניצולת אנרגטית 

 ואינטגרציה של מוצרים באיכות גבוהה וטכנולוגיה מתקדמת. 

אחריות מקצועית, אחריות מוצר, אחריות שילוח,    - ניהול תהליכי רכש הביטוחים לפרויקטים   .ד

 וכיו"ב. ביטוחי צד ג'  

הפעלת מערך פיקוח על עבודות ההקמה, לרבות בקרה ואישור התכנון המפורט שיוצג על ידי   .ה

 קבלן ההקמה, לפי העניין, ביצוע ישיבות שוטפות מול קבלן ההקמה.  

הן במהלך ההקמה  שירותי ניהול מול הישוב/חברה בו מוקם הפרויקט בכל הקשור לפרויקט   .ו

 והן בתקופת התפעול. 

הן במהלך ההקמה והן   מול חברת החשמל ורשות החשמל בכל הקשור לפרויקט שירותי ניהול .ז

 בתקופת התפעול. 

שירותי ניהול מול המלווים בקשר לפרויקט ומסמכים פיננסיים )לרבות יועץ טכני, יועץ ביטוח,   .ח

 יועץ משפטי, יועץ למודל המבוקר או כל יועץ המתמנה בהתאם למסמכים הפיננסיים(.

מערך .ט התפעול  הביטוח  ניהול  בתקופת  והן  ההקמה  בתקופת  הן  לפרויקטים  אחריות    -ים 

 טרור ביטוחי צד ג' וכיו"ב.  עבודות קבלניות, רכש,  מקצועית, אחריות מוצר,

בקרה ופיקוח אחר נושא הבטיחות בעבודה של קבלני הביצוע והתפעול הן בתקופת ההקמה   .י
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 והן בתקופת התפעול 

לרב .יא והתפעול,  ההקמה  בתקופת  כספים  המודלים  ניהול  ניהול  לספקים,  תשלומים  ות, 

הפיננסיים, ניהול חשבונות, תשלומי מיסים, ניהול הספרים של השותפות והעברת מידע פיננסי  

 בעת הצורך לצדדים שלישיים.

, לרבות ניטור  הפרויקטיםבקרה וניטור של ביצועי    ניהול נכסי החברה המניבים תוך אחריות על .יב

הפרויקטים  שוטפת של  התחזוקה  ניהול מערך התפוקה;    יצור החשמל על בסיס שוטף ובקרת

 .תוך מיטוב הביצועים

 גורמי הצלחה קריטיים  

 להלן גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום:להערכת החברה,  

 צבירה ושימור של ידע בתחום הפעילות.  א.

 יכולות הנדסיות גבוהות.  ב.

 יכולות מיקוח גבוהות. היכרות גבוהה עם ספקים איכותיים בתחום וניהול   ג.

 הון אנושי. ד. 

 מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של תחום הפעילות

להערכת החברה, מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הינם: קיומו של ההון הנדרש לצורך הפעילות;  

וכיו"ב;    יכולת ידע הנדסי, טכנולוגי  ושימור של  נכונה של איכות המתקנים, פיתוח  ניתוח  יכולת 

וסיכוני התפעול שלהם, יכולת הקמת הפרויקטים וכן,    ת שלהם מבחינה משפטית וטכנית,הנאותו

 הכרת ההוראות הרגולטוריות השונות החלות על התחום והמשפיעות על המתקנים.  

 ותחליפים  תחרות

מתנהלת בשוק תחרותי מאד. המבנה הארגוני ממקסם את היתרונות היחסיים של החברה   החברה

אינטגרליים הם אנשי המפתח והכח המניע  ה. עובדי החברה  איכותיובהם: ידע נצבר והון אנושי  

בתשומות עבודה וניהול בדרג נמוך יותר מתבצע ע"י מיקור    תבעוד פעילות הקצה שבעיקרה מתבטא

 חוץ. 

 עונתיות 

החברה  כימער  ילותפע של  והתפעול  התפעולי    ההקמה  הרצף  השנה.  ימות  כל  לאורך  קורות 

תקופות   של  מקסימלי  וניצול  יורד  הייצור  בהם  בחודשים  מונעת  תחזוקה  מאפשר  והפרויקטלי 

זמנים   לוחות  לייצר  במטרה  והספקים  השונים  הקבלנים  בין  מסונכרנת  ההקמה  פעילות  השיא. 

 שגה. פרויקטלים שאפתניים וברי ה

 

 

 

 



106 

 

 נושאים משותפים לפעילות החברה בכללותה  -חלק רביעי  

  רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים .1

 מושכרים  החברה, אלא  בבעלות שאינם מקרקעין  גבי  על מוקמיםמ החברה ומערכות  מתקני 

  את  בעיקר כולל והוא  החברה בבעלות  הינו המתקן . רכושומעלה  שנה   20לתקופות ארוכות של  

 .ההתקנה , הממירים ואת תשתיתטורבינות הרוח/הפאנלים

הסכם שכירות בהיקף שאינו  ל אותו שוכרת החברה בהתאםמבנה משרדי החברה ממוקמים ב 

 מהותי לפעילות החברה. 

 נכסים לא מוחשיים  .2

לעניין נכסים בלתי מוחשיים המסווגים בדוחותיה הכספיים של החברה, הנובעים, בין היתר,  

 . המאוחדים לדוחות הכספיים 11ביאור ראו חשמל אספקת מעלות מיוחסת להסכמי 

 הון אנושי .3

  :מצבת עובדים 3.1

בחברה  2020  -ו   2021בדצמבר    31ליום   נוספים   95  -)ו   עובדים 95 מועסקים  עובדים 

 . עובדים, בהתאמה 67 -ו בקלינרה(

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 3.2

כל עובדי החברה מועסקים בחברה תחת הסכמי העסקה אישיים, הכוללים, בין היתר, 

הוראות לעניין שכר העובד, תנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים ו/או קופות גמל ו/או  

חלק מהעובדים(, זכאות לחופשה, דמי הבראה וימי מחלה קרן פנסיה, קרן השתלמות )ל

וכן ולפיטורין  דין, תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות  פי  על  ,  על  התחייבות לשמירה 

   סודיות ואי תחרות.

 תוכנית תגמול עובדים  3.3

ונושאי    2010בפברואר    4ביום   לעובדים  אופציות  תוכנית  החברה  דירקטוריון  אימץ 

אשר   בחברה,  האמור,  והוארכה  תוקנהמשרה  הדירקטוריון  החלטת  פי  על  מספר , 

 "(. תוכנית האופציות)להלן: "  פעמים, וחלה גם למועד זה

, ונותני שירותים   נושאי משרה,  תוכנית האופציות מאפשרת הענקת אופציות לעובדים

סעיף   הוראות  פי  )  102על  חדש[  ]נוסח  הכנסה  מס  ו102סעיף  "להלן:  לפקודת   " -  

סעיף  בהתאמה(",  הפקודה" לרבות  לפקודה3,  כן, התוכנית מאפשרת הענקה  .  ט  כמו 

על  אופציות שהוענקו ויוענקו על פי תוכנית האופציותלנושאי משרה או עובדים בחו"ל. 

 102, הופקדו ויופקדו בידי נאמן, אשר מונה על ידי החברה, בהתאם לסעיף 102פי סעיף  

יות שהוענקו ויוענקו על פי התוכנית, נטיים. האופצוו הכנסה הרלהלפקודה וכללי מס  

לפירוט   , ניתנות להענקה במסלול הכנסת עבודה או במסלול רווח הון. 102במסגרת סעיף  

 20ביאור    ו, רא של כתבי האופציות שהוקצו לעובדי החברה, על פי תוכנית האופציות

   לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה 3.4

נושאי המשרה   עובדים.  8  -ממורכבת  נכון למועד הדוח, ההנהלה הבכירה של החברה  

באשר  אישיים.  העסקה  בהסכמי  הם  אף  מועסקים  בחברה  הבכירה  ההנהלה  ועובדי 

לתנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה, והתגמולים המשולמים לדירקטורים, ראו  

   בחלק ד' לדוח תקופתי זה. 21תקנה 

 חומרי גלם וספקים  .4

המבוצעים או מוחזקים על ידי החברה, מבוססים, בין היתר, על    יםיוולטא - פרויקטים פוטו

 רכש של מספר סוגי רכיבים/שירותים עיקריים:  

 וולטאיים -קולטים פוטו 4.1

הגלם העיקרי עליו מבוססים מרבית הקולטים הוא סיליקון, המיוצר במפעלים   חומר

פוטו לתאים  והפיכתו  הסיליקון  ייצור  מתבצע  בהם  מרבית   ים.יוולטא -מיוחדים 

ובדרום בסין  ממוקמים  מפעלים -המפעלים  עשרות  בעולם  פועלים  כיום  אסיה.  מזרח 

הפוטו הקולטים  לתעשיית  סיליקון  גבוה  יוולטאי - לייצור  ייצור  כושר  בעלי  שהינם  ם, 

 ביותר המספק את מרבית צרכי התעשייה.  

 )מהפכים(   ממירים 4.2

 לזרםם  יוולטאי-הפוטו  מהקולטים  המופק(  DC)  הישר  הזרם  את  הממירים  רכיבים

 ( ומייצבים את הזרם והמתח באופן הניתן להזנה לרשת החשמל.  AC) חילופין

ב  נשלטהממירים    שוק חברות,  של  מצומצם  מספר  ידי  הגרמנית   SMA  הןעל 

SolarEdge, Kaco  SUNGROW  ב, מארה  נוספים   גדולים  שחקנים. קיימים  ואחרים"

, שונים  ואלקטרוניים  חשמליים  רכיבים  על  מבוססים  הממירים.  וקוריאה,  יפן,  קנדה

למועד הדוח,   נכון, המיוצרים ברובם,  חשמליים  ומעגלים  תצוגה  לוחות,  זרם  דיודות  כגון

ובדרום הביקוש -בסין  לרמת  בהתאם  משתנה  אלה  רכיבים  זמינות  אסיה.  מזרח 

מעניקים  הממירים  ספקי  הרכיבים.  חברות  של  הייצור  ולכושר  לממירים  העולמית 

 שנים עם אפשרות לרכישת תקופות אחריות נוספות.  20-5אחריות של בין 

 בטריות לאגירה   4.3

 של   אינטגרטיבי  אגירה  פתרון   כוללות  הנרכשות  המערכות.  חשמל  לאגירת  מערכות

SUNGROW  המבוסס על תאי סוללה מסוג ליתיום-( יוןLithium-Ionהמיוצר )על   ות

 .  SUNGROW עבור CATLידי חברת 

להתקנה בחלק משמעותי מהפרויקטים שמוקמים בימים   מיועדות   הנרכשות  המערכות 

 מתקנים  להקמת  החשמל  רשות  של  מכרזים   בשני  החברה  של   זכייתה  במסגרתאלו  

 .אנרגיה  אגירת בשילוב וולטאית פוטו בטכנולוגיהחשמל  לייצור 
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 רוח טורבינות 4.4

הקמה,  החברה  פרויקטי  במסגרת ובשלבי  פיתוח  בשלבי  החברה ,  הנמצאים  נמצאת 

 )גרמניה(,  Siemens Gamesa:  בעולם  הגדוליםבקשר רציף עם מרבית יצרני הטורבינות  

GE   ,)גרמניה(Vestas    ,)דנמרק(Nordex    ,)גרמניה(Goldwind  ו )סין(-  Enercon    .)גרמניה( 

וואט לטורבינה -מגה  6.2  -ל  2.3רכשה ורוכשת טורבינות בהספקים הנעים בין    החברה

 פניה   תהליכי  מקיימת   החברה,  לפרויקט  ספק  בחירת   בשלבמהספקים המובילים בעולם.  

 בינלאומיים  ביועצים  נעזרת   שהיא  תוך  הצעות  והשוואת   תמחור  ותהליכי   הצעות  לקבלת

 . הבינלאומי  בשוק רב  ניסיון  בעלי

 : בשליטתה ישותרכשה עד כה, באמצעות  החברה

- מגה  13.6בהיקף של    Tullynamoyleעבור פרויקט    Enerconטורבינות מחברת    6 ▪

   .ואטו

חברת    16 ▪ של  של    GEטורבינות  כולל  לפרויקט  -מגה  48בהיקף   Lukovacוואט 

 .בקרואטיה

  Blacksmithוואט לפרויקט  - מגה  104.5בהיקף כולל של   GEשל חברת    טורבינות  38 ▪

 . בסרביה

וואט, לפרויקט עמק הבכא  - מגה  108.8 של  כולל   בהיקף  GEשל חברת    טורבינות  34 ▪

 . שברמת הגולן

 . וואט לפרויקט רוח בראשית- מגה  189של  בהיקף כולל  GE שלטורבינות  39 ▪

 . בקוסובו SELACוואט לפרויקט - מגה  105בהיקף כולל של   GE של טורבינות 27 ▪

כולל של    VESTASטורבינות של    27 ▪   PICASSOוואט לפרויקט  -מגה  113בהיקף 

 בשבדיה. 

כולל    69 ▪ בהיקף  נורדקס,  של    GECAMAלפרויקט    וואט-מגה  329של  טורבינות 

 בספרד.

של    60 ▪ של  ,  Siemens Gamesaטורבינות  לפרויקט  וואט  - מגה  372בהיקף 

Björnberget .בשבדיה 

 רוח פרויקטי 4.5

כולל, ספקי הטורבינות מייצרים, מספקים, במסגרת הסכם אספקה   -  טורבינות  ספקי

מה כחלק  בנוסף,  הפרויקט.  באתר  הטורבינות  את  ומתקינים  עם המובילים  תקשרות 

במסגרתו    ,השנ   20-12שנעה בין  יצרן טורבינות, נחתם הסכם תפעול ותחזוקה לתקופה  

תקולים  רכיבים  והחלפת  הטורבינה  של  התקין  לתפעול  אחראי  הטורבינות  יצרן 

   ואחריות לביצועי הטורבינות. 97%לית של א לזמינות מינימומתחייב 

)  -  ותפעול  הקמה   קבלן ( לביצוע BOP-EPCהחברה מתמחרת בין מספר קבלני הקמה 

על פי    ,עבודות התשתית באתרי הטורבינות, לרבות הקמת תחנת משנה )במידה ונדרש(

 מפרט טכני ומסחרי מפורטים ובסיוע של יועצים בינלאומיים.  
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  יבצעו (,  הטורבינות)למעט    המערכת  רכיבי  את   בעצמם  ירכשו  ההקמה   קבלני,  זה  במקרה

 החשמלית  האיסוף  מערכת,  המנופים  משטחי,  הדרכים,  הטורבינות  יסודות  הקמת  את

 יתפעלו   הקבלנים,  כן  כמו.  ההולכה  לקו   הפרויקט   וחיבור  המשנה  תחנת ,  מהטורבינות

 . התפעול בתקופת המתקן  את ויתחזקו

 יםיוולטא-פוטו  בפרויקטים הקמה שירותי 4.6

  קבלני   מספר   בין   מתמחרת  החברה,  בעצמה  ההקמה  קבלן  אינה  החברה   בהם  בפרויקטים

בינלאומיים. EPC)  הקמה יועצים  של  ובסיוע  מפורטים  ומסחרי  טכני  מפרט  פי  על   )

או שבחלק מהמקרים  רכיבי המערכת  בעצמם את  ירכשו  זה, קבלני ההקמה  במקרה 

 (.  , מצופים, וכו'ממירים, נלים א שמבצעת את רכש הציוד העיקרי )פהחברה תהא זו 

  מחברות  ההקמה  שירותי   ואת  המצופים  , הממירים,  הקולטים  את  רוכשת   החברה 

 : ביניהן, בעולם מובילות

)סין(    יצרני ▪ החברה    Jinko, Suntech, GCL,  JA  ,Longi-קולטים  ואחרים. 

ב   המדורגות  חברות  עם  רק  קבוע  באופן  של  TIER  1מתקשרת  דירוג  לפי   ,

BLOOMBERG  שהינן החברות הגדולות בתחום כאשר ההתקשרות נעשית ,

למועדי   שקיפות  יוצר  והדבר  מתווכים(  )ללא  החברות  מול  ישיר  באופן 

ההספקה וקווי הייצור שמבוקרים באופן קבוע על ידי מעבדות בינ"ל בעלות  

כדי   משלוח  ואחרי  לפני  ובדיקות  הייצור  תהליכי  שמבקרות  בתחום,  שם 

 הגבוהה ביותר.   לוודא שהמוצרים ברמה

לאגירה   ▪ בטריות  עולמית    SUNGROWחברת    -יצרני  מובילה  היא  )סין( 

 GW182  2021באספקת פתרונות ורכיבים לאנרגיה סולארית. היא סיפקה עד  

של ממירים לשדות סולאריים ומתמחה גם באספקת מערכות אגירת אנרגיה  

חברת   של  הסוללה  תאי  צפות.  סולאריות  למערכות  היא    CATLופתרונות 

ליתיום  על  המבוססים  אנרגיה  אגירת  בפתרונות  בעולם  יון  -מהמובילות 

(Lithium-Ion  .) 

  )גרמניה(,   Kaco,  )ישראל(   SolarEdge)גרמניה(,    SMA  - ממירים    יצרני  ▪

Sungrow )סין(  . 

 (. )צרפת Ciel&Terre)סין(,  Sungrow - מצופים  יצרני ▪

החברה מקיימת משא ומתן עם מספר קבלני הקמה מקומיים   -הקמה    קבלני  ▪

  המתקנים אט, להקמת  וו -בינלאומיים בעלי ניסיון עשיר בהקמת מאות מגהו

 הבינוניים והגדולים שבבעלותה. 

, החברה זכאית לתמיכה טכנית ואחריות מלאה למוצרים הנרכשים מספקי הקולטים 

ומקבל  והמצופים  הממירים  לעיל,  מלאה  שהוזכרו  מוצר  ואחריות  תמיכה  מהם  ת 

על ידי    לרוב  למוצרים אותם היא משלבת בפרויקטים שלה. תקופת האחריות הניתנת

  30  עד  של תפוקהל לינארית ואחריות למוצר שנים 12 שלספקי הקולטים הינה אחריות 

 שנים 
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 המפורטים  בשיעורים  לתפוקה  הפאנלים  יגיעו  לא  האחריות  תקופת  במהלךש  במידה

 לתפוקה   להגיע  מנת  על,  חליפיים  פאנלים  לחברה  לספק,  לרוב,  הספקים  מתחייבים,  לעיל

 של  אחריות  מעניקים  הממירים  ספקי  .כספי  פיצוי  לשלם  או  התחייבו  לה   ליתאהמינימ

 . נוספות  אחריות  תקופות לרכישת אפשרות  עם,  לממירים השנ 20-5 בין

רוכשת את המוצרים ישירות מהספקים או דרך נציגים רשמיים שלהם בישראל,   החברה

 על פי הצעות מחיר רשמיות ותנאי אספקה ותשלום שנקבעים מראש.  

ושירותים   לחברה מוצרים  לרכוש  אפשרות  יש  לחברה  בספקים.  תלות  קיימת  לא 

י באופן  חלופיים מספקים מתחרים בכל אחד מקווי הרכיבים, ללא צורך בשינוי מהות 

 תכנון או ביצוע הפרויקטים.  

 מימון ואשראי בר דיווח, הון חוזר .5

ש"ח. הנכסים    מיליון   660.1  -כשל  הסתכם לסך    2021בדצמבר    31ההון החוזר של החברה ליום  

ש"ח והם    מיליון   1,285.4  -ככמו לסך של  תהס   2120  בדצמבר  31השוטפים של החברה ליום  

  , ש"חמיליון    936.5  -ככוללים מזומנים ושווה מזומנים ומזומנים מוגבלים בשימוש בסך של  

שוטפות של נכס פיננסי  , חלויות  ש"חמיליון    143.2  -כחייבים ויתרות חובה ולקוחות בסך של  

פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד    נכסים ,  ש"חמיליון    52.2  -כ בגין הסדרי זיכיון בסך של  

 מיליון ש"ח. 31.1 -ונכסים פיננסים אחרים בסך של כ ש"חמיליון  122.4 -כבסך של 

מיליון    625.3  - ככמו לסך של  תהס   2021בדצמבר    31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  

כוללים והם  בנקא  ש"ח  מתאגידים  הלוואות  בגין  שוטפות  וחלויות  ומוסדות  ים  י אשראי 

  - בסך של כ   חלויות שוטפות בגין אגרות חובש"ח,  מיליון    192.3  - כבסך של  ים אחרים  י פיננס

,  ש"חמיליון   314.3  -ם וזכאים ויתרות זכות בסך של כ ספקים ונותני שירותימיליון ש"ח,   55.7

  פיננסיות   תוהתחייבויו  ש"חמיליון    17.7  - בסך של כ  חלויות שוטפות להתחייבות בגין חכירה

 .מיליון ש"ח 45.3 -בשווי הוגן דרך רווח והפסד בסך של כ

   בישראללהלן תיאור מדיניות התאגיד 

ומלאי חוזר  הון  פריטי  לפרויקטים   -  מדיניות  הדרושים  ברכיבים  מצטיידת  החברה 

מלאים  מחזיקה  אינה  החברה  כמדיניות,  פרויקט.  לכל  הספציפית  לדרישה  בהתאם 

וממירים  משמעותיים קולטים  של  מעבר  מלאי  שבועות,  למעט  מספר  הנדרש ,  למשך 

  31נכון ליום  לאחסנת הסחורות בין הגעתן לנמל ועד למועד שילוחן לאתר הפרויקט.  

 מהותיים.  לא מחזיקה החברה מלאים   2019בדצמבר 

מקיפה מספקי הציוד העיקריים שלה   לחברה אחריות מוצר   -   מדיניות החזרת סחורות

כנגד  ליצרן  אותו  מחזירה  החברה  כתקול,  מתברר  ורכיב  במידה  וממירים.  לקולטים 

 קבלת מוצר חליפי במסגרת האחריות על המוצר. 

  לכל מגזרי הפעילותבהתייחס  5.1

בשנת   ספקים  מול  אנלייט  של  האשראי  של  הממוצע  כ  2021ההיקף  ימים.   75  -הינו 

  ימים. 35 -הינו כ 2021בשנת   ההיקף הממוצע של האשראי של אנלייט מול לקוחותיה
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 לעדכן את הטבלה[ ] 131.12.202נכון ליום עדכון בדבר "אשראי בר דיווח", 

 התקופתי ובהתאם להנחיית רשות ניירות ערך: להלן יובא פירוט של הסכמי מסגרת אשראי המהותיים לחברה, בהמשך לתיאורם בדוח 

היקף מסגרת   תיאור מסגרת האשראי נותן האשראי 
 אשראי 

יתרת הלוואה  
 31.12.2021ליום 

)ללא ניכיון כולל  
 ריבית לשלם( 

 תנאי ההסכם  תוצאות חישוב אמות מידה פיננסיות מועדי פירעון 

קונסורציום מלווים  
לאומי   בראשות בנק

 לישראל בע"מ 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
עבור פרויקט  

 )6("חלוציות"

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   59 מיליון ש"ח  594 מיליון ש"ח  609
 . 2021ינואר וריבית החל מחודש 

(1)Historic ADSCR :1.75 (.1.05-)נדרשת עמידה ב 

(1)Projected ADSCR :521. (.51.0-)נדרשת עמידה ב 

(2)LLCR :621. (. .051- ב )נדרשת עמידה 

(  2) 14ראה ביאור 
לדוחות הכספיים  

 השנתיים 

מסגרת מימון עבור  
  -הפרויקטים "כרמים" ו

 )6("עידן"

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   59 מיליון ש"ח  310 מיליון ש"ח  107
 . 2021ינואר וריבית החל מחודש 

(1)Historic ADSCR811 - ; עידן.851 -: כרמים. 
 (. 1.05-)נדרשת עמידה ב

(1)Projected DSCR1.25 - ; עידן.251 -: כרמים 
 (. 1.05-)נדרשת עמידה ב

(2)LLCRנדרשת עמידה   .621 -; עידן.621 -: כרמים(
 (. 1.05-ב

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

מסגרת מימון עבור  
הפרויקטים "מבטחים"  

 )6("תלמי בילו" -ו

 מבטחים  מיליון ש"ח  336 מיליון ש"ח  356

תשלומים חצי שנתיים ע"ח קרן   50
 . 2021ינואר וריבית החל מחודש 

 תלמי בילו 

תשלומים חצי שנתיים ע"ח קרן   51
 . 2021ינואר וריבית החל מחודש 

(1)Historic ADSCRתלמי בילו.541 -: מבטחים ;-  
 (. 51.0-)נדרשת עמידה ב .841

 
)(1Projected ADSCRתלמי בילו1.25  -: מבטחים ;-   

 (. 1.05-)נדרשת עמידה ב 1.25

 
(2)LLCRנדרשת   .621 -; תלמי בילו61.2 -: מבטחים(

 (.51.0 -עמידה ב
 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

גופים מוסדיים מקבוצת  
 כלל ביטוח 

מסגרת מימון עבור  
-פרוייקטים פוטו

במסגרת המכרז   וולטאים
הראשון שפרסמה רשות  

 (4)החשמל
 

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   87 מיליון ש"ח  147 מיליון ש"ח  161
 .  2019וריבית החל מחודש יוני 

Historic ADSCR(1) : 1.11-1.48בטווח שבין  
 (. 1.07-)נדרשת עמידה ב

 
(1)Projected ADSCR11.3-131 -: בטווח שבין. 

 (. 1.07-)נדרשת עמידה ב

 
(2)LLCR :  נדרשת עמידה ב  .381-.951 בטווח שבין(-

1.12 ). 

 ( 2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

קונסורציום מלווים  
בראשות בנק הפועלים  

בע"מ ובשיתוף קבוצות  
 הפניקס והראל 

מסגרת מימון עבור  
 פרויקט "עמק הבכא" 

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   72 מיליון ש"ח  508 מיליון ש"ח  563
 .2022 מרץוריבית החל מחודש  

(1)Historic ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 

 
(1)Projected ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 

 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 
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היקף מסגרת   תיאור מסגרת האשראי נותן האשראי 
 אשראי 

יתרת הלוואה  
 31.12.2021ליום 

)ללא ניכיון כולל  
 ריבית לשלם( 

 תנאי ההסכם  תוצאות חישוב אמות מידה פיננסיות מועדי פירעון 

(2)LLCR :1.05-נדרשת עמידה ב . 

גופים מוסדיים מקבוצת  
 כלל ביטוח 

מסגרת מימון עבור  
וולטאים  -פרויקטים פוטו

במסגרת המכרז השני  
   (4)שפרסמה רשות החשמל

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   87 מיליון ש"ח  41 מיליון ש"ח  43
 .2020וריבית החל מחודש מרץ 

storic ADSCR(1)Hi:  2.15-1.36בטווח שבין  
 (. 1.07-)נדרשת עמידה ב

 
(2)LLCR : נדרשת עמידה ב .71.4-371בטווח שבין( -

.121 .) 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

גופים מוסדיים מקבוצת  
 כלל ביטוח 

מסגרת מימון עבור  
וולטאים  -פרוייקט פוטו

במסגרת המכרז הראשון  
 (4)שפרסמה רשות החשמל

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   87 מיליון ש"ח 8 מיליון ש"ח 9
 .2019יוני וריבית החל מחודש 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

גופים מוסדיים מקבוצת  
 כלל ביטוח 

מסגרת מימון מחדש  
עבור שלושה פרויקטי  

וולטאים  -גגות פוטו
 מניבים

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   87 מיליון ש"ח  13 מיליון ש"ח  15
 .2019וריבית החל מחודש יוני 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

קונסורציום מלווים  
בראשות בנק הפועלים  

בע"מ ובשיתוף גופים  
 מקבוצת מגדל ועמיתים 

מסגרת מימון עבור  
 פרויקט "רוח בראשית" 

מיליון   1,175
 ש"ח

החזרים רבעוניים ממועד הפעלת   76 מיליון ש"ח  659
 הפרויקט. 

(1)Historic ADSCR 1.05-עמידה ב: נדרשת. 
(1)Projected ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 
(2)LLCR :1.05-נדרשת עמידה ב . 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

Bank of Ireland  בכיר   לחוב  מימון  מסגרת
עבור פרויקט  
 ( 6)(3)"טולינמויל" 

 

מיליון אירו   13.2 מיליון אירו  14.3
מיליון   47-)כ

 ש"ח(

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   50
 .2020וריבית החל מחודש ספטמבר 

(1)Historic ADSCR :0.96 (.1.05-)נדרשת עמידה ב 

התקבל כתב ויתור מהבנק לפיו מוותר המלווה, בין  
 .היתר, על זכותו לדרוש פירעון מיידי

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

שני בנקים אירופאים  
  -" וERSTE" -מובילים

"PBZ  מקבוצת  "
"INTESA" 

 
 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
עבור פרויקט  

 )7(4)("לוקובץ"

 שתי מסגרות: 

מיליון   35( 1)
 אירו 

מיליון   154( 2)
 קונה קרואטית 

מיליון   28.7( 1)
 אירו 

מיליון   123.4( 2)
 קונה קרואטית 

  159-)סה"כ כ
 מיליון ש"ח( 

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   46
 .2020וריבית החל מחודש דצמבר 

 

(1)Historic ADSCR  :881.  (  2) 14ראה ביאור  (.1.1-)נדרשת עמידה ב 

הכספיים  לדוחות 
 השנתיים 

שלושה בנקים מובילים,  
"ERSTE" ,"EBRDו "-  

NOVI SAD" " 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
 EWK"(4)" עבור פרויקט

מיליון   139.4
 אירו 

מיליון   114.3
  402-אירו )כ

 מיליון ש"ח( 

 

תשלומים רבעוניים ע"ח קרן   23
 .2019וריבית החל מחודש דצמבר 

 

(1)Historic ADSCR :581. (.1.1-)נדרשת עמידה ב 

 
(1)Projected ADSCR :651. (.1.1-)נדרשת עמידה ב 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

  -בנק אירופי מוביל 
"ERSTE BANK " 

מסגרת מימון לחוב בכיר  
"  Raabaעבור פרויקטי "

 Meg"(4)"-ו

מיליון   14,061
 פורינט הונגרי 

מיליון   13,508
פורינט הונגרי  

מיליון   129-)כ
 ש"ח(

תשלומים    68-ההלוואה תיפרע ב
שנה ממועד   17רבעוניים על פני 

השלמת ההקמה והחיבור לרשת  
 החשמל.

(1)Historic ADSCR :371. (.1.05-)נדרשת עמידה ב 
(1)Projected ADSCR :411. (.1.1-)נדרשת עמידה ב 

 

 (  2) 14ראה ביאור 

הכספיים  לדוחות 
 השנתיים 

שלושה בנקים מובילים,  
Erste Group, NLB 

Group   Euler Hermes 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
 "Selac" עבור פרויקט

מיליון   91.4 מיליון אירו  115
  322-אירו )כ

 מיליון ש"ח( 

תשלומים    22-ההלוואה תיפרע ב
שנה ממועד   11חציוניים על פני 

השלמת ההקמה והחיבור לרשת  

(1)Historic ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 

 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 
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היקף מסגרת   תיאור מסגרת האשראי נותן האשראי 
 אשראי 

יתרת הלוואה  
 31.12.2021ליום 

)ללא ניכיון כולל  
 ריבית לשלם( 

 תנאי ההסכם  תוצאות חישוב אמות מידה פיננסיות מועדי פירעון 

 החשמל. 

   –בנק גרמני  מוביל 

" Hamburg 
Commercial Bank" 

 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
 פרויקטעבור 

"Picasso"(5) 

מיליון   79.2 מיליון אירו  81.7
  279-אירו )כ

 מיליון ש"ח( 

תשלומים    70-ההלוואה תיפרע ב
שנה ממועד   18רבעוניים על פני 

השלמת ההקמה והחיבור לרשת  
 החשמל.

(1)Historic ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 
(1)Projected ADSCR1.05-: נדרשת עמידה ב. 

 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

שני בנקים מובילים  
 Banco deבספרד,  

Sabadell ו-Bankia 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
 עבור פרויקט

"GECAMA " 

מיליון   168.2
 )7( אירו 

מיליון   59.5
  209-אירו )כ

 מיליון ש"ח( 

החזרים חצי שנתיים ממועד   28
   1.05-: נדרשת עמידה בHistoric ADSCR(1) הפעלת הפרויקט. 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

בנקים מובילים,  שלושה 
 שני בנקים גרמניים

"KFW IPEX-Bank "
,"DekaBank",    ובנק

 "-ממשלתי שוודי
Swedish Export 

Credit Corporation 
(SEK" 

בכיר   לחוב  מימון  מסגרת 
 עבור פרויקט

"Bjornberget"   

 מיליון אירו  210

- 

תשלומים    36-ההלוואה תיפרע ב
שנה ממועד   18חציוניים על פני 

השלמת ההקמה והחיבור לרשת  
 ..101-: נדרשת עמידה בHistoric ADSCR(1) החשמל.

(1)Projected ADSCR1.10-: נדרשת עמידה ב 

 (  2) 14ראה ביאור 

לדוחות הכספיים  
 השנתיים 

  עבור מימון מסגרת  בנק הפועלים בע"מ  
פעילותה העסקית של  

החברה, לרבות השקעות  
 בפרויקטי החברה 

תשלום אחד לאחר  ב ההלוואה תיפרע  - מיליון ש"ח  250
  ,חודשים ממועד העמדת האשראי 60

 - . ריבית תשולם על בסיס רבעוני

(  2) 14ראה ביאור 
לדוחות הכספיים  

 השנתיים 
 - מיליון ש"ח  150 לישראל בע"מ בנק לאומי 

 
 ונטית. היחס שבין תזרים המזומנים הפנוי של החברה לשירות החוב )הכנסות בניכוי עלויות תפעוליות ותשלומי מס( לתשלומי קרן וריבית לתקופה הרלו ( 1)

 מהפרויקט )כאמור לעיל( ליתרת ההלוואה למועד החישוב.היחס שבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הפנויים לשירות החוב  ( 2)

 אלפי אירו, להבטחת התחייבויותיה הקשורות בעלויות הקמה.  600-החברה העמידה לטובת הבנק ערבויות חברה בסך כולל של כ ( 3)

   מעלויות ההקמה ו/או מיחסי כיסוי מינימליים שנקבעו לשנתיים הראשונות לתפעול.  מעלויות הפרויקטים, שתעמודנה על ידי החברה למקרה של חריגה 5%-החברה העמידה ערבויות בהיקף של כ ( 4)

במועד ההפעלה. כמו כן, העמידה החברה ערבות    debt resizingמיליון אירו, שתעמודנה על ידי החברה למקרה של חריגה מעלויות ההקמה ו/או לצורך    5החברה העמידה ערבות בהיקף של עד   ( 5)
 עד להחלפתה על ידי הבנק המממן במועד ההפעלה.  OFFTAKER -מיליון אירו הניתנת ל 7בהיקף של עד 

הנתונים  .  2021אשר הושלם במהלך הרבעון הראשון לשנת    תאגידי הפרויקטים חלוציות, מבטחים, תלמי בילו, כרמים ועידן,"מימון מחדש" של החוב הבכיר של  הסכם  נחתם  , 2020  דצמברבחודש     (       6)
 . 2020לשנת   דוחות הכספיים השנתיים(א ל2)14ראה ביאור  להרחבה בדבר תנאי החוב החדש  . החדשים בטבלה לעיל משקפים את תנאי החוב

 מסגרת המימון גדלה בעקבות הרחבת הפרויקט.,  2021בחודש ספטמבר       (     7)
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 תיאור אגרות החוב שבמחזור, לרבות קובננטים ותנאים עיקריים בגין אגרות החוב .א

 אגרות חוב )סדרה ה'(   ▪

ב )הקרן(  לפירעון  עומדות  ה'(  )סדרה  החוב  שישולמו   13 -אגרות  א. תשלומים    12  כדלקמן: 

ות החוב )סדרה ה'(  מקרן אגר  3.5%תשלומים חצי שנתיים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  

)כולל(; ב. תשלום    2019-2024בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  -במרץ ו  1ואשר ישולמו בימים  

 .  2025במרץ   1מקרן אגרות החוב )סדרה ה'( אשר ישולם ביום  58%אחרון בשיעור של 

על עומד  במחזור  הקיימות  החוב  אגרות  של  הנקוב  הערך  סך  הדוח,  פרסום  למועד    נכון 

 ש"ח ע.נ.  101,925,000

  1, אשר תשולם פעמיים בשנה, בימים  4.25%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של  

)כולל(, כאשר תשלום הריבית הראשון    2025עד    2018בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  - במרץ ו

 .  2025במרץ   1ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2018בספטמבר  1ישולם ביום 

לדוחות הכספיים המאוחדים של    א15וסף אודות אגרות החוב של החברה ראו ביאור  לפירוט נ 

 . 2021החברה לשנת 

 להלן עיקרי תנאי אגרות החוב: 

קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף: החברה אינה רשאית לבצע הרחבת סדרה אלא   .א

 לשטר הנאמנות.   7.1.27 -ו 4בתנאים הקבועים בסעיפים  

בסעיף    .ב כמפורט  רכושה,  על  שוטף  שעבוד  יצירת  לאי  התחייבה  לשטר   5.6.6החברה 

שלישי   צד לטובת ליצור תסכים ו/או תתחייב ולא תיצור הנאמנות. בין היתר, החברה לא

 רכושה קרי, שעבוד שוטף כללי, להבטחת כלל  על בדרגה כלשהי כלשהו שעבודים שוטפים

 ותודיע השעבוד קודם ליצירת בכתב אל הנאמן נהשתפ התחייבות כלשהי, מבלי או חוב כל

 החוב )סדרה ה(.   מחזיקי אגרות וכן, תיצור לטובת אודותיו לו

 התחייבות לשמירה על הון עצמי מינימאלי  

החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ה'( במחזור, ההון העצמי של החברה,  

ההון מיליון ש"ח )להלן: "  200-)מבוקרים או סקורים(, לא יפחת מעל פי דוחותיה הכספיים  

 "(.העצמי המינימאלי 

הדוחות   פרסום  ביום  תתבצע  מינימאלי  עצמי  הון  במגבלת  החברה  עמידת  בדבר  הבדיקה 

הכספיים של החברה וכל עוד אגרות חוב )סדרה ה'( קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים  

על שהיה  במהלך    הרבעוניים/השנתיים  בדיקה  תבוצע  ולא  מועד,  לאותו  עד  לפרסם  החברה 

 תקופות הביניים שבין פרסום הדוחות הכספיים השונים.

)מנגנון הפיצוי בריבית הינו   ( 5.6.2בנוסף, קיים מנגנון של פיצוי בריבית כמפורט בשטר )סעיף  

 החל ממדרגה מחמירה יותר, לטובת המחזיקים(. 
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 מיליוני ש"ח.  2,355  צמי של החברה הינו, ההון הע31.12.2021נכון ליום 

 נטו  CAP-התחייבות לשמירה על יחס חוב פיננסי נטו ל

החברה התחייבה, כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ה'( במחזור, היחס בין החוב הפיננסי  

"(  מקסימאלי  CAP-יחס חוב ל)להלן: "  70%נטו לא יעלה על שיעור של    CAP-נטו, סולו לבין ה 

" )להלן:  סקורים(  או  )מבוקרים  עוקבים  כספיים  דוחות  שני  לבמשך  חוב    CAP-יחס 

 "(.מקסימאלי 

( )מנגנון הפיצוי בריבית הינו  5.6.3בנוסף, קיים מנגנון של פיצוי בריבית כמפורט בשטר )סעיף  

 לטובת המחזיקים(. החל ממדרגה מחמירה יותר, 

 .27%נטו כהגדרתו לעיל הנו  CAP-, יחס החוב פיננסי נטו ל31.12.2021נכון ליום      

   EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל

במלואן )שני התנאים הבאים הם   נפרעו החוב )סדרה ה'( לא אגרות עוד כל התחייבה, כי החברה

מיליון    10סולו כהגדרתו לעיל, לא יעלה על  ( החוב הפיננסי נטו,  1מצטברים לצורך סעיף זה( )

, למועד החישוב )אם וככל שיהיו( לא  EBITDA-( יחס החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל2ש"ח וכן )

"( במשך  EBITDA-יחס חוב פיננסי, מאוחד ל להלן: "  -)שני התנאים המצטברים    18יעלה על  

 סקורים(.למעלה משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או 

בהתאם להגדרה    -בלבד, "חוב פיננסי נטו מאוחד"    EBITDA-לעניין חישוב יחס חוב פיננסי ל

המתוארת בפרק ההגדרות בשטר, כאשר חוב המיוחס לפרויקטים, בשלב ההקמה, של החברה  

 ( לא ייכלל בתחשיב זה. Non-Recourse)לרבות הלוואות חוב בכיר ומזנין  

ל החברה אשר פרק הזמן החל מיום הפעלתם או רכישתם קצר יובהר, כי ביחס לפרויקטים ש

המיוחסת לאותם פרויקטים, לצורך חישוב יחס חוב פיננסי,    EBITDA-חודשים אזי ה  12  -מ

חודשים.    12על פי שטר הנאמנות, תותאם על מנת לשקף תוצאת פעילות של    EBITDA-מאוחד ל

  - ההפעלה למתקן הרלוונטי יותאם לההתאמה תבוצע באופן שבו הממוצע החודשי בגין תקופת  

הראשונה  12 ההפעלה  שנת  בגין  ורק  אך  יחול  האמור  כי  יובהר,  ידי   חודשים.  על  הנכס  של 

 החברה. 

)מנגנון הפיצוי בריבית הינו   ( 5.6.4בנוסף, קיים מנגנון של פיצוי בריבית כמפורט בשטר )סעיף  

 החל ממדרגה מחמירה יותר, לטובת המחזיקים(. 

 . 6.43, היחס כאמור הינו 31.12.2021נכון ליום 

 יחס הון עצמי למאזן

כי  החברה  לא אגרות עוד כל  התחייבה,  ה'(  )סדרה  העצמי   נפרעו  החוב  ההון  יחס  במלואן, 

)להלן:    20%  -לסך המאזן בדוחות הסולו של החברה לא יפחת מ  -בדוחות הסולו של החברה  

 עוקבים )מבוקרים או סקורים(."יחס הון עצמי למאזן"( במשך שני דוחות כספיים 
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הבדיקה בדבר עמידת החברה ביחס הון עצמי למאזן תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים  

הכספיים   לדוחות  ביחס  במחזור,  קיימות  ה'(  )סדרה  חוב  אגרות  עוד  וכל  החברה  של 

במהלך   בדיקה  תבוצע  ולא  מועד,  לאותו  עד  לפרסם  החברה  על  שהיה  הרבעוניים/השנתיים 

 ת הביניים שבין פרסום הדוחות הכספיים השונים.תקופו

 . 52%, היחס כאמור הינו 31.12.2020נכון ליום 

 מגבלות על "חלוקה" 

עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ה'( במחזור, שלא לבצע כל חלוקה   החברה התחייבה כי כל 

לתנאי  בכפוף  אלא  מניותיה,  של  עצמית  רכישה  לרבות  החברות,  בחוק  זה  מונח  ם  כהגדרת 

מהרווח הנקי של החברה, על פי דוחותיה    70%המצטברים הבאים: א. בשיעור שלא יעלה על  

הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה; ב. ובכפוף  

מיליון ש"ח; ג. ההון העצמי למאזן )סולו(    250לכך שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה( עלה על  

)להלן:    302והכל בכפוף למבחני החלוקה כמפורט בסעיף    -   25%-לא יפחת מ לחוק החברות 

"(. לא ביצעה החברה חלוקה, או ביצעה חלוקה חלקית ביחס לשיעור האמור  מבחני החלוקה"

לעיל, בשנה/ים מסוימת/ות ועלה ההון העצמי שלה על השיעורים שלעיל, תוכל החברה לחלק  

נקי שלה בשנים העוקבות, בהתאם לרווחים שלא  את הסכום הרלוונטי )או חלקו( מהרווח ה

 חילקה, כולם או חלקם, והכל בכפוף למבחני החלוקה. 

של   עצמית  רכישה  לבצע  ו/או  מניותיה  לבעלי  דיבידנד  חלוקת  לבצע  שלא  התחייבה  החברה 

התנאים   כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות,  בחוק  כהגדרתה  אחרת  חלוקה  כל  ו/או  מניותיה 

חברה אינה מצויה בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות  המפורטים להלן: א. ה

בשטר ועומדת בכל התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות; ב. לא מתקיימת במועד ההחלטה על  

ביצוע חלוקה עילה לפירעון מיידי וכן, לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה; ג.  

ח ביצוע  על  ההחלטה  במועד  מתקיימים  בתקנה  לא  כאמור  כלשהם  אזהרה"  "סימני  לוקה 

התש"ל  14)ב()10 ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  סימני  1970  - (  למעט   ,

אזהרה אשר לגביהם קבע דירקטוריון החברה כי אין בסימן האזהרה כדי לגרוע מיכולתה של  

בים )למעט "הערות  החודשים הקרו  12-החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ב

עסק חי" אשר בהתקיימותו לא תהיה רשאית החברה לבצע חלוקה בכל מקרה(; ד. החלוקה  

 לחוק החברות.  302עומדת במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון כאמור בסעיף 

 אגרות החוב )סדרה ו'(  ▪

יוני,   דו  2019בחודש  פי  על  ו'(,  )סדרה  מסדרה חדשה  חוב  אגרות  הנפקת  ח  השלימה החברה 

 הצעת מדף ותשקיף המדף של החברה. 

בפועל   החברה  הנפיקה  המדף  הצעת  דוח  פי  חוב    222,000,000על  אגרות  של  נקוב  ערך  ש"ח 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1)סדרה ו'(, רשומות על שם, בנות 

השלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה, בדרך של    12.4.2020ביום  
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ע.נ. למספר משקיעים מסווגים )הנמנים על  101,010,101 שומה, בהיקף כולל שלהרחבת סדרה ר

התשכ"ח ערך,  ניירות  לחוק  הראשונה  בתוספת  המנויים  החוב  1968- המשקיעים  אגרות   .)

של   במחיר  הונפקו  לכל    99הנוספות  של    1אגורות  )ברוטו(  כוללת  ובתמורה  ע.נ.,  ש"ח 

 ש"ח.   100,000,000

השלימה החברה הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ו'(, בדרך של   2020באוגוסט    31ביום  

ע.נ. אגרות החוב הנוספות הונפקו במחיר  234,860,000  הרחבת סדרה רשומה, בהיקף כולל של

 ש"ח ע.נ.  1אגורות לכל   1.068של 

אשר תשלומים שנתיים    6תשלומים שישולמו כדלקמן: א.    7-אגרות החוב עומדות לפירעון ב

בספטמבר    1מקרן אגרות החוב )סדרה ו'( ואשר ישולמו ביום    8%כל אחד מהם יהא בשיעור של  

מקרן אגרות החוב   52%)כולל(; ב. תשלום אחרון בשיעור של  2025-2020של כל אחת מהשנים 

. הריבית בגין אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה  2026בספטמבר    1)סדרה ו'( אשר ישולם ביום  

)כולל(, כאשר תשלום הריבית    2026  -2019בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  -מרץ וב  1בימים  

,  2026בספטמבר    1ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום    2019בספטמבר    1הראשון ישולם ביום  

ביום   ישולם  הראשון  הריבית  תשלום  המדף.  הצעת  בדוח  הנקובים  לתנאים  בכפוף    1הכל 

לציבור  בגין התקופה המתחי  2019בספטמבר   יום המכרז  ביום המסחר הראשון שלאחר  לה 

יום בשנה לפי מספר הימים    365, מחושבת על בסיס של  2019באוגוסט    31והמסתיימת ביום  

 .  2026בספטמבר  1בתקופה זו. כמפורט לעיל, תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 

 בשיעור  קבועה שנתית  ריבית  נושאת שבמחזורהחוב )סדרה ו'(   אגרות של  מסולקת הבלתי הקרן 

 אגרות של והריבית הקרןשנקבעו בשטר.  הריבית בשיעור ההתאמה למנגנוני בכפוף 3.45% של

החברה קיבלה מרשות המיסים אישור מראש לאופן    .כלשהו לבסיס הצמדה צמודות  לא  החוב 

החוב אגרות  לסדרת  ביחס  האחיד  המשוקלל  הניכיון  שיעור  לאחר    חישוב  כולה  ו'(  )סדרה 

 .  0.24%ה. בהתאם לתחשיב כאמור, שיעור הניכיון לסדרה כולה עומד על  ההרחב

על עומד  במחזור  הקיימות  החוב  אגרות  של  הנקוב  הערך  סך  הדוח,  פרסום  למועד    נכון 

 ש"ח ע.נ.  485,765,876

לדוחות הכספיים המאוחדים של    ב15לפירוט נוסף אודות אגרות החוב של החברה ראו ביאור  

 . 2021החברה לשנת 

להלן אמות מידה פיננסיות והתחייבויות עיקריות כלפי מחזיקי אגרות החוב שנקבעו על פי  

 שטר הנאמנות: 

ו'(   ולהלן מהווה תמצית של שטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה  מובהר כי האמור לעיל 

ומסמכי ההנפקה, ואינו מהווה תחליף לעיון במסמכי ההנפקה המלאים, אשר כוללים תנאים  

 ותיאור מלא של תנאי אגרות החוב והמנגנונים השונים שנקבעו בגינם. נוספים

 מגבלות על חלוקת דיבידנד: 

כל חלוקה   ו'( במחזור, שלא לבצע  )סדרה  עוד תהיינה אגרות החוב  כל  כי  החברה מתחייבת 
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לתנאים   בכפוף  אלא  מניותיה,  של  עצמית  רכישה  לרבות  החברות,  בחוק  זה  מונח  כהגדרת 

מהרווח הנקי של החברה, על פי דוחותיה    70%)א( בשיעור שלא יעלה על    המצטברים הבאים:

הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה; )ב( ובכפוף  

  סולו למאזן  מיליון ש"ח; )ג( הון עצמי  475לכך שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה( עלה על  

לחוק    302והכל בכפוף למבחני החלוקה כמפורט בסעיף    -  28%-במידע כספי נפרד לא יפחת מ

 החברות )להלן: "מבחני החלוקה"(.  

כמו כן, החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית  

כל התנאים   כל חלוקה אחרת כהגדרתה בחוק החברות אלא אם יתקיימו  ו/או  של מניותיה 

ברה אינה מצויה בהפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות הקבועות  המפורטים להלן: )א( הח

בשטר ועומדת בכל התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות  

במועד   מתקיימת  לא  )ב(  פיננסיות;  מידה  אמות  לאותן  ביחס  המנויות  וההמתנה  הריפוי 

ן לא מתקיימת עילה כאמור כתוצאה מביצוע  ההחלטה על ביצוע חלוקה עילה לפירעון מיידי וכ 

החלוקה; )ג( לא מתקיימים במועד ההחלטה על ביצוע חלוקה "סימני אזהרה" כלשהם כאמור  

, למעט סימני  1970-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל14)ב()10בתקנה  

ה כדי לגרוע מיכולתה של  אזהרה אשר לגביהם קבע דירקטוריון החברה כי אין בסימן האזהר

ב והצפויות  לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות  )למעט "הערת    12-החברה  הקרובים  החודשים 

עסק חי" אשר בהתקיימותו לא תהיה רשאית החברה לבצע חלוקה בכל מקרה(; )ד( החלוקה  

 עומדת במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון; )ה( החברה אינה מפרה איזו מהוראות השטר.

 עצמי מינימאלי: הון

החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ו'( במחזור, ההון העצמי שלה לא יפחת  

 מיליון ש"ח )להלן: "ההון העצמי המינימאלי"(. 375-מ

 מיליוני ש"ח.  2,355עומד ההון העצמי על  31.12.2021נכון ליום 

 נטו:  CAP -יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל

החברה מתחייבת, כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ו'( במחזור, היחס בין החוב הפיננסי  

מקסימאלי"(    CAP  -)להלן: "יחס חוב ל  70%נטו לא יעלה על שיעור של    CAP  - נטו, סולו לבין ה

סקורים( או  )מבוקרים  עוקבים  כספיים  דוחות  שני  ל)לה  במשך  חוב  "יחס    CAP-לן: 

 מקסימאלי"(. 

 .27%עומד היחס כאמור על  31.12.2021נכון ליום 

 : EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל

במלואן והחוב הפיננסי נטו, סולו   נפרעו החוב )סדרה ו'( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה

לא יעלה    EBITDA-הפיננסי נטו, מאוחד ל מיליון ש"ח אזי יחס החוב    10כהגדרתו לעיל, עלה על  

"( במשך למעלה  EBITDA-להלן: "יחס חוב פיננסי, מאוחד ל  -)שני התנאים המצטברים  18על 

 משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 
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 . 6.43עומד היחס כאמור על  31.12.2021נכון ליום 

 יחס הון עצמי למאזן:

במלואן, יחס ההון עצמי סולו   נפרעו החוב )סדרה ו'( לא ות אגר עוד  כל מתחייבת, כי  החברה

)להלן: "יחס הון עצמי למאזן"(    20%- לסך המאזן במידע כספי נפרד של החברה לא יפחת מ 

 במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(.

 .52%עומד היחס כאמור על  31.12.2021נכון ליום 

 התאמות ריבית: 

ככל ויחולו אי אילו מבין האירועים הבאים, כולם או חלקם, יחול על פי השטר מנגנון התאמת  

ריבית, בתנאים שונים שהוגדרו בשטר, לרבות באופן מדורג, הכל כפי שנקבע בשטר ובמסמכי  

 ההנפקה. 

 מיליון ש"ח במשך למעלה מרבעון אחד.  400-ככל שההון העצמי של החברה, יפחת מ ▪

במשך    65%נטו של החברה, יעלה על    CAP  -החוב הפיננסי נטו, סולו לבין הככל שהיחס בין   ▪

 למעלה מרבעון אחד. 

מיליון ש"ח ויחס החוב    10במקרה שבו החוב הפיננסי נטו סולו כהגדרתו לעיל, יעלה על   ▪

במשך למעלה    18 , למועד החישוב )אם וככל שיהיו( עלה עלEBITDA  -הפיננסי נטו מאוחד ל

 מרבעון אחד. 

 במשך למעלה מרבעון אחד.   25%-ככל שיחס הון עצמי למאזן של החברה יפחת מ ▪

)או דירוג מקביל    Baa1ידי חברת הדירוג יהיה נמוך מדירוג של - ככל שדירוג אגרות החוב על ▪

 ידי חברת דירוג אחרת(.- לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על

  1.25%לא יעלו בכל עת על    -ית במצטבר, מכוח כל הפרה אפשרית  בכל מקרה, סך כל עליות הריב

 מעל שיעור ריבית הבסיס.  

 עילות עיקריות לפירעון מיידי על פי השטר: 

אגרות החוב   של  מיידי  לפירעון  עילות  יחולו  להלן  יותר מהמקרים המנויים  או  בקרות אחד 

יוב  ו'(. להלן תובאנה העילות העיקריות, בתמצית, כאשר  פי  )סדרה  הר כי חלק מהעילות על 

 השטר כפופות לתקופות ריפוי שונות ו/או רפי מהותיות שהוגדרו: 

 אי עמידה באיזו מהתניות הפיננסיות, בתנאים שהוגדרו.  ▪

 ביצוע חלוקה אסורה.  ▪

http://a2.il/
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 יצירת שיעבודים בניגוד לשטר. ▪

 אי עמידה בתשלומים או הפרה תנאי השטר )בכפוף לתקופת ריפוי שהוגדרו(. ▪

 חדלות פירעון, פירוק, כינוס, הקפאת הליכים, עיקולים מהותיים וכיו"ב. הליכי  ▪

 אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה.  ▪

 אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.  ▪

 אם החברה תחוסל או תימחק )למעט עקב מיזוג או עסקה מאושרת אחרת על פי השטר(. ▪

ד שלישי )שאינו תאגיד בבעלות מלאה של החברה, במישרין או  אם )א( בוצעה מכירה לצ ▪

מנכסי החברה )לרבות נכסי חברות בנות המאוחדות בדוחותיה    50%-בעקיפין( של למעלה מ

בתחום   אינו  החברה  של  פעילותה  עיקר  מכך  שכתוצאה  ובלבד  החברה(  של  הכספיים 

ה חדל להיות אנרגיה ו/או  האנרגיה ו/או התשתיות; או )ב( תחום פעילותה העיקרי של החבר 

 תשתיות, לפי העניין.

 אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה.  ▪

 אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין.  ▪

תדורגנה   ▪ לחלוטין למשך   -ככל שאגרות החוב  ייפסק  של החברה  אגרות החוב  דירוג  אם 

ברה או אם דירוג אגרות החוב  ימים רצופים מסיבה או נסיבה התלויה בח  60תקופה בת  

 ימים רצופים.  60במשך  Baa3יפחת מתחת לדירוג 

 אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.  ▪

 )סדרה ד'(  -ו '(גאגרות החוב )סדרה 

חוב  2021ביולי    30ביום   רגילות  , ביצעה החברה הנפקה של אגרות  למניות  הניתנות להמרה 

בהיקף    ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה )להלן: "אגרות החוב )סדרה ג'("(,  0.01בנות    ,רשומות

  ש"ח ע.נ., ובתמורה כוללת )ברוטו( של   1אגורות לכל    95.1של  מחיר  ע.נ. ב   367,220,000  כולל של

   ש"ח.אלפי  349,226

מרץ   של  2022בחודש  בהיקף  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  סדרה  הרחבת  החברה  השלימה   ,

 אגורות לע.נ.  0.948ע.נ., במחיר של  164,363,000

 להלן עיקרי תנאי אגרות החוב סדרה ג': 

 אגרות החוב )סדרה ג'( אינן צמודות למדד כלשהו.   ▪
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ש"ח ע.נ. כל אחת, עומדות לפירעון בתשלום    1אגרות החוב )סדרה ג'(, רשומות על שם ובנות   ▪

 .  1.9.2028( ביום 1אחד )

אשר   0.75%הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של   ▪

  2028עד    2021בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  -במרץ ו  1תשולם פעמיים בשנה, בימים  

 )כולל(. 

ע.נ. במחיר של   385,970,000כמו כן השלימה החברה הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'(, בהיקף של 

 .  ש"ח אלפי 350,461ובתמורה כוללת )ברוטו( של    .ש"ח ע.נ 1אגורות לכל  90.8

 ': דלהלן עיקרי תנאי אגרות החוב סדרה 

 אגרות החוב )סדרה ד'( לא תהיינה צמודות למדד כשלהו  ▪

 2  -ש"ח ע.נ. כל אחת, עומדות לפירעון ב  1חוב )סדרה ד'(, רשומות על שם ובנות  אגרות   ▪

מקרן אגרות החוב )סדרה ד'(    50%תשלומים שנתיים, אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של 

 )כולל(.  2029 -ו 2027בספטמבר של כל אחת מהשנים  1ואשר ישולמו ביום 

,  1.5%יבית שנתית קבועה בשיעור של  יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ר  ▪

עד    2021בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  -במרץ ו  1תשולם פעמיים בשנה, בימים    אשר

 )כולל(.   2029

 ד' כאמור:  -להלן אמות מידה עיקריות שנקבעו בגין אגרות החוב מסדרות ג' ו
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 סדרה ג' 

 

   :חוזיות ובטחונות תניות
 

הפרה   האם 
 מהווה  

לפירעון   עילה 
 מיידי  

     תיאור תמציתי

 נפרעו במלואן, החברה לא החוב )סדרה ג'( לא אגרות עוד כל כן.  
תתחייב  ולא  תיצור  ו/או  שלישי   צד  לטובת  ליצור  תסכים 

,  וזכויותיה  רכושה כלל על בדרגה כלשהי שוטף כלשהו שעבוד
להבטחת  והעתידיים,הקיימים   כללי,  שוטף  שעבוד   כל  קרי, 

התחייבות כלשהי. על אף האמור, החברה תהיה רשאית   או  חוב 
רכושה כלל  על  שוטף  שעבוד  הקיימים    ליצור  וזכויותיה 

לכן  והעתידיים, קודם  פנתה  הנאמן אם  ימים    10 בכתב  אל 
 לטובת וכן תיצור   אודותיו לו  והודיעה השעבוד קודם ליצירת

 עם אחת ועונה  ובעת בבד החוב )סדרה ג'(, בד מחזיקי אגרות
השעבוד  שוטף לטובת  יצירת  שעבוד  השלישי,   ובדרגה הצד 

 .יחס החובות פי  על פסו  שווה, פרי 
 

   שיעבוד שלילי 

  -   7.1.22כן. סעיף   
אגרות   דירוג  אם 
החברה   של  החוב 
לחלוטין   ייפסק 
למשך תקופה בת  

רצופים    60 ימים 
מסיבה או נסיבה  
בחברה   התלויה 
דירוג   אם  או 
החוב   אגרות 
מתחת   יפחת 

  Baa3לדירוג  
ימים    60במשך  
 רצופים. 

 

חברות   מספר  ידי  על  תדורגנה  ג'(  )סדרה  החוב  שאגרות  ככל 
ה רשאית להפסיק את דירוגן של מי מבין  דירוג, אזי תהא החבר

חברות הדירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלנאמן ו/או  
שאגרות   ובלבד  לכך  בקשר  טענה  תהא  החוב  אגרות  למחזיקי 
לפחות   אחת  דירוג  חברת  ידי  על  מדורגות  תיוותרנה  החוב 

 )ובכפוף לתקופות הריפוי המנויות בשטר(. 

 

החו אגרות  לדירוג  במועד  התחייבות  ב 
ההנפקה. שמירה על דירוג במשך כל חיי  

 תעודת ההתחייבות  

סעיף    ראה  כן. 
לשטר. הכל    7.1.1

בהתאם להגדרות  
הריפוי   ותקופות 
 המוגדרות בשטר.

 

החברה מתחייבת, כי   -נטו  CAP  -יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל
כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ג'( במחזור, היחס בין החוב  

  65%נטו לא יעלה על שיעור של    CAP-הפיננסי נטו, סולו לבין ה
ל חוב  "יחס  דוחות    CAP  -)להלן:  שני  במשך  מקסימאלי"( 

בהתאם   הכל  סקורים(.  או  )מבוקרים  עוקבים  כספיים 
 המוגדרות בשטר. להגדרות ותקופות הריפוי 

 

מתחייבת,   החברה  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל
באופן סופי  במלואן   נפרעו  החוב )סדרה ג'( לא אגרות  עוד  כל  כי

יחס   לאזי  מאוחד  נטו,  הפיננסי  למועד  EBITDA-החוב   ,
על   יעלה  לא  שיהיו(  וככל  )אם  התנאים    15החישוב  )שני 

"( במשך  EBITDA-ל  "יחס חוב פיננסי, מאוחד  -המצטברים  
הכל   סקורים(.  או  )מבוקרים  עוקבים  כספיים  דוחות  שני 

 בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר. 

 

 מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף 

סעיף    ראה  כן. 
  לשטר. הכל   7.1.2

בהתאם להגדרות  
הריפוי   ותקופות 
 המוגדרות בשטר.

החברה    סופי   באופן   נפרעו   טרםאגרות החוב )סדרה ג'(  ש  זמן כל  
בצע כל חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, לרבות  ת  לא

רכישה עצמית של מניותיה, אלא בכפוף לתנאים המצטברים  
של    לתקופה מהרווח    70%הבאים: )א( בשיעור שלא יעלה על  

האחרונים   המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  החברה, 
שפורסמו לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה; )ב( ובכפוף  

מיליון   1,500ן העצמי שלה )לאחר החלוקה( עלה על לכך שההו
- במידע כספי נפרד לא יפחת מ  סולו למאזן  ש"ח; )ג( הון עצמי

לחוק    302והכל בכפוף למבחני החלוקה כמפורט בסעיף   -  30%
וההגדרות   הנאמנות  בשטר  ראה  נוספת,  להרחבה  החברות. 

 הכלולות בו. 

 

י מניותיה  החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת דיבידנד לבעל
ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או כל חלוקה אחרת  

 מגבלה על חלוקת דיבידנדים  
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הפרה   האם 
 מהווה  

לפירעון   עילה 
 מיידי  

     תיאור תמציתי

התנאים   כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות  בחוק  כהגדרתה 
אילו   של  בהפרה  מצויה  אינה  החברה  )א(  להלן:  המפורטים 
בכל   עומדת  בשטר  הקבועות  הפיננסיות  המידה  מאמות 
התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחשבון  

אמות  א לאותן  ביחס  המנויות  וההמתנה  הריפוי  תקופות  ת 
)ב( לא מתקיימת במועד ההחלטה על ביצוע   מידה פיננסיות; 
כאמור   עילה  מתקיימת  לא  וכן  מיידי  לפירעון  עילה  חלוקה 
כתוצאה מביצוע החלוקה; )ג( לא מתקיימים במועד ההחלטה  
בתקנה   כאמור  כלשהם  אזהרה"  "סימני  חלוקה  ביצוע  על 

ומיידיים(,  14)ב()10 תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   )
 . 1970-התש"ל

 

ממושכות   הפרות 
של אמות המידה  

הפיננסיות  
להוות   עשויות 
לפירעון   עילה 

על פי תנאי    מיידי
זה   )לעניין  השטר 
לדוגמא,   ראה 

, 7.1.1סעיפים  
 לשטר(.  7.1.22

בשטר   שהוגדרו  במקרים  ריבית  להתאמת  מנגנונים  קיימים 
פיננסיות   מידה  מאמות  חריגות  ו/או  מחריגה  כתוצאה 
החברה/הפסקות   בדירוג  מסוימות  ירידות  ו/או  המתוארות 

כמפורט בשטר. יובהר כי בכל מקרה, סך כל עליות   דירוג, הכל 
בסך    1%לשטר לא יעלו על    5.7הריבית במצטבר, מכוח סעיף  

 הכל ובמצטבר.  

 

לכל   ביחס  המקסימאלית  הריבית  תוספת  כי  יובהר  בנוסף, 
למנגנון   )בהתאם  הפיננסיות  המידה  אמות  בגין  החריגות 

הדירוג  5.7המפורט בסעיף   לכל הפחתות  וביחס  ו/או    לשטר( 
  - לשטר(    5.9הפסקות דירוג )בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  

השטר   פי  על  על    - במצטבר,  תעלה  שיעור    1.25%לא  מעל 
אגרות החוב    שלדוח ההצעה הראשונה  ב  שנקבע  כפי  הריבית
ריבת    (."הרף המקסימאלי"-דוח ההצעה הראשון" ולהלן: "

 פיגורים ככל שתחול, תתווסף לריביות כאמור. 

 

א. ככל    - רועים אשר הוגדרו כמזכים בהתאמות ריבית  להלן אי
מיליון ש"ח; ב. ככל   1,400-שההון העצמי של החברה, יפחת מ 

ה לבין  סולו  נטו,  הפיננסי  החוב  בין  של    CAP  -שהיחס  נטו 
; ג. במקרה שבו יחס החוב הפיננסי נטו  60%החברה, יעלה על  

 על   , למועד החישוב )אם וככל שיהיו( עלהEBITDA  -מאוחד ל
 . 28% -ד. ככל שיחס הון עצמי למאזן של החברה יפחת מ ;15

 

למנגנונים   באופן מדורג, בהתאם  הריבית תבוצענה  התאמות 
 המפורטים בשטר. 

 

 מנגנון להתאמת ריבית  
 במקרים מסוימים  

  

   :הקיימות בשטר עילות לפירעון מיידי
 

 העילה   הערות/הסבר  

בעסקי   - מהותית  הרעה  חלה 
חשש  וקיים  מוחזקות,  המנפיק/חברות 
תעודות   את  לפרוע  יוכל  לא  שהמנפיק 

 ההתחייבות במועדן.  

למשך   החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  חי"  "עסק  הערת  תירשם  בו  במקרה 
 תקופה של שני רבעונים רצופים. 

 

בחוות   חי"  "עסק  הערת  הכללת 
הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון  
הכספיים   לדו"חות  המצורפים  המבקר, 

 של החברה  

 תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.   - 
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 העילה   הערות/הסבר  

שלא    אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי
החברה  של    ביוזמת  אחר  מהותי  חוב  מיידי  לפירעון  הועמד  שבו  במקרה  או 

החברה  החברה ביוזמת  שלא  מאוחדת  חברה  של  או  החברה  ביוזמת  ,  שלא 
החוב    מיידילפירעון    והדרישה את  פרעה  לא  החברה  ו/או  הוסרה  לא  כאמור 

על    ימים  14האמור בתוך   ו  50)חוב מהותי: קרי, בהיקף העולה    -מיליון ש"ח 
Recourse לחברה  .) 

 

 חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי  

 ימים רצופים. 60במשך  Baa3אם דירוג אגרות החוב יפחת מתחת לדירוג  

 

לדירוג   מתחת  האג"ח  דירוג  ירידת 
 מינימאלי שנקבע  

הפסקת   -  על  הודיע  או  הפסיק  המנפיק 
 תשלומיו  

של   מלאה  בבעלות  תאגיד  )שאינו  שלישי  לצד  מכירה  בוצעה  )א(  החברה,  אם 
מ למעלה  של  בעקיפין(  או  חברות    40%-במישרין  נכסי  )לרבות  החברה  מנכסי 

פעילותה   תחום  )ב(  או  החברה(;  של  הכספיים  בדוחותיה  המאוחדות  בנות 
לפי העניין. אם תבוצע   ו/או תשתיות,  חדל להיות אנרגיה  העיקרי של החברה 

הכל החברה.  של  מהותי  נכס  כנגד  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  בכפוף    פעולה 
 להוראות והגדרות השטר. 

 

מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת  
   נכס בסיסי 

 הפרה יסודית של תנאי אג"ח   - 

 מכירת רוב נכסי המנפיק   - 

 

 התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק   - 

 מתן צו פירוק קבוע /מתן צו פירוק  - 
 זמני שלא בוטל תוך תקופה. 

ביצוע   - או  המנפיק  נכסי  על  עיקול  הטלת 
 פעולת הוצל"פ  

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק   -
תשע"ח כלכלי,  ושיקום  פירעון  -חדלות 

2018  

  

   :דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות
 

 סוג אמת המידה  פירוט אמת המידה  

החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ג'(    -נטו    CAP  -יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל ▪
נטו לא יעלה על שיעור    CAP-, היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין הלא נפרעו באופן סופי

מקסימאלי"( במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים    CAP  -)להלן: "יחס חוב ל  65%של  
 ריפוי המוגדרות בשטר.או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות ותקופות ה

 
 .27%היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 

 

החוב )סדרה ג'(   אגרות עוד כל מתחייבת, כי  החברה  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל ▪
, למועד החישוב  EBITDA-אזי יחס החוב הפיננסי נטו, מאוחד לבאופן סופי  במלואן  נפרעו לא

על   יעלה  לא  שיהיו(  וככל  המצטברים    15)אם  התנאים  ל  - )שני  מאוחד  פיננסי,  חוב  - "יחס 
EBITDA"   ( במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות"

 ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר. 
 

 .6.43היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 

פיננסי   ▪  חוב  יחס 
ל סולו    - נטו, 

CAP .נטו 
 

פיננסי   ▪ חוב  יחס 
ל מאוחד  - נטו, 

EBITDA. 

  -החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ג'( במחזור, ההון העצמי שלה לא יפחת מ
 בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר.  מיליון ש"ח. הכל  1,250

עצמי    הון 
הון   מינימאלי/יחס 

 למאזן. 
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 .2,355היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 

ג'( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה במלואן, יחס ההון עצמי סולו לסך   נפרעו החוב )סדרה 
במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים    25%-המאזן במידע כספי נפרד של החברה לא יפחת מ

 או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר.

 

 .52%היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 

 

 

 סדרה ד' 

 

   :תניות חוזיות ובטחונות
 

הפרה   האם 
 מהווה  

לפירעון   עילה 
 מיידי  

     תיאור תמציתי

 נפרעו במלואן, החברה לא  החוב )סדרה ד'( לא  אגרות  עוד  כל כן.  
תתחייב  ולא  תיצור  ו/או  שלישי   צד  לטובת  ליצור  תסכים 

וזכויותיה,    רכושה כלל על בדרגה כלשהי שוטף כלשהו שעבוד
והעתידיים, להבטחת  הקיימים  כללי,  שוטף  שעבוד   כל  קרי, 

התחייבות כלשהי. על אף האמור, החברה תהיה רשאית   או  חוב 
רכושה כלל  על  שוטף  שעבוד  הקיימים    ליצור  וזכויותיה 

ימים קודם    10בכתב   אל הנאמן אם פנתה קודם לכן  והעתידיים
מחזיקי   לטובת  וכן תיצורליצירת השעוד והודיעה לו אודותיו  

בד  אגרות ד'(,  )סדרה  יצירת   עם אחת  ועונה ובעת בבד  החוב 
 שווה, פרי  ובדרגה  הצד השלישי, שעבוד שוטף  לטובת  השעבוד

 .יחס החובות פי על פסו
 

מובטחות   ההתחייבות  תעודות 
קבועים   בשעבודים  או  בביטחונות 

 אחרים  

  -   7.1.22כן. סעיף   
אגרות   דירוג  אם 
החברה   של  החוב 
לחלוטין   ייפסק 
למשך תקופה בת  

רצופים    60 ימים 
מסיבה או נסיבה  
בחברה   התלויה 
דירוג   אם  או 
החוב   אגרות 
מתחת   יפחת 

  Baa3לדירוג  
ימים    60במשך  
 רצופים. 

 

חברות   מספר  ידי  על  תדורגנה  ד'(  )סדרה  החוב  שאגרות  ככל 
ה רשאית להפסיק את דירוגן של מי מבין  דירוג, אזי תהא החבר

הדירוג, הבלעדי,חברות  דעתה  שיקול  שלנאמןו/או    לפי  ומבלי 
לכך בקשר  טענה  תהא  החוב  אגרות  שאגרות    למחזקי  ובלבד 

לפחות   אחת  דירוג  חברת  ידי  על  מדורגות  תיוותרנה  החוב 
 )ובכפוף לתקופות הריפוי המנויות בשטר(. 

 

ב החוב  אגרות  לדירוג  מועד  התחייבות 
ההנפקה. שמירה על דירוג במשך כל חיי  

 תעודת ההתחייבות  

סעיף    ראה  כן. 
לשטר. הכל    7.1.1

בהתאם להגדרות  
הריפוי   ותקופות 
 המוגדרות בשטר.

 

החברה מתחייבת, כי   -נטו  CAP  -יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל
ד'(   )סדרה  החוב  אגרות  עוד  במלואןכל  נפרעו  בין  לא  היחס   ,
נטו לא יעלה על שיעור    CAP-החוב הפיננסי נטו, סולו לבין ה

מקסימאלי"( במשך שני    CAP  -)להלן: "יחס חוב ל  65%של  
דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. הכל בהתאם  

 י המוגדרות בשטר. להגדרות ותקופות הריפו

 

מתחייבת,   החברה  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל
באופן סופי  במלואן   נפרעו החוב )סדרה ד'( לא אגרות  עוד  כל  כי

ל מאוחד  נטו,  הפיננסי  החוב  יחס  למועד  EBITDA-אזי   ,
על   יעלה  לא  שיהיו(  וככל  )אם  התנאים    15החישוב  )שני 

"( במשך  EBITDA-חד ל"יחס חוב פיננסי, מאו  -המצטברים  
למעלה משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 

 הכל בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר. 

 

 מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף 
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הפרה   האם 
 מהווה  

לפירעון   עילה 
 מיידי  

     תיאור תמציתי

סעיף    ראה  כן. 
  לשטר. הכל   7.1.2

בהתאם להגדרות  
הריפוי   ותקופות 
 המוגדרות בשטר.

החברה מתחייבת שלא לבצע כל חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק  
בכפוף   אלא  מניותיה,  של  עצמית  רכישה  לרבות  החברות, 

)א( בשיעור שלא יעלה על     70%לתנאים המצטברים הבאים: 
הכספיים    לתקופה מהרווח   דוחותיה  פי  על  החברה,  של 

האחרונ  על  המאוחדים  ההחלטה  קבלת  לפני  שפורסמו  ים 
)לאחר   שלה  העצמי  שההון  לכך  ובכפוף  )ב(  החלוקה;  ביצוע 

  סולו למאזן  מיליון ש"ח; )ג( הון עצמי   1,500החלוקה( עלה על 
מ יפחת  לא  נפרד  כספי  למבחני    -   30%-במידע  בכפוף  והכל 

לחוק החברות. להרחבה נוספת,    302החלוקה כמפורט בסעיף  
 הנאמנות וההגדרות הכלולות בו. ראה בשטר 

 

החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה  
ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או כל חלוקה אחרת  
התנאים   כל  יתקיימו  אם  אלא  החברות  בחוק  כהגדרתה 
אילו   של  בהפרה  מצויה  אינה  החברה  )א(  להלן:  המפורטים 

הקבועו הפיננסיות  המידה  בכל  מאמות  עומדת  בשטר  ת 
התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות וזאת מבלי לקחת בחשבון  
אמות   לאותן  ביחס  המנויות  וההמתנה  הריפוי  תקופות  את 
)ב( לא מתקיימת במועד ההחלטה על ביצוע   מידה פיננסיות; 
כאמור   עילה  מתקיימת  לא  וכן  מיידי  לפירעון  עילה  חלוקה 

מים במועד ההחלטה  כתוצאה מביצוע החלוקה; )ג( לא מתקיי
בתקנה   כאמור  כלשהם  אזהרה"  "סימני  חלוקה  ביצוע  על 

ומיידיים(,  14)ב()10 תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   )
 . 1970-התש"ל

 

 מגבלה על חלוקת דיבידנדים  

ממושכות   הפרות 
של אמות המידה  

הפיננסיות  
להוות   עשויות 
לפירעון   עילה 
מיידי על פי תנאי  
זה   )לעניין  השטר 
לדוגמא,   ראה 

, 7.1.1סעיפים  
 לשטר(.  7.1.22

בשטר   שהוגדרו  במקרים  ריבית  להתאמת  מנגנונים  קיימים 
פיננסיות   מידה  מאמות  חריגות  ו/או  מחריגה  כתוצאה 

מסו  ירידות  ו/או  החברה/הפסקות  המתוארות  בדירוג  ימות 
דירוג, הכל כמפורט בשטר. יובהר כי בכל מקרה, סך כל עליות  

בסך    1%לשטר לא יעלו על    5.7הריבית במצטבר, מכוח סעיף  
 הכל ובמצטבר.  

 

לכל   ביחס  המקסימאלית  הריבית  תוספת  כי  יובהר  בנוסף, 
למנגנון   )בהתאם  הפיננסיות  המידה  אמות  בגין  החריגות 

ו/או    5.7ף  המפורט בסעי הדירוג  לכל הפחתות  וביחס  לשטר( 
  - לשטר(    5.9הפסקות דירוג )בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  

מעל שיעור    1.25%לא תעלה בכל עת על    - במצטבר, על פי השטר  
הריבית המקורית שנקבעה במכרז על פי דוח ההצעה הראשונה  

 בגין אגרות החוב. 

 

א. ככל    - ת ריבית  להלן אירועים אשר הוגדרו כמזכים בהתאמו 
מיליון ש"ח; ב. ככל   1,400-שההון העצמי של החברה, יפחת מ 

ה לבין  סולו  נטו,  הפיננסי  החוב  בין  של    CAP  -שהיחס  נטו 
; ג. במקרה שבו יחס החוב הפיננסי נטו  60%החברה, יעלה על  

 , למועד החישוב )אם וככל שיהיו( עלה על EBITDA  -מאוחד ל
ד. ככל שיחס הון עצמי למאזן   ;במשך שני רבעונים רצופים 15

 .  28% -של החברה יפחת מ

 

למנגנונים   באופן מדורג, בהתאם  הריבית תבוצענה  התאמות 
 המפורטים בשטר. 

 

 מנגנון להתאמת ריבית  
 במקרים מסוימים  
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   :הקיימות בשטר עילות לפירעון מיידי
 

   עילות לפירעון  הערות/הסבר  

בעסקי   - מהותית  הרעה  חלה 
חשש  וקיים  מוחזקות,  המנפיק/חברות 
תעודות   את  לפרוע  יוכל  לא  שהמנפיק 

 ההתחייבות במועדן.  

למשך   החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  חי"  "עסק  הערת  תירשם  בו  במקרה 
 תקופה של שני רבעונים רצופים. 

 

בחוות   חי"  "עסק  הערת  הכללת 
הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון  
הכספיים   לדו"חות  המצורפים  המבקר, 

 של החברה  

 תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.   - 

שלא    אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי
החברה  של    ביוזמת  אחר  מהותי  חוב  מיידי  לפירעון  הועמד  שבו  במקרה  או 

כאמור לא הוסרה ו/או    מיידילפירעון    והדרישה,  שלא ביוזמת החברה  החברה
בתוך   האמור  החוב  את  פרעה  לא  בהיקף    ימים  14החברה  קרי,  מהותי:  )חוב 

 לחברה(.   Recourse  -מיליון ש"ח ו  50העולה על 

 

 ידי  חוב של המנפיק הועמד לפירעון מי 

 ימים רצופים. 60במשך  Baa3אם דירוג אגרות החוב יפחת מתחת לדירוג  

 

לדירוג   מתחת  האג"ח  דירוג  ירידת 
 מינימאלי שנקבע  

הפסקת   -  על  הודיע  או  הפסיק  המנפיק 
 תשלומיו  

החברה,   של  מלאה  בבעלות  תאגיד  )שאינו  שלישי  לצד  מכירה  בוצעה  )א(  אם 
של   בעקיפין(  או  מבמישרין  חברות    40%-למעלה  נכסי  )לרבות  החברה  מנכסי 

בנות המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה(; או )ב( תחום פעילותה העיקרי  
פעולה   תבוצע  אם  העניין.  לפי  תשתיות,  ו/או  אנרגיה  להיות  חדל  החברה  של 
להוראות   בכפוף  הכל  החברה.  של  מהותי  נכס  כנגד  לפועל  הוצאה  של  כלשהי 

 והגדרות השטר. 

 

מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת  
   נכס בסיסי 

 הפרה יסודית של תנאי אג"ח   - 

 מכירת רוב נכסי המנפיק   - 

 

 התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק   - 

 מתן צו פירוק קבוע /מתן צו פירוק  - 
 זמני שלא בוטל תוך תקופה. 

ביצוע   -  או  המנפיק  נכסי  על  עיקול  הטלת 
 פעולת הוצל"פ  

לפי     הליכים  לפתיחת  לצו  בקשה  הוגשה 
- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

2018  
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   :דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות

 

 סוג אמת המידה  פירוט אמת המידה  

החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ד'(    - נטו    CAP  -יחס חוב פיננסי נטו, סולו ל ▪
נטו לא יעלה על שיעור    CAP-, היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין הלא נפרעו באופן סופי

מקסימאלי"( במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים    CAP  -)להלן: "יחס חוב ל  65%של  
 או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר.

 
 .27%היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 

 
 

החוב )סדרה ד'(   אגרות  עוד כל  מתחייבת, כי  החברה  -  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו, מאוחד ל ▪
סופי   נפרעו לא נטו, מאוחד לבאופן  יחס החוב הפיננסי  )אם  EBITDA-אזי  , למועד החישוב 

 "EBITDA-"יחס חוב פיננסי, מאוחד ל  -)שני התנאים המצטברים    15וככל שיהיו( לא יעלה על  
"( במשך למעלה משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות  

 ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר. 
 

 .6.43היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 
 

פיננסי   ▪  חוב  יחס 
ל סולו    - נטו, 

CAP .נטו 
 

פיננסי   ▪ חוב  יחס 
ל מאוחד  - נטו, 

EBITDA. 

-עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה ד'( במחזור, ההון העצמי שלה לא יפחת מהחברה מתחייבת כי כל  
 מיליון ש"ח. הכל בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר.  1,250

 

 .2,355היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 

עצמי סולו לסך  במלואן, יחס ההון   נפרעו החוב )סדרה ד'( לא אגרות עוד כל מתחייבת, כי החברה
במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים    25%-המאזן במידע כספי נפרד של החברה לא יפחת מ

 או סקורים(. הכל בהתאם להגדרות ותקופות הריפוי המוגדרות בשטר.

 

 .52%היחס כאמור עומד על  31.12.2021נכון ליום 
 

 

עצמי    הון 
הון   מינימאלי/יחס 

 למאזן. 

 

 

הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים של החברה על בסיס מאוחד, בהתאם להוראות   עצמי""הון 
טרם   החברה  ידי  על  שפורסמו  האחרונים  הכספיים  הדוחות  במועד  הקיימות  הדין 
משינויים  הנובעים  העצמי  בהון  שינויים  בחשבון  לקחת  ומבלי  שטר,  חתימת  מועד 

החשבונאית בתקינה  שינויים  )לרבות  הדין  תקינה  בהוראות  של  בפרשנות  שינויים   ,
קיימת ושינויים בהוראות של רשות מוסמכת אשר היו קיימים במועד החתימה על  

 ושטר הון.   שטר(. תחשיב ההון העצמי על פי שטר הינו לרבות זכויות מיעוט 

תחשיב ההון העצמי לא יכלול ירידה בהון העצמי אשר תיגרם בשל הפחתות עודפי  
חבר מרכישת  כתוצאה  השקעה  ות/ישויות עלות  של  שערוך  רווחי  יכלול  לא  ומנגד 

פי תקן   על  חשבונאי  טיפול  כי  יובהר,  הוגן.  לשווי  ייחשב IFRIC12בפרויקטים  לא   ,
 כשיערוך. 

הון עצמי כמוצג במידע כספי נפרד, בהתאם להוראות הדין הקיימות במועד הדוחות  "הון עצמי סולו" 
טרם מועד חתימת שטר, ומבלי לקחת  הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה  

שינויים  )לרבות  הדין  בהוראות  משינויים  הנובעים  העצמי  בהון  שינויים  בחשבון 
של   בהוראות  ושינויים  קיימת  תקינה  של  בפרשנות  שינויים  החשבונאית,  בתקינה 

 רשות מוסמכת אשר היו קיימים במועד החתימה על שטר(. 

ירידה בהון העצמי אשר תיגרם בשל הפחתות עודפי  תחשיב ההון העצמי לא יכלול  
חברות/ישויות  מרכישת  כתוצאה  השקעה   עלות  של  שיערוך  רווחי  יכלול  לא  ומנגד 

תקן   פי  על  חשבונאי  טיפול  כי  יובהר,  הוגן.  לשווי  בחברות    IFRIC12בפרויקטים 
 מוחזקות, לא ייחשב כשיערוך.

"חוב  או  "חוב" 
 פיננסי נטו"

מחזיקי   כלפי  חוב  בתוספת  פיננסיים  ממוסדות  ארוך  ולזמן  קצר  לזמן  חוב  משמעו 
אגרות חוב שהנפיקה החברה וכן, התחייבויות פיננסיות אחרות נושאות ריבית )על פי  



129 

 

   -תנאיהן( 

 והכול בניכוי: 

   מזומנים ושווי מזומנים, קרנות לשירות חוב והשקעות ופקדונות לטווח קצר.

פיננסי נטו, "חוב  
 סולו" 

 

ג' 9משמעו חוב פיננסי נטו בהתאם לדוח על מידע כספי נפרד )בהתאם להוראות תקנה  
 לתקנות ניירות ערך( של החברה בנטרול התחייבות בגין חכירה. 

והכל בהתאם לתקינה החשבונאית אשר שררה ביחס לדוחות הכספיים של החברה 
 . השטרנכון למועד חתימת 

"חוב פיננסי נטו, 
 מאוחד"

 

בנטרול   החברה  של  מאוחדים  כספיים  לדוחות  בהתאם  נטו  פיננסי  חוב  משמעו 
 התחייבות בגין חכירה. 

והכל בהתאם לתקינה החשבונאית אשר שררה ביחס לדוחות הכספיים של החברה 
 . השטרנכון למועד חתימת 

"CAP "נטו 

 

 סולו. משמעו הון עצמי סולו של החברה בצירוף חוב פיננסי נטו, 

"EBITDA"   או )מבוקרים  האחרונים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  החברה  של  הרווח 
של   התקופה  בגין  הבדיקה,  למועד  העניין(,  לפי  )  12סקורים,  הרצופים    4החודשים 

רבעונים( המסתיימים במועד הדוחות הכספיים האחרונים )מבוקרים או סקורים, לפי 
 הרלוונטי. העניין(, למועד הבדיקה 

 : בנטרול )תוספת או ניכוי לפי העניין(

מיסים,   והפחתות,  פחת  זיכיון,  הסדרי  בגין  הכנסות  אחרות,  הוצאות  או  הכנסות 
חברות   בהפסדי  או  ברווחי  החברה  חלק  מניות,  מבוסס  תשלום  בגין  הטבה  מימון, 

ר  ואש  IFRS  16כלולות ורווח או הפסד הון ובנטרול דמי שכירות אשר הינם בתחולת  
 אינם נכללים בדוח על הרווח והפסד. 

 אך בתוספת:

הכנסות ממכירת חשמל בגין מתקנים אשר לגביהם יושם מודל הנכס הפיננסי וכן דמי  
   .מאוחדותניהול מחברות 

והכל בהתאם לתקינה החשבונאית אשר שררה ביחס לדוחות הכספיים של החברה 
 . השטרנכון למועד חתימת 

 ערבויות .ב

 . 2021לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת    ב'30לעניין זה ראו ביאור 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .6

- היבטי איכות הסביבה הנוגעים לפעילות הקבוצה, עשויים להיות בכל הנוגע לתכנון המערכות הפוטו

וי בלאי רכיביהן  וולטאיות, ובישראל גם ביחס להחלפת גגות האסבסט עליהם מוקמות מערכות ופינ 

במסגרת קידום סטטוטורי להקמת מערכות קרקעיות הכרוכות בשינוי ייעוד הקרקע,  .  בסיום פעילותן

נשקלים שיקולים סביבתיים והשפעתם של המערכות על הסביבה, לרבות מבחינת ניצול קרקע והשפעה  

 .סביבתית, התייחסות לבעלי חיים, נראות, רעש וכיוצ"ב-נופית

במסגרת קידום סטטוטורי להקמת מערכות על גבי מאגרי מים בישראל נשקלים שיקולים סביבתיים  

.  בבריכות הדגים עליהן מוקמות המערכות, זיהום המים וכיוצ"ב  םפגיעה בדגים המצוייהימנעות מכגון  

ותי  כתוצאה מכך, אופן הטיפול והניקוי של הפאנלים נעשה ללא שימוש בחומרים מזיקים, והוא בטיח

 למי המאגר ולדגה. 

על  ,  פירוק גגות אסבסט בישראל מבוצע בהתאם להוראות החוק למניעת מאבקי אסבסט ואבק מזיק
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 . ידי קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים ולאחר לקבלת היתרי פירוק ופינוי מהמשרד להגנת הסביבה

חשמ בציוד  סביבתי  לטיפול  החוק  במסגרת  בישראל,  המערכות  רכיבי  בלאי  ואלקטרוני  לעניין  לי 

התשע"ב  ה ,  2012-ובסוללות,  מהמגזר    חובה נקבע  שאינה  סוללות  ושל  אלקטרוני  ציוד  של  בעליו  על 

הפרטי, להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי פסולת הציוד שברשותו. להערכת החברה, ככל שלא  

 יחול שינוי בחוק, יישום חובה זו לא יהיה כרוך בעלות מהותית לחברה 

הדוח ולתאריך אישור הדוחות הכספיים ובכפוף לאמור להלן, לא ידוע לחברה על סיכונים  נכון למועד  

סביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה, או על הוראות דין בתחום  

 הסיכונים הסביבתיים שיש להן השלכות מהותיות על החברה ופעילותה. 

נטי לשם הפחתת הסיכונים הסביבתיים, ולמיטב ידיעתה, עמדה בכל  וו החברה פועלת על פי כל דין רל

 התקנות הסביבתיות הנדרשות לצורך קבלת ההיתרים להפעלת המתקנים של החברה בישראל. 

פועלת   מתחדשת,  אנרגיה  שאינה  הכחברת  בטכנולוגיה  שימוש  תוך  "נקייה",  אנרגיה  לייצור  חברה 

 קיף, ייצור חשמל הכרוך בפליטה של חומרים מזהמים.  מזהמת, ובהתאם לכך שואפת להקטין, באופן ע

לרבות    החברהלמיטב ידיעת החברה, אין להוראות הדין הנוגעות לאיכות הסביבה, השפעה מהותית על  

 על פעילותה, השקעותיה ההוניות, רווחיה ומעמדה התחרותי.  

לא תסווגנה כפסולת    על פי עמדת יועציה המשפטיים של החברה, בעתיד הנראה לעין, מערכות החברה 

אלקטרונית בהתאם ללשון החוק. החברה בדעה, כי גם במידה ויחול שינוי באופן שבו מערכות החברה  

תהיינה   לא  החוק  להוראות  בהתאם  בפסולת  הטיפול  עלויות  אלקטרונית,  כפסולת  בעתיד  תסווגנה 

ית מתוך המערכות  מהותיות עבור החברה, היות וחלק הרכיבים אשר עשוי להיחשב כפסולת אלקטרונ 

 (.  השנ 20-נו זניח, וכן לאור תקופת ההפעלה הארוכה של המתקנים )כיכמכלול ה

כי ארגוני איכות סביבה ופעילותם עשויים להוות חסם משמעותי בעתיד בתחום אנרגיית  ,  בעניין זה יצוין

 הרוח. 

ייצור חשמל  בכל הנוגע למערכות המבוססות על אנרגיית רוח, מעצם טיבם וסדרי הגודל של מת  קני 

המשרד להגנת  ,  מאנרגיית רוח, להיבטי איכות הסביבה השפעה על הקמת מערכות אלו. כתוצאה מכך

הסביבה, ולעיתים גם ארגונים סביבתיים, מעורבים בתהליך התכנון והפיתוח של חוות רוח ובבקרה על  

ינה מעמיק לבחינת  ידי חברות הקבוצה, מתבצע הליך בח- בכל פרויקט המקודם על.  הקמתן ופעילותן

השפעת הפרויקט על היבטים הנוגעים לסביבה, איכות הסביבה והיבטי קיימות. בחירת הקרקע נעשית  

בסביבה מינימאלית  ופגיעה  בפרויקט  הרוח  איכות  בין  המיטבי  באופן  המאזנים  הקבוצה  .  באזורים 

רבים  ,  בוחנת טכנולוגיים חדשניים למשקיעה משאבים  שימוש באמצעים  וביצוע סקרי  ניטועושה  ור 

ציפורים, מדידת רעש, בחינת ההשפעה הנופית על הפרויקט, ותכנון אופטימלי של פריסת הטורבינות,  

   .תוך מזעור תופעת הריצוד ועמידה בהמלצות משרד הבריאות

כמו כן, ביחס לטורבינות רוח, נדרשת החברה לביצוע פעולות ניטור שונות )בהתאם לדרישות משתנות  

 מדינה( שמטרתן להגן על בעלי כנף וכיו"ב. ביחס לכל 

בתקופת התפעול של המתקנים, נדרשת החברה ביחס לפרויקטים שלה ברחבי העולם לנטר ולעקוב אחר  

השפעות סביבתיים, ובמקרה של הרעה כלשהי נדרשת החברה לביצוע צעדים מתקנים. כמו כן, במדינות  

 השפעות סביבתיות. שונות נדרשת החברה להגיש דוחות שנתיים המנתחים 
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בהתאם לדרישות הרגולטוריות    באתרי טורבינות רוח, נדרשת החברה מעת לעת לביצוע בדיקות רעש

 כאשר עד כה לא נמצאה כל חריגת רעש באילו מבין מתקני החברה. בכל מדינה, 

סיכונים בניהול  הכללית  מדיניותה  במסגרת  הינה  סביבתיים  סיכונים  בניהול  החברה  אשר    מדיניות 

מקדת בפעולות לצמצום למינימום של השפעות שליליות אפשריות על פעילותה של הקבוצה. ניהול  מת

ההתפתחויות אחרי  שוטף  מעקב  באמצעות  החברה,  מנכ"ל  ידי  על  בעיקרו  מבוצע    הסיכונים 

הרגולטוריות הנוגעות לפעילותה של החברה, ובכלל זה בתחום הסיכונים הסביבתיים. במסגרת ניהול  

ליו"ר  הסיכונים ה שוטף  באופן  ידווח  מנכ"ל החברה  כי  דירקטוריון החברה  של הקבוצה, קבע  כולל 

 הדירקטוריון בדבר מידת החשיפה הקיימת. 

מתמקדת   סביבתיים  סיכונים  בניהול  הקבוצה  חברות  מדיניות  סביבתיים  סיכונים  ניהול  מדיניות 

נת לצמצם למינימום השפעות  בהתאמת פעילות החברה לדרישות הדין בקשר לסיכונים סביבתיים, על מ

שליליות אפשריות על פעילות חברות הקבוצה. ניהול הסיכונים מבוצע על ידי נושאי המשרה בחברה  

באמצעות מעקב שוטף אחרי ההתפתחויות הרגולטוריות הנוגעות לפעילות חברות הקבוצה, ובכלל זה  

 .בתחום הסיכונים הסביבתיים באופן התואם את הוראות הדין

למ  מהותי  נכון  מנהלי  או  משפטי  להליך  זה  ובכלל  משפטיים,  להליכים  צד  אינה  החברה  הדוח,  ועד 

הקשור עם איכות הסביבה, אשר החברה או נושא משרה בכירה בה צד לו. כמו כן, החברה לא הייתה  

צד להליך כאמור בשנה שקדמה למועד דוח זה. למועד הדוח, לא נפסקו סכומים או הוכרו הפרשות  

נדרשה  בדוחות הכס  כן, החברה לא  על החברה. כמו  עלויות סביבתיות אחרות החלות  ולא היו  פיים 

 להשקעות מהותיות על מנת לעמוד בכללי איכות הסביבה. 

לייצור חשמל מאנרגיית רוח,    םבכל הנוגע לתחום אנרגיית הרוח, מעצם טיבם וסדר הגודל של מתקני

משרד הגנת הסביבה ו/או ארגונים    ,תוצאה מכךלהיבטי איכות סביבה השפעה על תחום פעילות זה. כ

סביבתיים בארץ ובחו"ל מעורבים בתהליך הפיתוח והתכנון של חוות רוח, ובמקרה על הקמתו ותפעולו.  

האמור,  איכות   במסגרת  של  היבטים  בחשבון  נלקחים  החברה  ידי  על  שמקודם  פרויקט  סביבה    בכל 

 עה נופית, ריצוד וכיו"ב(. וקיימות )סקרי ציפורים ועטלפים, מדידת רעש, השפ 

   הם בהם התקשרה החבריעיקרי ופרויקטים הסכמים מהותיים .7

צד  החברה  להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר  

הינה זכאית לפיהם, כולל הסכמים שהיו בתוקף בתקופת הדוח או  החברה  להם, או שלמיטב ידיעת  

 שהשפיעו על פעילותה באותה תקופה:  

  לדוחות   תיאור על דרך ההפניה ההסכם 
של   המאוחדים  הכספיים 

 2021החברה לשנת 

 לדוח  14ביאור  בגין פרויקט הרוח בקרואטיה   ומימוןמערכת הסכמי התקשרות 

 לדוח  14ביאור  בגין פרויקט הרוח בסרביה   ומימוןמערכת הסכמי התקשרות 

 לדוח  30 -ו  14ביאורים  קוסובו בגין פרויקט הרוח ב   ומימוןמערכת הסכמי התקשרות 

 לדוח  30 -ו  14ביאורים  הונגריהב  סולאריים  יםבגין פרויקט  ומימוןמערכת הסכמי התקשרות 

 לדוח  14ביאור  בגין פרויקט הרוח באירלנד מערכת הסכמי התקשרות ומימון  

 לדוח  30 -ו  14ביאורים  ספרד ב  יםמערכת הסכמי התקשרות ומימון בגין פרויקט

 לדוח  30 -ו  14ביאורים  שבדיה רוח ב  ימערכת הסכמי התקשרות ומימון בגין פרויקט

 לדוח  30ביאור  , לרבות הסכמים למכירת חשמל, בארה"ב מערכת הסכמי התקשרות

 לדוח  30 -ו  14ביאורים  " מערכת הסכמי התקשרות ומימון בגין פרויקט "עמק הבכא
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 לדוח  30 -ו  14ביאורים  " בראשית רוחמערכת הסכמי התקשרות ומימון בגין פרויקט "

לרבות    בישראל  סולאריים  פרויקטים  בגין  ומימון  התקשרות  הסכמי  מערכות
 התקשרויות בגין מכרזים סולאריים ומכרזים נוספים בישראל. 

 לדוח  30 -ו  14ביאורים 

 

  

 תיאור כללי של אופן ההתקשרות של תאגידי הפרויקט הייעודיים אל מול בעל נכס   7.1

שטחי משבצת של הישובים, בהתאם להחלטות  בקרקעות הנמצאות  ל   בנוגע  הנחתמים  בהסכמים

מועצת מקרקעי ישראל, החברה מקימה יחד עם בעל הנכס תאגיד משותף ייעודי  של    1584-ו   1455

( -ב"(. בתאגיד המשותף כאמור, בעל הנכס מחזיק לפחות  המשותף  התאגיד "להלן:  לפרויקט 

לפחות    26% למנות  זכות  בעל  והינו  התאגיד  של  הנפרע  המניות  התאגיד    26%מהון  ממנהלי 

מרווחי התאגיד המשותף. הקרקע    26%כאי לפחות לבהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וז

 עליה מוקם הפרויקט מוקצית ישירות על ידי רשות מקרקעי ישראל לתאגיד המשותף. 

 להלן יובא פירוט כללי של נושאים מרכזיים המוסדרים במרבית ההסכמים עם בעלי הנכסים:  

הסדרה של היבטים  הגדרת הנכסים עליהם יוקמו הפרויקטים )קרקעות ו/או מאגרי מים( ו (א)

 קנייניים ותכנוניים שיאפשרו הקמת והפעלת הפרויקטים על הנכסים.  

 תקופת הבלעדיות לפיתוח הפרויקט   הגדרת (ב)

הגדרת תנאים מתלים לקיום ההסכמים )לדוגמא: קבלת אישורים והיתרים הנדרשים על   (ג)

קבלת   החרגתם;  או  הנכסים  על  שעבודים  הסרת  והפעלתם;  הפרויקטים  להקמת  דין  פי 

הסדר מימוני או סגירה פיננסית לפרויקטים; ביצוע בדיקות הנדסיות שילמדו על היתכנות  

 לוחות זמנים לפיתוח וקידום הפרויקטים(.  טכנית/פיזית של הפרויקטים; עמידה ב

הגדרת הסכמות מסחריות ראשוניות להסכם שותפות עם בעל הנכס לרבות מנגנוני קבלת   (ד)

 החלטות והגנות מיעוט. 

ה (ה) אחריות  של  הדרושים    המשותף  תאגידהסדרה  וההיתרים  האישורים  בהשגת  לטיפול 

 להקמת הפרויקטים על הנכסים. 

סים באופן שיאפשר עמידה בתנאי גורמים מממנים למימון  הסדרת התחייבויות בעלי הנכ (ו)

הפרויקטים, לרבות עיגון התחייבות בעלי הנכסים לחתום על הסכם מול הגורם המממן,  

הזכות   את  להמחות  הרגולציה;  תנאי  פי  על  נוספים  גופים  או  ישראל  מקרקעי  רשות 

 לתקבולים ככל שנדרש ולאפשר שעבוד תקבולי חברת החשמל. 

 ופת הפעלה ארוכת טווח למשך כל תקופת הרישיון הקבוע.  הסדרת תק (ז)

הסדרת התמורה לבעלי הנכסים ומנגנון תשלומם. לרוב התשלום מותנה בחיבור הפרויקט   (ח)

להיקף   גובה התשלום  בין  זיקה  וקיימת  במרבית  הפרויקט  שטחלרשת החשמל  כן,  כמו   .

 חברת החשמל. המקרים, התמורה תהא צמודה לפי תנאי ההצמדה שיחולו על תקבולי

שיאפשר עמידה בתנאי גורמים מממנים למימון    באופן  הנכסים  בעליהסדרת התחייבויות   (ט)

הפרויקטים, לרבות עיגון התחייבות המשכירים לחתום על הסכם מול הגורם המממן, מנהל  

 מקרקעי ישראל או גופים נוספים על פי תנאי הרגולציה; 
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-עד קבלת הרישיון הקבוע ולא יותר מארוכת טווח ממו  בקרקע לתקופה  השימושהסדרת   (י)

 שנים ואחד עשר חודשים.  24

ה  (יא) זכויות  תקופת    תאגידהסדרת  כל  לאורך  החשמל  חברת  תקבולי  לקבלת  המשותף 

 הפרויקט.  

חלוקת האחריות בכל הנוגע לתשלומי מיסים, היטלים והוצאות הנוגעים להקמת הפרויקט   (יב)

את המיסים וההיטלים הנוגעים להקמת    ונוטל על עצמ   המשותף  התאגידבנכסים. על פי רוב,  

 הפרויקט ואת אלה המוטלים בדרך כלל על מחזיקים בנכסים. 

מנגנון פינוי הנכסים ו/או העברת המערכות המוקמות במסגרת הפרויקטים לבעלות בעל   (יג)

 הנכס בתום תקופת הפעילות. 

ברה הסדרת זכויות ההסבה של הזכיות וההתחייבויות מכח ההסכמים. לרוב שומרת הח  (יד)

כלפי בעלי הנכסים על זכות ההסבה של זכויותיה והתחייבויותיה, גם אם לעיתים נקבע פרק  

 זמן מינימאלי בו מנועה החברה מלעשות כן.  

 תפעול של הפרויקטיםוה הקמהתיאור כללי של הסכמי ה 7.2

בהסכם להקמת המיזם עם קבלן הקמה חיצוני    תמתקשר  , דרך תאגיד הפרויקט הייעודי, החברה

קבלן   כלל  בדרך  נקרא  זה  גוף  הפרויקט.  של  והקמה  לתכנון  האחריות  את  עליו    EPCהנוטל 

(engineering, purchasing, construction  )-    ביצוע הרכש הגורם האחראי באופן בלעדי לתכנון, 

ותר קבלני הקמה, או אם  וההקמה של הפרויקט. לעתים ההתקשרות מתבצעת עם שניים או י

הציוד כתלות בטכנולוגיה הרלוונטית,   ציוד עיקרי שגם אחראי על התקנת  קבלן הקמה וספק 

 אופן חלוקת סיכוני ההקמה, ועל פי המקובלות בכל שוק. 

  לביצועי  הן (  העיקרי  הציוד  ספק)או    ההקמה  קבלני  של  התחייבויות  כוללים  ההקמה  חוזי

  אלו  התחייבויות .  בפרויקט  העיקריות  הדרך   אבני   סיום  למועדי  והן,  הספק  מבחינת  הפרויקט

  10-20%ל  מוגבלים  הקנסות  רוב  פי  על.  בביצועים  עמידה  אי  או  פיגור  על  בקנסות  לרוב  מגובות

 . החוזה  משווי

החברה חותמת על הסכם תפעול של המתקנים הסולאריים, כאשר בדרך כלל ההסכם נחתם עם  

"(. נוסחו של הסכם התפעול מוסכם, בדרך כלל, כבר  עולהסכם התפהחברה המקימה )להלן: "

של התקינה  פעילותו  תחילת  לאחר  רק  לתוקף  נכנס  אך  ההקמה,  הסכם  של  חתימתו   בשלב 

 המתקן. 

התחייבויותיו של קבלן התפעול בפרויקטים סולאריים, במסגרת הסכם התפעול כוללות, ככלל,  

ניהול טכני והפעלה של המתקן, לימוד בעיות ופתרונן, טיפול בבעיות הפעלה ובטיחות, טפולים  

מונעים, טיפולי תחזוקה, אספקת חלקי החילוף, החלפת חלקים אבטחת המתקן, העברת דוחות  

פים למזמין. אחריותו של קבלן התפעול כוללת, ככלל, התחייבות לזמינות יחידות  ודיווחים שוט

שנתית(, אספקת כל חלקי החילוף הנדרשים למתקן    97%הייצור של המתקן )ע"פ רוב זמינות של  

לתקופה   היצרן  באחריות  מכוסים  אלו  רכיבים  כאשר  והממירים,  הפאנלים  למעט  הסולארי 

כפוף לתנאי אחריות זו, וכוללת את כל העבודה הכרוכה בהחלפת  עבורה ניתנת אחריות כאמור וב

 הרכיבים האמורים, לרבות הפאנלים והממירים.  
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ככלל, ביום תחילת פעילות התקינה של מתקן הסולארי, מתחילה תקופת האחריות של קבלן  

)להלן: לצורך סעיף קטן זה: "תקופת האחריות"(. בסיומה של   ההקמה אשר אורכה כשנתיים

פת האחריות, יבוצעו מבדקים טכניים נוספים ותתבצע קבלה סופית של המתקן על ידי חברת  תקו

הפרויקט. במקרה בו המתקן נכשל בבדיקות התקינות שיערכו בתום תקופת האחריות, לחברת  

הפרויקט לא תקום הזכות לדחיית המתקן הסולארי אך תקום לה הזכות לקבלת פיצוי מהקבלן,  

 על ידי הקבלן בכדי שיעמוד בהליך הקבלה הסופית.  כמו גם לתיקון המתקן

הסכמי התפעול הינם לרוב לתקופה קצובה עם אפשרות להארכה, כאשר לרוב עומדת לחברת  

הפרויקט הזכות להביא את ההסכמים לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן, עד לחלוף  

ה מן  אחד  לכל  הקבוע.  ברישיון  ההפעלה  לתקופת  המקבילה  את  תקופה  להביא  זכות  צדדים 

 ההסכמים לידי סיום בנסיבות נוספות המפורטות בהסכמים.

ערבות   ההשלמה  במועד  כלל  בדרך  ומעמיד  המתקנים  של  התפוקה  ליחס  ערב  ההקמה  קבלן 

לכ בסכום השווה  שנתיים  בת  של    10%- לתקופה  יחס התפוקה  מן התמורה הכוללת להבטחת 

קמה לאחר ביצוע בדיקת הקבלה הסופית. אם  המתקנים, כאשר ערבות זו מוחזרת לקבלן הה

בשנה כלשהיא יחס התפוקה יהא נמוך מן המובטח, קבלן ההקמה ישלם לחברת הפרויקט פיצוי  

 כספי. 

 בפרויקטי הרוח הסכמי התפעול מפוצלים לרוב לשני הסכמים נפרדים: 

  רשת   תחזוקת  את  כולל  זה  הסכם:  האזרחית   וההנדסה  החשמל  תשתיות  תחזוקת  הסכם

  וכן   החשמל  רשת  מול   התקינה  פעילותה  וניטור  המשנה  תחנת  תחזוקת,  באתר  הפנימית  ההולכה

  לרוב  הינם  התחזוקה  הסכמי.  האזרחית  ההנדסה  תשתיותו  לדרכים  תחזוקה  עבודות  ביצוע

  לטיפול   זמנים  בלוחות  לעמידה   מתחייב   התחזוקה  קבלן,  להארכה  אפשרות   עם   קצובה  לתקופה

 . בתקלות טיפול בזמני עמידה אי  של במידה קנסות במנגנון  מגובה זו התחייבות, בתקלות

: יצרן הטורבינות אחראי במסגרת הסכמים אלו ככלל על,  הטורבינות  יצרן  עם  תחזוקה  הסכם

הפעלה   בבעיות  טיפול  שבר,  ואחזקת  מונעת  אחזקה  ביצוע  הטורבינות,  והפעלת  טכני  ניהול 

שוטפים, דיווחים  העברת  של    ובטיחות  אחריותו  הצורך.  במידת  חילוף  חלקי    יצרןאספקת 

שנתית( וכן    95%-97%)ע"פ רוב זמינות של    הטורבינותכוללת, התחייבות לזמינות    הטורבינות 

  מגובות  אלו  התחייבויות(,  Power Curveהתחייבות לעמידה ברמות יעילות עבודות הטורבינות )

יצרני    .בהתחייבויות  עמידה  אי  של  במידה  קנסות  במנגנוני  בהסכמים עם  התחזוקה  הסכמי 

 הטורבינות הינם ע"פ רוב למשך כל תקופת הרישיון.

  ןניסיו מתקשרות לרוב עם נותן שירותים מקומי בעל    הפרויקטמחוץ לישראל חברות    בפרויקטים

ומומחיות רלוונטית בהסכם ניהול נכסים, במסגרת הסכם זה ניתנים לחברה שרותים בתחומי  

  הסכמים ניהול, השונים הרגולטורים מול הממשקים ניהול, והתפעול  התחזוקה קבלני על בקרה

  אספקת,  תקופתיים  דוחות  הכנת,  הקרקע  בעלי   עם  ההסכמים  כולל  מקומיים  שרותים  ספק  עם

 . המקומי הדין  בהוראות לעמידה הנוגע בכל ויעוץ  חשבונות הנהלת  שרותי
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 גילוי ייעודי בדבר אבטחת מידע וסייבר .8

)ספקים, לקוחות וכיו"ב(, תשלומים    העסקית קיימים אצל החברה מאגרי מידע שונים  הבמסגרת פעילות

לצורך    ,בין היתר,  החברה מסתייעת במערכות טכנולוגיות שונות, וזאתב.  וכיו", עובדים  )גבייה ותשלום(

 .מידעהתיעוד מאגרי  

מקצועיים יועצים  בסיוע  פועלת  מפני  ,החברה  המערכות  להגנת  סייבר    הן  יכולת  ומתקפת  לקיום  הן 

באופן שוטף את האמצעים השונים    נת מעדכ  בנוסף, החברההתאוששות מהירה במקרה של מתקפה,  

 .בהתאם להתפתחות הטכנולוגית הרלבנטית

שימוש   עושה  החברה,  כן,  לצורך  כמו  נתונים  עיבוד  ומערכות  תקשורת  מידע,  טכנולוגיות  במערכות 

  סיבה  מכל ,  כאמור  התפעוליות   או /ו  המנהלתיות  במערכות  לוגית   או   פיזית  פגיעהפעילותה השוטפת.  

  לרבות   חשמל  , יצור ומכירתשירותי  בהספקת  ולשיבושים  לעיכובים  החברה  את  לחשוף  עלולה,  שהיא

 דע.  נזק למידע או גניבת מי גרימת

עשויה להיות לכך השפעה מהותית על פעילותה וכן מוניטין    ככל שתתרחש מתקפת סייבר על החברה 

החברה עשויה להידרש לשאת בעלויות כדי להגן מפני פגיעות במערכות  ,  החברה עלול להיפגע. בנוסף 

ות הגנה  כמו גם לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו כולל, למשל, הקמת מערכ  ,המידע

כתוצאה   משפטית  התדיינות  מפני  הגנה  סייבר,  איומי  מפני  נוספים  הגנה  אמצעי  יישום  פנימיות, 

 ממתקפת סייבר, תשלום פיצויים או נקיטת צעדים מתקנים אחרים כלפי צדדים שלישיים.  

  , בין היתרומניעת מתקפות הסייבר,    אבטחת מידעפועלת להגברת  החברה  ,  תהארגוני בהתייחס לרשת  

, הגבלות  רגולציהגיבויים,  ,  מצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות, הקשחת חומרה ומערכות הפעלהבא

. בנוסף בוחנת החברה הקשחת גישה מרחוק בין באמצעות הטלפונים  גישה, הדרכות לעובדים וכדומה

, אלמנט המחייב כל כניסה בזיהוי  FA2  -הניידים ובין באמצעות המחשבים הניידים באמצעות שימוש ב

 חד פעמי בכניסה לשרתי החברה או לתיבות הדוא"ל בשוטף. 

תוך ביצוע    ניהול משתמשיםיתר:  החברה מנהלת מערך סדור ליישום מנגנוני הגנה, אשר כולל, בין ה

תהליך מסודר לקליטה ועזיבה של עובדים, ניהול הרשאות גישה לתיקיות החברה, נעילה וחסימה של  

, כולל ניהול הרשאות הכניסה וביטולן  אישור להתחברות מרחוק לרשת המשרדעובדים בהתאם לצורך;  

הגנה  ; ביצוע  ESETאנטי וירוס  "י  בכל מחשבי/שרתי החברה עמערכות הגנה  לעובדים; חובת שימוש ב

מנגנוני הגנה על דואר  ביצוע   , במחשבים הניידים;Checkpoint Firewallע"י    Gatewayעל הרשת ברמת  

 , ניידים וכיו"ב. אלקטרוני

רב   הגנה  בגישת  החברה  נוקטת  שבבעלותה  הכוח  תוקפים    התגוננותשכוללת    ממדיתבתחנות  מפני 

נט, התגוננות מפני תוקפים מבפנים, בעלי גישה לרשתות השליטה  מבחוץ, קרי חדירות מרשת האינטר 

והבקרה של התחנות )ספקים, טכנאים וכו'( ויצירת יכולות לניטור וזיהוי ועצירה של אירועי סייבר בזמן  

 אמת.

חטיבת    יצוין של  להנחיות  כפופה  סייבר  הגנת  בנושא  בישראל  החברה  של  הכוח  תחנות  פעילות  כי 

ש והסייבר  הוראות  הביטחון  בתוכו  שמעגן  נוהל  על  מתבססת  כאמור  ההנחיות  האנרגיה.  משרד  ל 

 מפורטות שמגדירות רמות אבטחה שונות בהתאם להספק של התחנה. 

ברשתות הארגוניות ובתחנות    אף כי החברה נוקטת צעדים להגביר את האבטחה מפני אירועי סייבר

 סייבר או פגיעות במערכות המחשוב. הכוח, אין וודאות באשר ליכולתה של החברה למנוע מתקפות 
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 הליכים משפטיים  .9

יצוין   הזהירות,  ולמען  זאת,  עם  יחד  מהותיים.  משפטיים  להליכים  צד  אינה  החברה  זה  למועד  נכון 

 כדלקמן: 

העליון )לאחר שנדחו על  כנגד אישורה של תכנית טורבינות הרוח ביתיר, הוגשו לבית המשפט   9.1

, המצויים בסמוך לחוות הרוח המתוכננת  ע"י היישובים ליבנה והר עמשאערעורים  ,  ידי המחוזי(

ביתיר, ועניינן בהחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה, לדחות את  

העררים שהוגשו על ידיהם ולאשר את פרסום תכנית הרוח ביתיר למתן תוקף. מדובר בגלגול  

כנית וכנגד  ו ישורה של התבו מועלות ע"י העותרים טענות תכנוניות ואחרות כנגד הליך ארביעי  

כנית עצמה, זאת לאחר שהתנגדויות שהגישו לוועדה המחוזית לתכנון ובניה  והיבטים שונים בת

במחוז דרום כמו גם העררים שהגישו למועצה הארצית לתכנון ובניה נדחו. על אף שלא ניתן  

הפרויקט  להעריך באופן מדויק את סיכויי העתירות להתקבל, הרי שנוכח חשיבותו הרבה של  

ותועלותיו הציבוריות המשמעותיות, כמו גם נוכח התהליך התכנוני המקיף שבוצע והעובדה כי  

כלל טענות העותרים נטענו זה מכבר בפני מוסדות התכנון, לרבות מוסד התכנון הבכיר ביותר,  

להערכת החברה ויועציה ניתן להניח ברמת סבירות גבוהה כי    -  )ובית המשפט המחוזי(  ונדחו

 תירות לא תתקבלנה. הע

אנרגיות   - , הגישה א.א. בן דב עמק הבכא בע"מ )"בן דב"( נגד אנרגיות קינטיות  2020בסוף שנת   9.2

חשמל חלופיות בע"מ )"קינטיות"(, המצויה בשרשור בהחזקתה של החברה )המחזיקה בחברת 

סכם  פרויקט עמק הבכא(, בקשה למינוי בורר לדיון במחלוקות )לשיטתה של בן דב(, מכוח ה

דב אנרגית רוח בע"מ לבין קינטיות, הנוגעות לזכויות שונות  -בעלי המניות שנכרת בין א.א. בן

הטענות   קינטיות,  של  לעמדתה  הפרויקט.  בחברת  ומינויים  הצבעה  עם  בקשר  ההסכם  מכוח 

מצויים   הבוררות  הליכי  כלשונו.  ותקף  אושר  המניות  בעלי  והסכם  מבוססות  אינן  שהועלו 

 . יחסיתבשלבים מקדמיים 

ביחס לפרויקטים שונים של החברה קיימים הליכי ערר והשגה ביחס לשומות ארנונה שהתקבלו   9.3

בידי חברות הפרויקט. מדובר על הליכים שגרתיים ושוטפים במסגרתם חולקת החברה, על גובה  

 שומות הארנונה. סכומי החשיפה המצטברים בגין ההליכים כאמור הנם זניחים לכל היותר. 

 רטגיה עסקית יעדים ואסט .10

ממשיכה להרחיב את פעילותה בייזום ופיתוח של מתקני אנרגיה מתחדשת וכיצרן חשמל פרטי  החברה  

( ליבהIPPבינלאומי  יכולות  על  דגש  תוך  ההקמה  המימון,  ההשקעה,  הפיתוח,  הייזום,    מיבתחו  (, 

תרונות  וההפעלה של תחנות כח לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה מתמקדת בהשגת י

המתקנים,   של  והפיתוח  הייזום  בתחום  יכולות    יחד תחרותיים  הישראלי  עם  בשוק  העסקי  הפיתוח 

לשם  וההנדסה, המימון  והבינלאומי,   פיתוח,  התפעול הנדרשות  של  השלמת  והפעלה מוצלחת  הקמה 

המתקנים. בשוק הישראלי על פי רוב החברה פועלת על פני כל שרשרת הערך של שלבי הייזום הפיתוח  

והרישוי של המתקנים. בהתאם לכך את מירב המתקנים אותם הקימה החברה ו/או מפתחת כיום, היא  

  - אל החברה גם פועלת כ בחלק מהפרויקטים הסולאריים בישרפיתחה משלב הייזום הראשוני ביותר.  

EPC . 

לחבור  לפעול בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי, ו בשוק הבינלאומי, אסטרטגיית החברה הינה 

המתאים   באופן  המתקנים,  של  והפיתוח  הייזום  תהליך  את  עימן  ולקדם  מקומיות  ייזום  לחברות 
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ברה תנסה להגיע להסדרים  הח  , מחוץ לארה"בלאסדרות וליתרונות התחרותיים בכל שוק. בדרך כלל

המתקנים   של  הרישוי  שלבי  ואת  הקרקע  בהסכמי  ההתקשרות  את  יבצע  המקומי  היזם  פיהם  על 

במוסדות התכנון, ואילו החברה תוביל את הליכי התכנון הסופי של המיזם, בחירת הטכנולוגיה, קבלני  

רמי המימון וכן ניהול  ההקמה וההתקשרות עימם, בניית חבילת המימון של הפרויקט והתקשרות עם גו

 ופיקוח על שלבי ההקמה והתפעול של הפרויקט.  

, שצוות ההנהלה המקומי שלה יכול לבצע  Cleneraבארה"ב, החברה פועלת כולה באמצעות חברת הבת  

 את כל שרשרת הערך: מפיתוח ועד הקמה ותפעול.

יה בפרויקטים בשלבי  את השקעות  עם התרחבות פעילותה של החברה בשוק הבינלאומי, החברה מגדילה

פיתוח מוקדמים יותר הצפויים להניב תשואות עודפות, ומקדמת צבר פרויקטים גדול ומבוזר בשווקי  

והשותפים   הרגולציה  עם  היכרותה  ואת  הפעילות  בשווקי  המקומית  נוכחותה  מינוף  תוך  פעילותה 

 המקומיים.  

מ גם  לה  מאפשרות  הערך  שרשרת  פני  על  החברה  של  הרחבות  הזדמנויות  היכולות  לנצל  לפעם  פעם 

לפעילות גם בשלבים אחרים של שרשרת הערך, כגון במתקנים אשר השלימו את כל תהליכי    ס ולהיכנ

   הפיתוח.

 פירוט היתרונות היחסיים הנדרשים  

החברה מאמינה כי על מנת ליצור יתרונות תחרותיים בתחומי הליבה של פעילותה )כפי שצוין לעיל(  

 עליה להוביל ולפתח ויתרונות תחרותיים בתחומים הבאים ובאינטגרציה ביניהם:  

על   ▪ בדגש  המטרה,  בשווקי  המהירות  להתפתחויות  ותגובה  ניתוח  זיהוי,  של  דינאמית  יכולת 

 כלכלה ומימון.  -טכנולוגיה, רגולציה, מאקרו 

יכולת ייזום, זיהוי וסינון של אתרים וקרקעות בהן יש היתכנות רגולטורית תכנונית, סביבתית   ▪

יות מתאימות עם בעלי הזכויות  כלכלית טובה למיזמים בתחום, ויכולת הגעה להתקשרו-וטכנו 

 בקרקעות ובאתרים אלה. 

גבוהה בפיתוח ורישוי של המיזמים תוך דגש על השילוב   ▪ ניהולית ותפעולית  יכולת ביצועית, 

והשפעות הגומלין בין ממשקי הרגולציה, ההנדסה, התכנון והבנייה, הממשל ועל קיצור זמני  

 הפיתוח ביחס לסביבה התחרותית. 

ת הון למיזמים בזמינות גבוהה ובעלות תחרותית, תוך בניית מודלים עסקיים  יכולת גיוס והעמד ▪

 איכותיים ויצירתיים.  

גבוהה לתכנון מיטבי של המיזמים, ניהול, פיקוח ובקרה של ההקמה,    ותפעוליתיכולת הנדסית,   ▪

 ההפעלה האחזקה והבקרה של המתקנים, תוך חתירה לאופטימיזציה של ביצועיהם. 

 טרהיעדים ושווקי מ 9.2

 סגמנטים טכנולוגיים 

ובתחום אגירת    בתחום אנרגיית הרוח  , וולטאית-החברה ממשיכה לראות בתחום האנרגיה הפוטו

רואה בתחום האגירה כמנוע  ל פעילותה בשנה הקרובה. החברה  ש  הליבהבתור תחומי    אנרגיה

והן   מתחדשת  אנרגיה  מתקני  של  הייצור  פרופיל  את  לשפר  הן  יוכל  אשר  משמעותי,  צמיחה 
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החברה פועלת לשילוב מתקני אגירה במתקניה בארץ   להתגבר על חסמי עומסים ברשת החשמל. 

 and the) וולטאים אותם היא מפתחת בישראל -ובחו"ל, בפרט שילוב אגירה בפרויקטים פוטו

United States)  . 

. לאחרונה הודיעה  כמו כן החברה בוחנת כניסה לסגמנטים טכנולוגיים נוספים בשוק האנרגיה 

 . (Offshore Windהחברה על כוונתה להרחיב את פעילותה בתחום הרוח גם לסגמנט הרוח בים )

קבוצת    2021ספטמבר    בחודש עם  מחייב  הסכם  על  החברה  פעולה    נאוויטסחתמה  לשיתוף 

בשוק הבינלאומי. בהתאם להסכם העקרונות הצדדים יפעלו במשותף    Offshore Wind  רויקטיבפ

ובאופן בלעדי במהלך השנתיים הקרובות לאיתור הזדמנויות, ייזום, פיתוח, השקעה ו/או רכישה  

  40%  -  בונאוויטס    60%  -בבשוק הבינלאומי, כאשר אנלייט תחזיק    Offshore Wind  מיזמישל  

שוק אנרגיית הרוח הימית שהינו הסגמנט שצומח בקצב הגבוה    .פת ופירותיהבפעילות המשות

 ביותר בשוק האנרגיות המתחדשות.  

 שווקי יעד גיאוגרפיים 

  אירופה   ,החברה משקיעה את עיקר מאמצי הפיתוח העסקי שלה בפיתוח הזדמנויות בישראל

אנרגיית    ,האנרגיה הסולארית , תוך בחינת הזדמנויות במדינות נוספות בעיקר בתחום  וארה"ב

 ואגירת אנרגיה.   הרוח

אלה החברה מזהה שילוב של תנאי שוק, רגולציות בתוקף, וכן תנאים אקלימיים,    יעד  בשווקי

 פוליטיים מתאימים. -טכניים, מאקרו כלכליים ורמת סיכונים גיאו 

ילות בכל  ישראל היא השוק הביתי של אנלייט. החברה ממוקמת בישראל ובעלת ניסיון רב בפע 

למעלה  מיש גם ניסיון משמעותי בפעילות באירופה, עם פעילות   לאנלייט. ישראלשרשרת הערך ב 

, אנלייט עשתה את הכניסה הראשונה שלה לשוק האמריקאי,  2021. בשנת  מדינות אירופה  9  -מ

לרכישת   מחייב  הסכם  על  בשוק  Clenera- מ  90.1%וחתמה  הפועלת  בארה"ב  גדולה  מפתחת   ,

וה מידה    אגירההסולארי  קלמשמעותיבקנה  אנלייט  י .  של  הפעילות  כפלטפורמת  תשמש  נרה 

 בארצות הברית.

בשווקים    אסטרטגיית חשמל  מכירת  הכולל  ומגוון,  רחב  גיאוגרפי  תמהיל  ליצור  היא  החברה 

עדיין  אשר    לצד פעילות במדינות מתפתחות  ומשוכללים כגון מערב אירופה וארה"ב,מפותחים  

 .  ותקביליתבטוחה יחסית  מקדמות רגולציות מבוססות תעריפי מכירה לרשת, שהינה 

שווקים בהם תם עידן הסובסידיות, ומכירת החשמל מתבצעת מרחיבה את פעילותה בהחברה  

וסחר   מכירה  של  ומוסדר  משוכלל  שוק  כלל  בדרך  קיים  אלה  במדינות  שוק.    בחשמלבתנאי 

, ומנגד  נמוך יותרכאשר מטבע הדברים הסיכון הרגולטורי הינו  במחירים יומיים ואף שעתיים,  

יותר.   גבוהים  החשמל(  של  המכירה  )מחיר  הרגילים  השוק  גדולים  סיכוני  בשווקים  הפעילות 

 ומפותחים אלה מאפשרת את האצת הצמיחה של החברה. 

  9  -בם  החברה פעילה בין בניהול מתקנים מניבים ובין בהקמה ובייזום של מתקנים חדשי  כיום

ובישראל ומעריכה כי תמשיך להרחיב את פעילותה בשווקים    , בארה"במדינות שונות באירופה

 אלה.  

לעילוהצפי  היעדים   המבוססים   ולהלן  האמורים  ויעד,  חזון  בבחינת  עתיד,  פני  צופים  הינם 
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טכנולוגיות, במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות )ענפיות וכלליות(  

חברתיות, רגולטוריות ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה. אין לחברה כל ודאות כי ציפיותיה 

היעדים   את  ולהשיג  החזון  את  לממש  יכולתה  עם  בקשר  לרבות  יתממשו,  אכן  והערכותיה 

שהעמידה לעצמה, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם, אינם 

מובהר מן בשליטתה.  מהותי  באופן  שונה  להיות  עלולה  החברה  של  העתידית  הפעילות  כי   ,

 הפעילות המוערכת או משתמעת ממידע זה. 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .11

- מאות מגההחברה ממשיכה בתנופת הרחבת פעילותה, וצפויה להקים במקביל פרויקטים בהיקף של  

ה במהלך  הקרובהוואט  הישראלי  שנה  בשוק  ופיתוח  בייזום  הפרויקטים  צבר  הרחבת  המשך  לצד   ,

 והבינלאומי. עיקרי הפעילות הצפויה:

 . (Apex Solar)כולל   וואט-מגה  500 פרויקטים בארה"ב; 5תחילת הקמה של לפחות   ▪

 .וואט-מגה 329בספרד;  ”Gecama“ סיום הקמה והפעלה מסחרית מלאה של פרויקט רוח ▪

 וואט. -מגה 372; תחילת הפעלה מסחרית בפרויקט ביורן בשבדיה ▪

 . וואט-מגה 189  ";רוח בראשיתפרויקט "של   התקדמות בהקמת ▪

 .RTB-מתקרבים להאצת הבשלת פורטפוליו הפיתוח בארה"ב, מספר פרויקטים גדולים  ▪

 . וולטאים משולבי אגירה נוספים-התמודדות במכרזים פוטו ▪

( בהמשך להסכם שיתוף הפעולה שחתמה  Offshore Windתחילת פעילות בתחום אנרגיית רוח בים ) ▪

 החברה עם נאוויטס פטרוליום.

את פורטפוליו המתקנים הרחב  עסקאות נוספות בשוק הבינלאומי ובנוסף תמשיך החברה לקדם   ▪

בשלב  ש המצוי  פורטפוליו    פיתוחלה  הסולארית.  האנרגיה  בתחום  והן  הרוח  אנרגיית  בתחום 

, ותהליכי פיתוחם הינם  GW  14כולל פרויקטים בהיקף מצטבר של מעל    בפיתוח  המתקנים שלה

שנתיים. החברה מאמינה כי לפחות חלק ממתקנים אלה יגיע למימוש בעתיד  -כאמור תהליכים רב

החברה. כמו כן, החברה תמשיך להשקיע מאמצים בחיזוק יכולת ההפעלה,  ויסייע להמשך צמיחת  

השליטה והבקרה בזמן אמת על מתקניה, על מנת לקצר ככל האפשר זמני התגובה לתקלות ועל  

 מנת לשפר את התפוקות והרווחיות של מתקניה. 

ודאות כי ציפיותיה  צפי החברה וכוונותיה כאמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד. אין לחברה כל 

והערכותיה אכן יתממשו, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם, אינם  

בשליטתה של החברה. מובהר, כי תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי 

 מציפיותיה כאמור.

12. ESG 

את דו"ח האחריות התאגידית הראשון שלה. תפיסת האחריות    2021במרץ    22פרסמה ביום    החברה 

פיתוח, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת    –התאגידית שלובה בליבת העשייה של החברה  

   בארץ ובעולם.

לה ומתן  הדו"ח מביא לידי ביטוי את מחויבות החברה ליצירת ערך ארוך טווח עבור כל מחזיקי העניין ש
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   מענה לצרכיהם העכשוויים ומתמקד במספר נדבכים:

הובלת המעבר לאנרגיות מתחדשות. פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת הם הפתרון   ▪

 לצמצום פליטות הפחמן וסיוע בהתמודדות עם משבר האקלים.  

הכלכלית ▪ הפיתוח  למשל, -פעילות  כך  ובעולם.  בארץ  פועלת  החברה  בהם  באזורים    חברתית 

החברה מקפידה על יצירת משרות מקומיות באזורי הפרויקטים, הקמת תשתיות מתקדמות  

 ובכך לסייע לפיתוח האזור. 

שמירה על איכות הסביבה והמגוון הביולוגי, לרבות בדרך ייחודית של התקנת מערכת לעצירת   ▪

 טורבינות הרוח כאשר מתגלות להקות של עופות ודורסים.

בדגש   ▪ הקהילה,  למען  והעלאת  פעילות  בישראל  הנוער  של  החברתית  המוביליות  שיפור  על 

 המודעות למשבר האקלים.

ציות   ▪ גבוהים,  תאגידיים  סטנדרטים  על  הקפדה  תוך  איתנה,  תאגידי  ממשל  תפיסת  גיבוש 

 . להוראות הדין וכיו"ב

 בתחומי האחריות התאגידית:  2021להלן מספר הישגים של החברה בשנת 

 של עובדי החברה.  בשעות ההתנדבות 50%עלייה של  ▪

 מהרווח לפני מס.  1%החברה ביצעה תרומות בגובה  ▪

 לאחריות תאגידית  "מעלה"רוג  יהחברה זכתה בציון פלטינה בד ▪

 החברה עדכנה ופרסמה את הקוד האתי שלה וביצעה הדרכות אתיקה לכלל עובדי החברה ▪

 היו של נשים.  2021מגיוסי העובדים בשנת   52% ▪

 דיון בגורמי סיכון  .13

בין היתר בשים לב למאפייני מודל הפעילות של החברה, הסביבה   פעילות החברה חשופה לסיכונים, 

פני   על  הנפרשים  רבים,  מול משתנים  החברה  של  הנדרשת  וההתמודדות  פועלת החברה  בה  העסקית 

ניהול סיכונים סדורה המאפשרת לה להתמודד   טריטוריות רבות. במקביל, מקיימת החברה מדיניות 

מבוקר מול סיכוני ומשתני הפעילות השונים, תוך הפעלת מנגנוני בקרה הדוקים, מנגנוני גידור,  באופן  

ניהול מערך חוזי ומשפטי מוסדר והפעלת אמצעי ניהול, פיקוח ובקרה המאפשרים התמודדות נאותה  

 עם הסיכונים המפורטים להלן וככלל. 

וני ייזום ופיתוח משמעותיים, כאשר בין  המגלם סיכ IPP -ו  Developerהחברה פועלת במודל מורכב של

היתר היא מפתחת פורטפוליו רחב מאוד של פרויקטים המאופיינים במשתני אי וודאות רבים, סיכונים  

רגולציה, מימון, תכנון וכיו"ב, כמפורט בהרחבה להלן, המגלמים סיכונים לאורך שלבי התכנון, הייזום,  

 ההקמה והתפעול של הפרויקטים.

 חסות רוחבית ופרטנית: להלן התיי 
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 פיננסים וסיכונים שוק סיכוני 13.1

   מצב המשק 13.1.1

של   עסקי  במודל  החברה  של  פעולתה  ההשקעות IPPבמסגרת  את  לבצע  מנת  ועל   ,

פעילותה   בהקמת המתקנים החדשים, לצרכי  וחוב  הון  שוטף  באופן  מגייסת  החברה 

עלולים להשפיע על   ובעולם  בישראלהשווקים הפיננסים    ומצבהמצב הכלכלי  העסקית.  

, וכן על עלות ההון  תה של החברהול ייכולת החברה לגייס כספים הדרושים למימון פע

יים גם בהקשר והחוב של החברה. לפירוט נרחב אודות אירועי וירוס הקורונה הרלוונט 

 זה, ראו להלן. 

 "ל ובחו  בישראל הבסיס ריבית 13.1.2

, פעילותה  במימון  עוסקתהחברה    IPP  -כ  החברה  של  העסקי  מהמודל  אינהרנטי  כחלק

חוב    השאר   בין החברה. ח"אג ו/או    פרוייקטליבאמצעות  ברמת  אשראי  ומסגרות   ים 

בשווקי הפעילות.   ההלוואות  של  הבסיס  ריבית  להתייקרות  חשיפה  תיתכן  זאת  גרתבמס

 פי רוב החברה פועלת על מנת לגדר חשיפה זאת לטווח הארוך.   על

פיננסית  פרויקטים סגירה  הפרויקטים    -  לאחר  לבכל  חשיפה  הבסיס קיימת  , ריבית 

  –בובור( ובישראל  - באירופה לרוב ריבית הבסיס הינה ריבית היוריבור )למעט הונגריה

  70%בפרויקטים בחו"ל במרבית המקרים לפחות  יחד עם זאת,    אג"ח ממשלתי צמוד.

ובישראל הריבית מתקבעת במועד משיכות ,  במועד הסגירה הפיננסית  מהחוב מקובע 

   .עד להפעלתו המסחרית הפרויקטכלומר בתקופת הקמת  –החוב 

   חליפין ישער 13.1.3

נקובים    שבדיה, סרביה, קוסובו ואירלנדבספרד,  תזרימי הפרויקטים    - החברה    ברמת

.  באירו ועל כן קיימת לחברה חשיפה לירידה בשערי החליפין של האירו מול השקל

המקומי   המטבע  של  החליפין  בשער  לשינויים  חשיפה  לחברה  קיימת  בנוסף, 

  בפרויקטים בקרואטיה והונגריה )קונה ופורינט, בהתאמה(.

פרויקטים המצויים    במספר  העצמי  בהון  חלקה  את  להשקיע  צפויה  החברה  מאידך

   באירופה וארה"ב. הבאות בשנים משמעותיים בהיקפיםבשלבי הקמה 

באירופה(    ברמת )בישראל  בשערי    - הפרויקטים  לשינוי  חשיפה  לחברה  קיימת 

שאינו   במטבע  הנקובות  תפעול,  או  הקמה  עלויות,  ישנן  בהם  בפרויקטים  החליפין 

 המטבע בו נקוב התעריף למכירת חשמל. 

 מדד המחירים   13.1.4

החברה  פועלת  בהן  במדינות  הקיימת  הרגולציה  פי  תעריפיות  על  הסדרות  ,  תחת 

, עלויות במקביללמדד המחירים.    החברה את החשמל הינו צמוד  מוכרתהתעריף בו  

התפעול, דמי שכירות וכו' צמודות אף    עלויות :כגון  הפרויקטבהן נושאות שותפויות  

למדד.   , לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  בישראל   בפרויקטים  הבכיר  החוב,  בנוסףהן 

 . מדד צמוד אינו באירופה בפרויקטים החוב, מנגד

מדיניות   13.1.5 נהוגה  לא  בהן  )לדוגמא:  feed in tariffבמדינות  החברה  פועלת  בהן   ,
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הסכמי     לשינויים   צמודים   אינם   לרוב   החברה   מתקשרת   בהן   PPAבארה"ב(, 

,  צמוד בשיעור הכנסות קבוע שאינו    נוקבים   PPAכאשר הסכמי    . דד/אינפלציה במ 

  עשויות   אשר   והתפעול   ההקמה   לעלויות   לב   בשים  לחברה  חשיפה  לייצר   עשוי  הדבר 

 אינפלציה. / במדד   לשינויים   חשופות   להיות 

 ירידת מחירי חשמל בשוק החופשי  13.1.6

הסדרה לצד ירידת התלות בסובסידיות ממשלתיות, פרויקטים הפועלים בשווקים ללא  

ירידה בנוסף, קיימת חשיפה ל תלויים יותר במחירי החשמל בשוק החופשי.    תעריפית

 הפרויקט כנסות  ה עלולה להשפיע  ו  הת שעורכת החברשל מחירי החשמל ביחס לתחזיו

 . התעריפית  ההסדרה שלאחר בתקופה

 סיכוני מאקרו   13.2

 מזג האוויר ותנאי אקלים   13.2.1

  הקרינה   ועוצמת  השמש  משעות  ישיר  באופן  מושפע   בפרויקטים   ההכנסות  היקף

בפרויקטי  ומעוצמת  סולארים  בפרויקטים הרוח  שינויים    ותנאי  החברה,  של  הרוח 

 קיצוניים במזג האוויר ביחס לתחזית החברה עלולים לפגוע בתזרים הפרויקטים. 

 המצב הביטחוני בישראל   13.2.2

התדרדרות המצב הביטחוני והמדיני בישראל עשויה להשפיע באופן שלילי על יכולתה 

וני. כמו  אשר חשופים לסיכון בטח   באזוריםשל החברה לגייס כספים וליזום פרויקטים  

כן, התדרדרות המצב הביטחוני מציבה את מערכות החברה, אשר כבר הוקמו, בסכנת 

 פגיעה שעלולה לפגוע בתפוקתן.  

 שינויים גלובאליים   13.2.3

עליית ההסתברות להטלת מכסים על ידי מדינות שונות, כחלק ממאבקי סחר אפשריים   

ומוצרים שהחברה רוכשת בשוק העולמי, אשר עשויה להתבטא בהתייקרות חומרי גלם  

חשמל  ציוד  רוח,  טורבינות  ממירים,  סולאריים,  פאנלים  )כגון:  הפרויקטים    ילצורך 

בינלאומיות שעשויים   .'(וכו כן, החברה חשופה לשינויים ברגולציה ואמנות מס  כמו 

לבוא לידי ביטוי בהטלת מיסים גבוהים יותר על רווחי הפרויקטים בעולם ועל מסלולי  

 ברה בישראל. העברתם עד לח

   עסקייםסיכונים  13.3

 תחרות  13.3.1

תחום האנרגיה המתחדשת הולך ומתפתח ומושך אליו יוזמות רבות ולפיכך התחרות 

נרחבת בענף עלולה להשפיע לרעה על עסקיה של  בענף רבה וצפויה להתגבר. תחרות 

 האנרגיה  שוקהחברה, הכנסותיה ותזרים המזומנים שלה. יחד עם זאת, יש לציין כי  

 . הקרובות  בשנים  משמעותי באופן לגדול  להמשיך צפוי תהמתחדש

ביותר,  עזה  לתחרות  נתונים  מכרזיים  הליכים  תחת  המצויים  פרויקטים  במקביל, 

לרשת  הפרויקטים  חיבור  להיתכנות  בנוגע  לרבות  משמעותיים  וודאות  אי  ומרכיבי 
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במכרז ה  ילאחר הזכי  החשמל, בעוד שהיזמים נדרשים להעמיד ערבויות משמעותיות

 עוד בטרם קיימת וודאות לחיבור הפרויקטים. 

 מימון 13.3.2

מימון   תהליכי  וניהול  משמעותיים  מימון  להיקף  נדרשת  החברה  של  פעילותה 

פרויקטאליים מורכבים ביותר. ניהול מערך המימון של החברה דורש צבירת ידע נרחב, 

יועצים מקצועיים, כאשר הסכמי המימון כשלעצמם מאופייני ידי  על  ם באמות ליווי 

מידה פיננסיות מורכבות, ניהול מערך שיעבודים מורכב וכיו"ב. החברה פועלת לגידור 

וניסיון נרחב, תוך  ידע  וחיצוני בעל  ניהול מערך מימון פנימי  סיכונים אלו באמצעות 

ניהול תהליכי בקרה וניטור סיכונים, שילוב הגנות מסחריות אגב ניהול פיננסי הדוק. 

וכחלק מתהלי ביטוחים במקביל  ליישם מערך מורכב של  נדרשת החברה  כי המימון, 

 לצרכי הפרויקטים, בעלויות גבוהות ובאופן אשר דורש מומחיות גבוהה. 

ברמת   ניצול הטבות מסקבלת ומימון מתקנים סולאריים בארצות הברית מסתמך על  

 ( שמתקבלת נמכרת בדרך כלל על ידי היזם לחברה בעלת חבויותITC. ההטבה )המדינה

את   המפחית עובדה זו  מס(, אשר משלמת עבור הטבת המס.  המס משמעותיות )שותף  

החברה לא יובהר כי ככל ו יקטי החברה בארה"ב.  יעלות ההקמה האפקטיבית של פרו

, החברה עלולה לאבד חלק מהטבות ות השונותתעמוד בתנאים הנדרשים לקבלת ההטב

 ת הפרויקטים בארה"ב. עלול להשפיע לרעה על תשואוה  דברהמס או את כולן, 

 עלויות ההקמה והתפעול   13.3.3

לצורך   משנה  קבלני  העסקת  בעלות  מהותית  לעלייה  חשופה   ותפעול   הקמההחברה 

אותה הפרויקטים המשמשים  הגלם  חומרי  בעלויות  לעלייה  חשופה  החברה  בנוסף,   .

בתחום פעילותה, אשר עלולה להשפיע על רווחיות החברה ככל שאין מתאם בין עלות 

לשיבושים  חשופה  החברה  כן,  כמו  החשמל.  ממכירת  המתקבל  לתעריף  החומרים 

 באספקת חומרי גלם שונים. 

 התנגדויות גורמים שונים להקמת פרויקטי רוח   13.3.4

גופים סביבתיים וקהילות מקומיות בישראל ובעולם מגלים התנגדות הולכת וגוברת 

( ביבשה  רוח  טורבינות  מעon-shoreלהקמת  אלה  התנגדויות  אף (.  ולעיתים  כבות 

הנתפסים ה   גודל   על  להשפיע  עלולות באזורים  או  מגורים  אזורי  בקרבת  פרויקטים 

   כרגישים סביבתית.

 ירידת תעריפים בשעות שיא של ייצור מאנרגיות מתחדשות  שינוי מחירי החשמל ו 13.3.5

בשווקים בהם מוכרת החברה חלק מהחשמל במחירי שוק, כגון ספרד ושבדיה, קיימת 

של -אי מתמשכת  ירידה  והארוך.  הבינוני  בטווח  בעיקר  החשמל  מחירי  לגבי  וודאות 

ובתנאי המימון   ברווחיות הפרויקטים  לפגוע  עלולה  לעומת התחזיות  החשמל  מחירי 

מתחדשות בשווקים בהם אחוז גבוה שילוב מוגבר של ייצור מאנרגיות  שלהם. בנוסף,  

מכירת  בתעריפי  ל"קניבליזציה"  לגרום  עלול  מתחדשים  ממקורות  מגיע  מהייצור 

החשמל בשעות הייצור של המתקנים, שמשמעותה תעריף אפקטיבי נמוך יותר עבור 

 חשמל המיוצר מאנרגיות מתחדשות בשעות השיא של הייצור ממקורות אלה.  
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 גבלות ברשת החשמל מגבלות בהוצאת החשמל בשל מ 13.3.6

ככל שהיקף שילוב הייצור מאנרגיות מתחדשות עולה, כך עלולה יכולת הוצאת החשמל 

וקליטתו ברשת החשמל הארצית להפוך לחסם להקמתם של פרויקטים  מהמתקנים 

חסם  כיום  קיים  בהם  הארץ,  בדרום  בעיקר  שונים,  אזורים  ישנם  בישראל  חדשים. 

ת החלוקה וההולכה בשנים הקרובות, שצפוי  להוצאת חשמל ממתקנים המחוברים לרש

בשווקים  חשמל.  חברת  ידי  על  תשתית  שדרוג  עבודות  ביצוע  לאחר  רק  להשתחרר 

מסוימים בחו"ל, בהם פועלת החברה, קיימות לעיתים מגבלות נקודתיות על הוצאת 

החשמל לרשת, הבאות לידי ביטוי בהגבלת הזרמת חשמל לרשת בשעות מסוימות בהם 

ר מאנרגיות מתחדשות גדול מיכולת הרשת לקלוט אותו. הגדלת מגבלה זו  היקף הייצו

 עלולה להקטין את ההכנסות ממכירת החשמל. 

 י סייבר  ונסיכ 13.3.7

ייצור החשמל בין   פעילות החברה מבוססת על תפעול ממוחשב של מערכותיה לרבות

אם באמצעות טורבינות רוח ובין פאנלים סולאריים. כיוצא מכך, קיימת סכנת חדירה  

החשיפה,   את  להקטין  או  למנוע  מנת  על  אלה.  למערכות  מורשים  בלתי  גורמים  של 

 ל פריצות בתחום אבטחת המידע.  פועלת החברה להגברת יכולותיה בניטור ומניעה ש

ת 13.3.8 באישור  הקמת  ותלות  לצורך  ואישורים  היתרים  וקבלת   אנרגיה   מתקניכניות 

   מתחדשת

ככלל, פעילותה של החברה, הן בישראל והן בחו"ל, מאופיינת ברגולציה ענפה, משתנה 

ומתפתחת, כאשר תהליכי רישוי הפרויקטים הנם ממושכים, מורכבים ביותר, מותנים 

לשינויים באבני   חשוף  אשר  עתיד,  פני  צופה  תכנוני  רכיב  ודורשים  מורכבות  דרך 

רגולטוריים אגב תהליכי הרישוי, צורך בביצוע התאמות ושינויים תכנוניים מורכבים 

 .  עד להשגת אישורים מלאים לכל פרויקט ופרויקט

רכבות, , יישום תוכניות מותהליכי תכנון ובנייהככלל, פרויקטי החברה, תלויים ביישום  

בנייה,  תוכניות   היתרי  ייעוד,  חשמלי,  שינוי  מאופיינים וכתכנון  אלו  תהליכים  יו"ב. 

בקצב אשר לעיתים עשוי להיות איטי וארוך טווח, רוויים באילוצים תכנוניים ומשתני  

תכנון  ו/או  הקמת  אגב  להידרש  עשויים  אשר  אפשריים  שינויים  אגב  וודאות,  אי 

עש תכנוניות  דרישות  של הפרויקט.  ההנדסה  מרכיבי  על  מהותי  באופן  להשפיע  ויות 

הפרויקטים, עלויות, הסכמי הפרויקט וכיו"ב ולהשפיע באופן מהותי גם על מדדים של 

 הפרויקטים השונים.

דורשת   הקבוצה  ת פעילות  למתקניותכנון  מפורטות  ייעוד   ייצור  כניות  שינוי  לרבות 

מה הרלוונטיים  והאישורים  ההיתרים  כל  וקבלת  בישראלהקרקע  השונות   רשויות 

, כגון, בין היתר, רשויות מקומיות וועדות לתכנון ובניה, משרדי ממשלה שונים   -ובחו"ל  

רשות מקרקעי ישראל, רשויות איכות סביבה ומבעלי הזכויות בקרקע. אין ודאות כי 

כניות המתוכננות אכן יאושרו וכי כל ההיתרים והאישורים אכן יינתנו או יינתנו והת

עשויים בהתאם   הנ"ל  ההיתרים  כן,  כמו  פרויקט.  בכל  המתוכננים  הזמנים  ללוחות 

זמנים  בלוחות  ודחייה  לעיכובים  לגרום  העשוי  דבר  שונים,  בתנאים  מותנים  להיות 
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לביטול  קיצון  ובמצבי  וייקור תהליכים,  ערבויות הקמה  לחילוט  פרויקטים,  בהקמת 

וך ללא כדאי לחברה. כמו כן, ההסדר התעריפי בו זכתה החברה, עד לכדי שפרויקט יהפ

ארגוני  ולת ובפרט  שונים,  מתחומים  מתנגדים  להיות  יכולים  והפיתוח  התכנון  כניות 

 , תושבים וכיו"ב.איכות סביבה

 תקינות המתקנים, בטיחות, פגעי טבע, מלחמה וטרור   13.3.9

הכנסות החברה תלויות בתקינות מתקניה ובהפקת חשמל מהמתקנים. החברה חשופה 

לבעיות בתקינות מתקניה, כולל תקלות בפעולת תחנות המשנה להעברת החשמל לפיכך  

לרשת. כמו כן, החברה עשויה להיות חשופה לאירועי לחימה וטרור, שביתות, לחבלות, 

גניבות, הימצאותם של נפלים בשטחים עליהם מתוכננים לקום מתקנים ולמפגעי טבע 

וחות זמנים מתוכננים בפרויקטים באזור המתקנים. כל אלה עלולים ליצור עיכוב בל

ו/או לעלויות נוספות מסילוק או טיפול באותם מפגעים. החברה, כבעלים של פרויקטים 

שופה לסיכוני בטיחות הנובעים מהקמה ותפעול המתקנים , ח וכקבלנית הביצוע שלהם

ותהליכית מורכבת  מסוכנת,  עבודה  חשמלי, ,  הכוללים  וציוד  כבד  ציוד  הכוללת 

שיפה לפגיעה בנפש, פגיעות גוף ולנזקים פיזיים לרכוש, בין היתר כתוצאה  המביאים לח

 .מטעויות אנוש, אי ציות להוראות בטיחות וכשלים הנדסיים

 חשיפות בנושאי מקרקעין 13.3.10

הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות טעונה השגת אישורים מורכבים 

הסכמי שכירות ו/או חכירה   לשם קבלת זיקה לקרקע, לרבות, אך לא רק, השלמה של

ייעוד  שינוי  הפקעה,  תהליכי  כגון  מורכבים  מקרקעין  תהליכי  השלמת  רכישה,  ו/או 

וכיו"ב. כל אלו כרוכים בהתדיינויות מול רשויות ולעיתים מול עשרות ומאות של בעלי  

קרקעות ובעלי זכויות )לעיתים אזור מסוים עשוי להיות כפוף לזכויות של עשרות בעלי  

בהתדיינות    חלקות  לעיתים  כרוכים  להיות  עשויים  כאמור  תהליכי  כן,  כמו  וכיו"ב(. 

 משפטית ו/או מול מוסדות תכנון, רשויות ו/או משפט.

הקמת מתקנים לייצור חשמל מצריכה יצירת זיקה לקרקע עליה מוקמים המתקנים 

כאשר וקבלת היתרים ואישורים שונים לצורך העברת תשתיות והצבת הציוד הנדרש,  

ל אלה גוררים עימם עלויות נלוות אשר עלולות להיות בעלות השפעה מהותית על רמת כ

השפעת  לצמצום  פועלת  כן החברה  על  של החברה,  בפרויקטים  והרווחיות  הכדאיות 

 .חשיפות כאמור על הפרויקטים שהיא מפתחת או לגדרם מראש

כן,   כתוצאה מהפרות שלכמו  לרשות החברה  בזיקה לקרקע שעומדת  הסכמי    פגיעה 

בהקמת  לעיכובים  לגרום  עשויה  לקרקע  הזיקה  לחברה  נוצרה  מכוחם  המקרקעין 

פרויקטים, לפגוע או להגביל את יכולת החברה להקים או להפעיל את מתקניה באופן 

 קי.  מלא או חל

 סיכוני עמידה בלוחות זמנים 13.3.11

 ללוחות הזמנים להקמת מתקניה של החברה ישנה השפעה מהותית על יכולתה לעמוד  

הרגולטוריות הדרך  לכל   באבני  ביחס  שנקבעו  הכלכליים  הפרמטרים  ביעדי  ועמידה 

תתקשר  מתקן.   איתם  מהותיים  וקבלנים  שיוסכמו לככל  הזמנים  בלוחות  יעמדו  א 
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חשופה   להיות  עשויה  החברה  בגין איתם,  הרצויות  התוצאות  בהשגת  לשינויים 

יים וכן להשפיע לרעה על הפרויקטים הרלוונטיים, אי עמידה בלוחות זמנים רגולטור

היבטי מימון, הטבות אפשריות וכיו"ב. החברה פועלת למיגור וגידור סיכון זה באמצעות 

אי   כי  יצוין  במקביל  הדוקים.  בקרה  מנגנוני  ויישום  מוסדרת  חוזית  מערכת  קביעת 

עמידה בלוחות זמנים להקמת פרויקטים עשויה להוביל לאובדן הסכמי החיבור, חילוט 

כיו"ב. החברה פועלת לגידור סיכונים אלו באמצעות, בין היתר, ניהול מערכי  ערבויות ו

ובעלי   מובילים  קבלנים  עם  מוסדרות  התקשרויות  עשיר,  ניסיון  בעלי  ותפעול  הקמה 

 יכולות גבוהות וכן ניהול מערכי בקרה הדוקים ביחס לקצב התקדמות הפרויקטים. 

   לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת העדר קרקעות זמינות לצורך הקמת מתקנים   13.3.12

קרקעות זמינות בהיקפי דונמים משמעותיים. סיכון דורשת  החברה  הייזום של    פעילות  

לאור   בישראל  במיוחד  ביטוי  לידי  בא  קנייני זה  במעמד  קרקעות  של  מוגבל  ההיצע 

כן    מתאים להקמת צמצום  ועל  המתאימות  זמינות  קרקעות  לאתר  החברה  יכולת 

 .בישראל עלול להשפיע על יכולת החברה להרחבת פעילותהבאופן המתקני החברה, 

 תחרות על משאב הרשת   13.3.13

למשאבי   ביחס  עזה  לתחרות  נוספות  במדינות  וכן  בישראל  חשופה  החברה  פעילות 

ך )חברות חלוקה ו/או  התחייבות החיבור מהגורם המוסמ להשגתתחרות   -הרשת, קרי  

. תהליכי אלו כרוכים במרבית לפי העניין( - וכיו"ב(. רגולטורים, מערכת מנהליהולכה, 

המקרים בהעמדת ערבויות מהותיות ומגלמים מרכיב של חוסר וודאות ביחס להשגת 

 התחייבויות החיבור ואישורי משאבי הרשת הנדרשים. 

   סיכוני הקמה 13.3.14

מת  מאנרגיה  ייצור  מתקנים  ביותר הקמת  מורכבים  בתהליכי  מאופיינים  חדשת 

ברמת  לרבות  מורכבים,  הנדסה  בהיבטי  כרוכים  ההקמה  תהליכי  מובנים.  וסיכונים 

בנייה  בטיחות,  תוכניות  הנדסת חשמל,  תוכניות  מפגעי טבע,  מניעת  היסודות,  תכנון 

וכיו"ב. תהליכים כאמור חשופים לסיכונים שונים כגון סיכוני סטייה מביצוע באופן  

בטיחותיות,  חשיפות  הפועל,  אל  הוצאתו  ו/או  הפרויקט  באיכות  לפגוע  עשוי  אשר 

כשלים טכנולוגיים, סיכוני לו"ז וכן חשיפה למשתנים שונים כגון דרישות מצד גופים 

ו/או   בפרויקט  בדין(  שינויים  )ואף  שינויים  לביצוע  רגולטוריות  ורשויות  מוסמכים 

להשפיע   עשויים  הנ"ל  הגורמים  על בתכנונו.  ו/או  הזמנים  לוחות  על  מהותי  באופן 

באמצעות  אלו  סיכונים  לגידור  פועלת  החברה  ככלל.  הפועל  אל  הפרויקטים  הוצאת 

ניהול מערך הקמה ותפעול מבוקר והדוק, והפעלת גורמים מקצועיים ברמה הגבוהה 

 ביותר, תוך השקעת מלוא המשאבים הנדרשים וצבירת הניסיון הרב הנדרש. 

 רגולציה סיכוני  13.3.15

ב  ברגולציה  ניכרת  במידה  תלויה  החברה  של    החברה   פועלת  בהן  מדינותפעילותה 

אנרגיה מתחדשת. כמו כן, החברה תלויה בגופים שונים שאישוריהם ב  תמיכתן   ובמידת

כדי להקים פרויקטים בתחום הפעילות, כדוגמת   , החשמל   במשק   הרגולטור נדרשים 

'. וכו  שוניםשונים, משרדי ממשלה  גופים מוניציפאליים, מנהל המערכת, גופי התכנון ה
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משקפים הלכה ה   התעריפים  ירידתמחמת המגמה העולמית לתמוך באנרגיה מתחדשת,  

למעשה תעריפים כלכליים למדינה והחשש והמודעות הציבורית בדבר הסכנה לסביבה 

מעריכה  החברה  ומזהמת,  קונבנציונלית  באנרגיה  הנרחב  השימוש  בהמשך  הטמונה 

 ת מתמיכה גבוהה. שהתחום ימשיך להנו

ככלל, פעילותה של החברה כרוכה בפעילות מול שורה ארוכה של גורמים רגולטוריים 

זאת,  ובכלל  לפרויקטים,  אישורים  השגת  לצרכי  רבים  ומשרדים  רשויות  בין  ומעבר 

משרדי ממשלה, רשויות תכנון, רשויות בטיחות, ביטחון, אבטחת מידע וכיו"ב. פעילות 

בהשגת עשרות ואף מאות אישורים שונים )כתלות בטריטוריה   החברה מאופיינת בצורך 

 הרלוונטית(, לרבות במישורי הבטיחות, סייבר, אש, חשמל, איכות סביבה וכיו"ב. 

החברה   של  פעילותה  בתעריפים  בתחומי  רטרואקטיביים  שינוי    שניתנושינויים  או 

כמו  ויקטים.  נוסחאות תעריף טרם קבלת התעריף הסופי עלולים לפגוע ברווחיות הפר 

שינויים שיינקטו מטעם רשות החשמל בישראל ו/או הרשויות המקבילות לה ביחס כן,  

לפרויקטים בחו"ל ביחס לאופן חישוב תעריפי הזכאות לפרויקטים, הצמדות נוסחאות 

היעדר  הקרקעות,  היוון  בעלויות  שינויים  שונים,  למשתנים  התעריפים  של  החישוב 

וכיו"ב עשויים ל על תזרים החברה ממתקני הרוח שיוקמו, על השפיע  אחידות מחיר 

כלפי   בהתחייבויותיה  לעמוד  יכולתה  על  וכן  חדשים,  לפרויקטים  בכניסה  הכדאיות 

מעורבים גורמים מממנים.   גורמים  ידי  על  לרוב, תמחור תעריפי הפרויקטים מבוצע 

מחירי על  להשפיע  עשויים  אשר  שונים  רגולטוריים  וגורמים  רבות  רשויות    רבים, 

החשמל ו/או עלויות הפרויקטים. החברה פועלת על מנת לגדר סיכונים אלו באמצעות 

בדיקות מעמיקות טרם כניסה לכל פרויקט, וניהול הליכים מקצועיים מוסדרים מול 

וניתוח  וניהול תהליכי הסברה  פרויקטים  תכנון  הליכי  לרבות  הגורמים הרלוונטיים, 

 של חשיפות אפשריות במישור זה. מקצועיים וכלכליים אשר מאפשרים צמצום 

   בודד לקוח עם התקשרויות 13.3.16

 off-takerשל ה  לאיתנות הכלכליתחשיפה  

 חו"ל  ישראל מיסים בשווקים ב 13.3.17

עלויות התפעול של הפרויקטים כוללות מיסים שונים, לרבות מיסים מוניציפליים או  

בהן  במדינות  המס  במדיניות  שינוי  המתחדשת.  האנרגיה  לתחומי  ייעודיים  מיסים 

 פועלת החברה עלולה לפגוע בתזרים הפנוי מהפרויקטים. 

בהתאם להערכות הנהלת החברה, על  דורגו, ובטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

 : פי השפעתם על עסקי החברה, כדלקמן

 
 מידת ההשפעה  

 השפעה קטנה   השפעה בינונית  השפעה גדולה  

       פיננסים  וסיכונים שוק ניסיכו

   V    השוק   מצב

   V    "ל ובחו  בישראל הבסיס ריבית

   V    חליפין  שערי

   V    המחירים  מדד



148 

 

 V      החופשי בשוק  החשמל מחירי ירידת

       מאקרו  סיכוני

     V  אקלים  ותנאי  האוויר מזג

 V      בישראל  הביטחוני המצב 

   V    גלובאליים  שינויים

   V    קורונה 

       עסקיים  סיכונים

   V    תחרות 

     V  מימון 

     V  ותפעול  הקמה  עלויות

   V    הפרויקטים להקמת  שונים  גורמים התנגדויות

 V      ירידת תעריפים בשעות שיא של ייצור מאנרגיות מתחדשות 

   V    מגבלות בהוצאת החשמל בשל מגבלות ברשת החשמל

 V      י סייבר ונסיכ

כניות וקבלת היתרים ואישורים לצורך הקמת  ותלות באישור ת
   מתחדשת אנרגיה  מתקני

 V     

   V    תקינות המתקנים, בטיחות, פגעי טבע, מלחמה וטרור  

   V    חשיפות בנושאי מקרקעין 

     V  סיכוני לו"ז

     V  תחרות על משאב הרשת 

חשמל   לייצור  מתקנים  הקמת  לצורך  זמינות  קרקעות  העדר 
   מאנרגיה מתחדשת 

   V   

   V      סיכוני הקמה 

       רגולציה סיכוני

 V      מתחדשת  באנרגיה השונים הגופים בתמיכת תלות

   V    שינויי רגולציה במשק החשמל 

   V    בודד  לקוח עם התקשרויות 

   V    חו"ל  ישראלמיסים בשווקים ב

 

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון שלעיל ובכלל זה, מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה ופעילותה,  

פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון לתאריך הדוח, וכן כוללת הערכות  כוללת מידע צופה  

או כוונות של החברה. החברה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון,  

 אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה. 

 

     

 יאיר סרוסי   31.3.2021

 יו"ר הדירקטוריון 

 גלעד יעבץ  

 מנכ"ל וחבר דירקטוריון 

 

 



 

 

 

 ( "אנלייטאו " אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )"החברה"            

 2021, בדצמבר 13דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

  2021  דצמברב  31שהסתיימה ביום    תקופהדירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון ל

"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות  תקופת הדוח)להלן: " 2021שנת  במהלך  הסוקר את השינויים העיקריים  

 . 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 תיאור תמציתי של עסקי החברה   -כללי   .1

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

  .פרויקטים   מאותהאחרונות הקימה ו/או השקיעה החברה ב  בשנים וישראל.    , ארה"ב מתחדשת באירופה

)כולל החזקות דרך חברת   )פרויקטים  -גיגה3.7   -( מתקנים בשלים בהספק של כClēneraלחברה  וואט 

  אט בשלבי פיתוח וו גיגה 1.4 -כ(, (PPAועם הסכם מכירת חשמל חתום ) לקראת הקמה ,מניבים, בהקמה

פיתוח שונים  ה גיג  12-וכ  מתקדם נוספים בשלבי  וגדל הבנוי   .וואט  נהנית מצבר הכנסות הולך  החברה 

למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של  מהסכמים ארוכי טווח  

    פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד הקרוב.

 ם ברמת החברה  ימדדים כללי .2

 פורטפוליו החברה לפי סטטוס פיתוח פירוט  .א
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 Non Gaap (1( )2 (3) (4) (5 ),תוצאות הפעילות  .ב
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610-640 580-610

חברה 2021פרויקטים 2022E
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360

410-440
470-500

חברה 2021פרויקטים 2022E

237
305300-330

390-420

חברה 2021פרויקטים 2022E

FFO  ש"ח  מיליוני 

 

Adjusted EBITDA  ש"ח  מיליוני 

 

 מיליוני ש"ח הכנסות
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 הערות שוליים

, ובנטרול הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים  מחושב כרווח )הכנסות מתקבולי חשמל פחות עלויות תפעול( לפני מימון, מסים, פחת והפחתות  Adjusted EBITDA-מדד ה .1

מחושב    Adjusted EBITDA-מדד ה.  פעמיים באופיים-בנטרול השפעות אירועים אשר הם חד,  בהתבסס על יישום מודל רכוש קבוע בגין פרוייקטים לאחר הפעלה מסחרית

 . IFRS 16לאחר יישום תקן חשבונאות 

הוצאות מסים שוטפים והוצאות ריבית )תשלומי ריבית שוטפים בנטרול/תוספת   ניטרול/בתוספתכהגדרתו לעיל, וAdjusted EBITDA -מחושב על בסיס מדד ה  FFO-מדד ה  .2

 .Non-Recourcseשינוי בריבית לשלם( בגין הלוואות חוב בכיר והלוואות מימון ביניים )מזנין( 

טות בחברה. בנוסף, נציין כי המדדים כאמור אינם המדדים המפורטים לעיל הינם מדדי רווחיות תזרימית מקובלים בפרויקטי אנרגיה מתחדשת והם משמשים את מקבלי ההחל

 הם עשויים לתרום לקוראי הדוחות בניתוח והבנת פעילות החברה.      מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים אך להערכת החברה

 .לתקופה  ממוצע"ח שע לפיפרויקטים אשר מטבע פעילותם שונה מש"ח תורגמו  .3

 .החזקה בפרויקטים 100%מוצגים על פי  FFO- ו EBITDAנתוני תקבולי חשמל , .4

  Adjusted EBITDA-ן הההפרש בין ההכנסות ברמת הפרויקטים להכנסות ברמת החברה נובע מהתאמת דמי ניהול לה זכאית החברה בגין פיתוח וניהול הפרויקטים, הפער בי .5

ברמת הפרויקטים לרמת החברה נובע מהתאמת דמי הניהול, הוצאות    FFO-ברמת הפרויקטים לרמת החברה נובע מהתאמת דמי הניהול והוצאות המטה של החברה והפער בין ה

 .והוצאות מיסים שוטפים  הוצאות המימון ברמת המטה של החברה ,המטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מיליוני ש"ח ליום פרסום הדוח  של הפורטפוליו הבשל של החברה פירוט נתונים ומדדי הפרויקטים .3

 (28)פרויקטים מניבים  .א

 

מגזר  
טכנולוגית   פרויקט מדינה  פעלות

 יצור
שנת  

 הפעלה

 הספק 
- מגה)

 ( 18) וואט(

שיעור 
החזקה  
 משורשר

תקבולי  
 12-ל חשמל 

 חודשים 

EBITDA     
 חודשים 12-ל

(4( )7 ) (22) 

FFO 
 ( 17) (5) חודשים 12-ל

תוקף הסכם  
 החשמל

קבולי חשמל חזויים  ת
לשנה ממוצעת לאורך חיי  

 ( 23)  הפרויקט

יתרת קרן הלוואה  
 31.12.2021 יוםל

 ישראל ישראל 

 508 ( 11) 125-135 2042 65 82 111 40.8% 109 2022 רוח (19) עמק הבכא

 592 ( 11) 75-80 2035 56 62 73 90% 55 2015 סולארי  חלוציות 

Sunlight1    156 (11) 20-22 2041 9 14 19 75%-כ 53 2018-2019 סולארי 

Sunlight2  41 (11) 8-9 2042 5 5 7 100%-50% 21 2019-2020 סולארי 

מקבץ סולארי  
 439 (11) 72-77 2033 56 60 68 100% 28.5 2013 סולארי  (31)ישראל 

פירות גולן, שדה  
 13 (11) 2-3 2035 1 2 2 100%-51% 2.6 2015 סולארי  נחמיה וברבור 

 1,749   192 225 280  269   סה"כ ישראל

מערב 
 אירופה

 50%) 2033 31 39 50 69% 113 2021 רוח ( Picasso (1 )19 שבדיה
 279 ( 8) 60-70 מהיצור(

 47 ( 8) 7-9 2032 3 5 7 50.1% 14 2017 רוח Tullynamoyle(1 ) אירלנד

 326   34 44 57  127   מערב אירופהסה"כ 

  -מרכז 
מזרח 
 אירופה

 322 ( 8) 115-125 (24) 2034 50 72 90 60% 105 2021 רוח Selac (1) (19 ) קוסובו 

 402 ( 8) 105-115 2031 80 99 111 50.1% 105 2019 רוח  Blacksmith (1) סרביה 

 159 ( 8) 40-45 2032 33 42 49 50.1% 49 2018 רוח Lukovac (1) קרואטיה 

 129 (8) 22-25 ( 12) 2039 13 21 25 50.1% 57 2019 סולארי  Attila (1 ) הונגריה

 1,012   176 234 275  316   מזרח אירופה  -סה"כ מרכז 

פרויקטים מאוחדים בדוחות  סה"כ  
יתרת הסכם   402 503 612  712   הכספיים 

 3,087  שנים  13ממוצע: 

 (21) פרויקטים באחזקת מיעוט )אינם מאוחדים בדוחות הכספיים(

 - 8 2046 4 5 7 50.1% 17 2021 סולארי  ( 19) סולארי צף ישראל ישראל 

 2,092   262 321 388  442   סה"כ על בסיס חלק אנלייט בפרויקטים
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 (28) פרויקטים בהקמה .ב

 

 (28) ( 2)  לקראת הקמהפרויקטים  .ג

מגזר  
טכנולוגית   פרויקט מדינה  פעילות

 יצור

  הספק
 יצור

- מגה)
  וואט(

(18 ) 

שיעור החזקה  
  צפוימשורשר 
 למועד

  ההפעלה
 המסחרית 

עלות  
כוללת 
 צפויה

שיעור 
זיכוי  
מס  

(ITC) 

יתרת הון  
עצמי 

להשקעה  
למועד 
הדוח,  
חלק 

 החברה

תקבולי  
חשמל 
חזויים  
לשנה  

ממוצעת  
לאורך חיי  
 הפרויקט 

  תקבולי
 חשמל

  יםחזוי
  לשנת

 הפעלה
 ראשונה

EBITDA  
חזויה  
לשנה  

ממוצעת  
לאורך חיי  
 הפרויקט 

(4()7 ) 

EBITDA  
חזויה  
לשנת  

הפעלה 
 ראשונה

(4()7 ) 

FFO   
חזוי 
שנה  

 ראשונה
(5) (17 ) 

  תקופת 
הסכם  
 חשמל

שיעור 
מימון  
מעלות  
 ההקמה 

יתרת קרן  
הלוואה  

  יוםל
31.12.2021 

  מועד
 הפעלה

 צפוי

מערב 
 אירופה

 Gecama ספרד
-1,300 72% 329 רוח ( 1)

1,350 - 0 
245-255 

(8 ) 
180-

200 (8 ) 190-200 155-160 125-
130 - 50% 209 Q3/22 

-1,650  56% 372 רוח (1) ביורן שבדיה
1,720 - 60 

215-235 
(8 ) 

110-
120 (8 ) 175-185 75-85 60-70 10 (50% 

 Q1/23 - 48% מהיצור(

 Montana ארה"ב 
Apex 

Solar (1)  ( 25) 90% 105 סולארי 
340-
370 30% 0 29-34 (8 ) 27-32 21-26 15-20 11-13 20 90% (26 ) - Q4/22 

 0 - 1,250 ( 14) 60% 189 רוח בראשית  ישראל ישראל 
150-170 

(11 ) 
150-

170 (11 ) 120-140 120-140 110-
120  20 84% 659 Q2/23 

  -מרכז 
מזרח 
 אירופה

 ACDC הונגריה
 Q1/23 - - 15 5-6 5-6 5-6 7-8 ( 8) 8-9 ( 29) 10 - 60-70 100% 25 סולארי  ( 1)

-4,600  1,020  סה"כ 
4,760  70 647-703 474-

530 511-557 370-411 311-
339   868  

מגזר  
טכנולוגית   פרויקט מדינה  פעילות

 יצור

  הספק
יצור 
- )מגה

וואט(  
(18 ) 

היקף  
אגירה 

- )מגה
וואט  
 שעה(

שיעור החזקה  
  צפוימשורשר 
 למועד

  ההפעלה
 המסחרית 

עלות כוללת  
 צפויה

שיעור 
זיכוי  
מס  

(ITC) 

תקבולי חשמל  
חזויים לשנה  

לאורך  ממוצעת 
 חיי הפרויקט 

  חשמל תקבולי
לשנת   חזויים

הפעלה 
 ראשונה 

EBITDA    חזויה
לשנה ממוצעת  

לאורך חיי  
 ( 7()4)  הפרויקט

EBITDA  
חזויה לשנת  

 הפעלה ראשונה
(4()7 ) 

מספר  
שנות  
הסכם  
 חשמל

 ל ישרא 

 23  32-35  30-40  45-50 ( 11) 45-55 - 410-460 ( 13) 85% 192 120 סולארי  1סולארי משולב אגירה  ישראל

 23  50-55  50-60  70-75 ( 11) 70-80 - 650-750 ( 13)60% 328 195 סולארי  2סולארי משולב אגירה  ישראל

 -  15-13  13-18  18-22 ( 11) 18-25 - 200-220 ( 20) 50.2% - ( 6) 36 רוח יתיר  ישראל

 ארה"ב 

New Mexico   Atrisco (1(  20 80-90 90-100 100-110 ( 8)115-125 30% 1,650-1,750 ( 25) 90% 600 360 סולארי 

Iowa  Coggon (1)  20 14-19 25-30 20-25 ( 8) 32-37 30% 390-410 ( 25) 90% - 127 סולארי 

Michigan Gemstone (1 )  20 20-25 36-41 31-36 ( 30) (8) 45-50 26% 550-570 ( 25) 90% - 180 סולארי 

Utah   Faraday A (1)  14-19 14-19 18-23 ( 8) 18-23 30% 290-310 ( 25) 90% 105 63 סולארי - 

  223-258 258-308 302-341 343-395  4,140-4,470  1,225 1,081  סה"כ 
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 Contracted (3) (28 ) –( PPAעם הסכם מכירת חשמל חתום )פרויקטים  .ד

 

  

 ופיתוח ייזום, ניהול  מדמי שנתיות הכנסות .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טכנולוגית   פרויקט מדינה  מגזר פעילות 
 יצור

יצור   הספק
וואט(  -)מגה
(18 ) 

היקף  
אגירה 

וואט  -)מגה
 שעה(

שיעור 
החזקה  

משורשר  
 למועד צפוי

  ההפעלה
 המסחרית 

עלות  
כוללת 
 צפויה

שיעור 
זיכוי מס  

(ITC) 

תקבולי חשמל  
חזויים לשנה  

ממוצעת לאורך  
 חיי הפרויקט 

  חשמל תקבולי
לשנת   חזויים

הפעלה 
 ראשונה 

EBITDA  
חזויה לשנה  

ממוצעת לאורך  
חיי הפרויקט  

(4()6 ) 

EBITDA  
חזויה לשנת  

הפעלה 
 ראשונה

(4()6 ) 

מספר שנות  
 הסכם חשמל 

 ארה"ב 

Indiana Rustic hills 1  (1)  20 16-21 29-34 20-25 ( 30) (8) 37-42 30% 390-410 ( 25) 90% - 125 סולארי 

Indiana Rustic hills 2 (1)  25 19-24 24-29 24-29 ( 8) 30-35 30% 390-410 ( 25) 90% - 125 סולארי 

Arizona Co bar A (1)  18 13-18 18-23 16-21 ( 8)23-28 26% 280-300 ( 25) 90% - 96 סולארי 

Arizona Co bar SRP (1 )  2,850 ( 25) 90% 1,600 480 סולארי-
2,950 30% 175-185(8 ) 180-190 135-145 150-160 20 (27 ) 

-3,910  1,600 826  סה"כ 
4,070  265-290 240-265 206-231 198-223  

   (21) פרויקטים באחזקת מיעוט )אינם מאוחדים בדוחות הכספיים(

 15 8-10 8-10 11-13  11-13 - 115-140 50.1% - 40 סולארי  1מכרז דו שימוש  ישראל ישראל 

 31.12.2021-חודשים שהסתיימו ב 12-הכנסות לאנלייט ל 

 22 דמי  ניהול 

 4 דמי ייזום 

 2 דמי פיתוח 

 21 קבלן הקמה - הכנסות  

 49 הכנסות בדוח הנפרד 

 6 זכאות לדמי ניהול ביישות מוחזקת

 6 זכאות לדמי פיתוח ביישות מוחזקת

הכנסות מניהול, ייזום ופיתוח וקבלן הקמה המיוחסות    "כסה
 61 לאנלייט 
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   תחזית קצב התממשות הפורטפוליו הבשל של החברה . ו
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 על בסיס פורטפוליו בשלEBITDA -קצב שנתי של הכנסות ותחזית  .ז
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 Contracted-ח. סטטוס פיתוח של פרויקטים לקראת הקמה ו

 פיתוחסטטוס  פרויקט

 1סולארי משולב אגירה 

 פרויקטים: 5באמצעות החברה מתעתדת לממש את זכייתה 
 אישור חיבור לרשת החשמלפרויקטים עם  כלל ה  ▪
 עם תב"ע מאושרת  פרויקטיםכלל ה  ▪
 קרקעב  המחזיקיםעם הסכמי קרקע מול  פרויקטיםכלל ה  ▪
 הפרויקטים החברה התקשרה עם ספקי ציוד אגירה ופאנלים בהיקף הנדרש להשלמת  ▪

 2סולארי משולב אגירה 

 פרויקטים: 9החברה מתעתדת לממש את זכייתה באמצעות 
 קיבל אישור חיבור לרשת החשמל  פרויקטיםמרבית ה  ▪
 עם תב"ע מאושרת  פרויקטיםמרבית ה  ▪
 קרקעב  המחזיקיםעם הסכמי קרקע מול פרויקטים כלל ה  ▪
 להשלמת הפרויקטים החברה התקשרה עם ספקי ציוד אגירה בהיקף הנדרש  ▪

 יתיר 
 אישור חיבור לרשת החשמל ▪
 קרקע ב המחזיקיםהסכמי קרקע מול  ▪
 רישוי הפרויקט בשלב מתקדם, לאחר תיאומים סביבתיים ולפני קבלת היתר בניה  ▪

Coggon 

 ( חתום PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
 חתום  (LGIA)הסכם חיבור  ▪
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 הפרויקט השיג את כל היתרי הבניה  ▪

Gemstone 

 ( RTBהפרויקט הגיע למוכנות לתחילת הקמה ) ▪
 ( חתום PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
 ( LGIAמו"מ לחתימה על הסכם חיבור לרשת ) ▪
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 הפרויקט השיג את כל היתרי הבניה  ▪

Atrisco 

 מים חתוואגירת אנרגיה ( PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
▪ System Impact Study  הושלם 
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 המחוז המקומי היתר בניה מחכה לאישור  ▪

Faraday A 

 (  PPAמו"מ לחתימה על הסכם מכירת חשמל ) ▪
 ( LGIAמו"מ לחתימה על הסכם חיבור לרשת ) ▪
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 בשלבים מתקדמים היתר בניה  ▪

Rustic hills 1 

 ( חתום PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
▪ System Impact Study   בתהליך 
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 הפרויקט בשלב השלמת סקרי סביבה ולפני בקשת היתר בניה  ▪

Rustic hills 2 
 ( חתום PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
▪ System Impact Study   בתהליך 
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
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 הפרויקט בשלב השלמת סקרי סביבה ולפני בקשת היתר בניה  ▪

Co bar A 

 ( חתום PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
▪ System Impact Study  הושלם 
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 הפרויקט בשלב שימוע מול המחוז המקומי לקבלת היתר בניה  ▪

Co bar SRP 

 ( DC( חתום עבור הספק היצור )PPAהסכם מכירת חשמל ) ▪
▪ System Impact Study  הושלם 
 הפרויקט השלים את השגת הזכויות בקרקע ▪
 הפרויקט בשלב שימוע מול המחוז המקומי לקבלת היתר בניה  ▪

 1מכרז דו שימוש 

 החברה מתעתדת לממש את זכייתה באמצעות שני מאגרים ברמת הגולן:
 המתקנים הוגשה בקשת חיבור לרשת החשמל עבור שני  ▪
 לשני המתקנים קיימת תב"ע מאושרת  ▪
 קרקע ב המחזיקיםלשני המתקנים הסכמי קרקע מול  ▪

 

 



 

 

 מיליוני ש"ח ליום פרסום הדוח   של פורטפוליו הפיתוח של החברהפירוט נתונים  .4

 

 פיתוח ומדינהפילוח פורטפוליו הפיתוח לפי סטטוס  .א
 

 ( 9)  ח מתקדםבפיתופרויקטים  

 

 

 (10) פרויקטים בפיתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וואט(  -יצור )מגה הספק  מדינה פעילות  מגזר
(18) 

היקף אגירה  
וואט   - )מגה

 שעה( 
 טכנולוגית יצור

 מערב אירופה 

 סולארי  - 740  ספרד

 סולארי  400 200 איטליה  

  400 940 סה"כ מערב אירופה 

 סולארי  100 84 ארה"ב   ארה"ב 

 רוח+סולארי  340 286 ישראל   ישראל  

 סולארי  - 76 הונגריה  מזרח אירופה   -מרכז 

סה"כ פרויקטים בפיתוח  
  840 1,386  מתקדם 

- יצור )מגה הספק  מדינה פעילות  מגזר
 (18)וואט( 

היקף אגירה  
וואט   - )מגה

 שעה(  
 טכנולוגית יצור

 רוח+סולארי  400 650  ספרד מערב אירופה 

 סולארי  4,300 10,537 ארה"ב   ארה"ב 

 רוח+סולארי  620 721 ישראל   ישראל 

 אגירה מערכתית  7,600   אגירה מערכתית  –ישראל 

 סולארי  0 240 הונגריה   מזרח אירופה   -מרכז 

  12,920 12,148  סה"כ פרויקטים בפיתוח 
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 סטטוס חיבור לרשת והשלמת הזכויות בקרקעפילוח פורטפוליו הפיתוח בארה"ב לפי  .ב

 
 2020-2026תחזית הספק מניב של החברה,  .ג
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 השקעות נוספות שבוצעו על ידי החברה  .5

 השקעה בקרן פריים  .א

בעסקה שכללה את רכישת השליטה     Prime Capitalהתקשרה החברה עם קבוצת    2020בחודש אוקטובר  

( בשבדיה  ביורן  מ  372בפרויקט  כחלק  ואט(.  עד    העסק המגה  של    50התחייבה החברה להשקיע סכום 

של   ההשקעות  בקרן  אירו  בשוק    Prime Capitalמיליון  הרוח  אנרגיית  בתחום  בהשקעות  המתמחה 

פרסום הדוח החברה מחזיקה    נכון למועד.  PGEIF – Prime Green Energy Investment Fundהנורדי:  

אינן מאוחדות בדוח הכספי של החברה וההשקעה  קרן  תוצאות ה  לאור שיעור ההחזקה, בקרן ו  8.5%-כ

 .IFRS 9בקרן מטופלת בשווי הוגן דרך רווח והפסד בהתאם להוראות 

ל  ההוגן ש שווי  המיליון אירו מתוך התחייבותה לקרן.    25- נכון למועד פרסום הדוח השקיעה החברה כ

 ההשקעה בקרן למועד הדוח דומה להיקף ההשקעה של החברה. 

 

 הערות שוליים

  ים לפרויקט  369אירו/פורינט  ,  לפרויקט בקרואטיה   7.52אירו/קונה  שע"ח  עבור תוצאות בפועל,    לתקופה  ממוצעשע"ח    או  3.52מתורגם לפי שע"ח אירו/שקל   (1)
 .2021, דצמברב   31ליום   3.11שע"ח דולר/שקל   ,בהונגריה

  ודאות   אין  כן  ועל  הקמה  לתחילת  הרגולטורים  האישורים  כל  את  קיבלו  טרם  אך,  הקרובים  החודשים  12- ב  הקמה  להתחיל  יםצפוילקראת הקמה  פרויקטים   (2)
 .המצוין בהספק להתממשותם   וכן להתממשותם  מלאה

)פרויקטים   (3) חתום  חשמל  מכירת  הסכם    מלאה  ודאות   אין  כן  ועל   הקמה   לתחילת   הרגולטורים   האישורים   כל  את   קיבלו   טרם  PPA  ) –  Contractedעם 
 .המצוין בהספק  להתממשותם וכן להתממשותם

מחושב כרווח )הכנסות מתקבולי חשמל פחות עלויות תפעול( לפני מימון, מסים, פחת והפחתות בהתבסס על יישום מודל רכוש קבוע בגין   EBITDA-מדד ה (4)
 פרוייקטים לאחר הפעלה מסחרית.

הוצאות מסים   ניטרול/בתוספתפעמיים באופיים, ו-כהגדרתו לעיל, בנטרול השפעות אירועים אשר הם חד  EBITDA-מחושב על בסיס מדד ה  FFO-מדד  ה (5)
)מזנין( ביניים  מימון  והלוואות  בכיר  חוב  הלוואות  בגין  לשלם(  בריבית  שינוי  בנטרול/תוספת  שוטפים  ריבית  )תשלומי  ריבית  והוצאות  -Non  שוטפים 

Recourcse. 

י ההחלטות בחברה. בנוסף, נציין כי המדדים המפורטים לעיל הינם מדדי רווחיות תזרימית מקובלים בפרויקטי אנרגיה מתחדשת והם משמשים את מקבל
    המדדים כאמור אינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים אך להערכת החברה הם עשויים לתרום לקוראי הדוחות בניתוח והבנת פעילות החברה.  

סופי יקבע לאחר השלמת הליכי התכנון וואט אך ההספק ה -מגה 36-כהחברה הספק הפרויקט יהיה    להערכתוואט,  -מגה 42לפרויקט רישיון מותנה בהיקף   (6)
 והתאומים עם חברת החשמל.

  IFRS. 16יישום  השפעת  ללא (7)

 .הפרויקט   במדינת  האינפלציה  תחזית  לגבי  החברה   והנחת   מובילה  בינלאומית  וייעוץ  הנדסה על תחזיות האמצע למחירי החשמל העתידיים של חברת    מבוסס  (8)

לפרויקטים אשר    –פרויקטים בפיתוח מתקדם   (9) להגיע  כל האישורים    24תוך  RTB  (Ready to build  )- צפויים  קיבלו את  פרויקטים אלו טרם  חודשים. 
 .הרגולטורים ועל כן אין ודאות להתממשותם וכן להתממשותם בהספק המצוין וקידומם כפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים 

, אך להערכת החברה  הרגולטוריים הנדרשים  מהאישורים   וחלק לקרקע    זיקה  לגביהם   קיימת  ראש   שונים  ייזום  בשלבי   פרויקטיםהינם    בפיתוח  פרויקטים  (10)
  לא   ההקמה   תחילת אך להערכת החברה  החודשים הקרובים, פרויקטים שזכו במכרז תעריף ויש לגביהם תוכניות הקמה,    24- תחילת ההקמה לא צפויה ב

בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף התממשותם של הפרויקטים וקידומם כפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח  .  הקרובים  החודשים  24-ב  צפויה
 .הבאות בשניםמורכבים. בכפוף לאמור לעיל, החברה מעריכה כי הפרויקטים אשר יתממשו מתוך הצבר יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא,  

 .במדד המחירים לצרכן 1%ל הנחת גידול של תחזית תקבולי החשמל השנתיים מתבססת ע (11)

  .ההסדרה מבוססת תפוקות, והערכת תוקף הסכם החשמל הינה בהתאם לתפוקות החזויות (12)

בפרויקט סולארי משולב אגירה    65%-55%ובטווח של    1בפרויקט סולארי משולב אגירה    90%-80%להיות בטווח של  עשוי    הסופי    ההחזקה המשוקלל  שיעור (13)
2 

 .54%-ההחזקה הסופי ייקבע בהתאם להיקף מימוש האופציות של השותפים בפרויקט ועשוי לרדת עד לשיעור  (14)

(15) FFO  2020בגין הגדלת ההחזקות בחלוציות ומבטחים יוחס לאנלייט החל מרבעון רביעי לשנת. 

  FFO-עון מלוא החוב הנחות נכללו במלואם ב( ופיר49%( ומבטחים ) 10.5%תחת הנחה כי ההשפעות של הגדלת ההחזקות בחלוציות )  FFO-חלק אנלייט ב (16)
 החודשים האחרונים. 12של  

 מושפע, בין היתר, ממבנה ההתאגדות המשפטי של הפרויקט הקובע האם תשלומי המס יחולו ברמת הפרויקט. FFO-שיעור ה (17)

 MWpואילו בפרויקטי רוח מייצג  MWdcהספק יצור )מגה וואט( בפרויקטים סולאריים מייצג  (18)

ועל כן הנתונים המפורטים הינם חזויים עבור שנת   החודשים האחרונים 12במהלך  והופעל בקוסובו  Selac-, עמק הבכא בישראל ובשבדיה Picasso טפרויק (19)
 .ההפעלה הראשונה

 .40%-שיעור ההחזקה הסופי ייקבע בהתאם להיקף מימוש האופציות של השותפים בפרויקט ועשוי לרדת עד ל (20)

קות מיעוט ולכן תוצאות הפרויקט אינן מאוחדות בדוח הכספי של החברה וההשקעה בהם מטופלת בשווי הוגן דרך רווח והפסד  פרויקטים בהם לחברה החז (21)
  , לפי העניין.IAS 28או לפי שיטת השווי המאזני בהתאם להוראות  IFRS 9בהתאם להוראות 

 המוצגת בפרויקטים המניבים הינה בנטרול דמי הניהול המשולמים לאנלייט.  EBITDA-ה (22)

 עבור פרויקטים בישראל מתייחס לתקופת האסדרה התעריפית בלבד. (23)
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והתוקף של המקטע    2033מורכב משלושה מקטעים שווים בגודלם. תוקף הסכם מכירת החשמל של שני המקטעים הראשונים מסתיים בשנת    Selacפרויקט   (24)
 .2034י מסתיים בשנת  השליש

 10%- כנגד הלוואות בעלים לשותפים המחזיקים ב  יםמההון העצמי בפרויקט  100%, אולם החברה משקיעה  90%חלק החברה בפרויקטים בארה"ב הינו   (25)
 לשותפים.על לפירעון מלא של הלוואות הבעלים הניתנות  יםמהתזרים הנקי של הפרויקט 100%- זכאית ללכן החברה הנותרים ו

 , כולל שותף המס 90%המשקף שיעור מימון של    SLB (Sale and LeaseBack)למימון הפרויקט באמצעות מימון מסוג  Term sheet נחתם (26)

 מתייחס להספק היצור בלבד. עבור הספק אגירת האנרגיה טרם נחתם הסכם מכירת חשמל. Co bar SRPהסכם מכירת החשמל לפרויקט  (27)

.  Gemstone-ו  Attila  ,Rustic hills 1+2בעלות חלקית על הקרקע בפרויקטים  ו,  Coggon-, וACDC  ,Apex Solarלחברה בעלות על הקרקע בפרויקטים   (28)
 .נובעים מהסכמי שכירות בשאר הפרויקטים זכויות החברה במקרקעי הפרויקט  

 הפרויקט טרם סגר פיננסית ולכן יתרת ההון העצמי מבוססת על אומדן החוב שיילקח  (29)

   PPA-במחיר ה 7.5%-5%בפרויקט והתוצאות המוצגות מניחות גידול של   PPA-החברה במו"מ להגדלת מחיר ה (30)

 כולל את פרויקטים מבטחים, תלמי בילו, כרמים, עידן וזית ירוק  (31)

 הדוח  פרסום למועד נכוןאירועים משמעותיים בתקופת הדיווח  .6
 

 האנרגיה בארה"ב, חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת  neraēClמחברת    90%  -רכישת כ .1

מובילה  חברה    ,Clēneraת  מהאחזקות בחבר  90%  -כדיווחה החברה על השלמת רכישת    2021בחודש יוני  

על    ובעלת ניסיון רב בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת אנרגיה בארה"ב

. מורה הדרגתי מבוסס ביצועיםמיליון דולר, בעסקה הכוללת מנגנון ת  430-כ פי שווי חברה כולל של עד  

ג'יגה ואט, והיא    1.6פיתחה, הקימה ומכרה בהצלחה מתקנים סולאריים בהספק של    Clēneraד היום  ע

בארה"ב רחבה  גאוגרפית  בפריסה  בפיתוח  פרויקטים  של  משמעותי  פורטפוליו  עם  ,  בעלת  במדינות 

משמעותי.   צמיחה  כ  Clēneraפוטנציאל  גידול  80  -מעסיקה  בתנופת  ומצויה  של    .עובדים  הפורטפוליו 

Clēnera    פרויקטים סולאריים גדוליםשל מורכב מצבר (Utility scale)   בשלבי פיתוח שונים בהיקף כולל

ואט    12.3  -של כ מתקני אגירת אנרגיה, בהיקף  ישולבו  בחלק מהפרויקטים  (.  DC)במונחי הספק  ג'יגה 

מיליון    430  -לפי שווי חברה מוערך של עד כבוצעה    Clēneraרכישת  .  ואט שעה  ג'יגה  6.7-כמצטבר של  

מיליון דולר    232במועד סגירת העסקה. היתרה, בסך של עד  שולמו  מיליון דולר    158  - שמתוכם כ,  דולר

על פני  ,  , תבוצע בהתאם למנגנון תמורה הדרגתי מבוסס ביצועים(מהאחזקות  90%המשקפת רכישה של  )

שנים, בעמדותיהם    חמש  היזמים  של  כהונתם  להמשך  ובכפוף  הפרויקטים,  צבר  להתממשות  בהתאם 

בידי  נותרו  Clēnera  -ב אחזקות מן ה 10% -הניהוליות בחברת המטרה. בהתאם לכך, במסגרת העסקה כ

למען הסר ספק, יצוין כי הרכישה אינה כוללת את  .  שני היזמים, המכהנים גם כמנהלים הבכירים בחברה

המתקנים שהוקמו טרם הרכישה ונמכרו לצדדים שלישיים, אלא את פורטפוליו הפיתוח, העומד כיום על  

 שלה.    IP-, על כל יכולותיה וזכויות הneraēClג'יגה ואט וכן את האחזקות בחברת  312. -כ

 בספרד Gecama לגידור מחיר החשמל בפרויקט אותעסק .2

בעל   בספרד Gecamaבפרויקט  התקשרה החברה בעסקאות לגידור מחיר החשמל  2021במהלך שנת  

נמצא בתהליך ההקמה וצפוי להתחבר לרשת   Gecama פרויקטמגה וואט. כאמור,  329הספק של  

.החשמל שייוצר בפרויקט עתיד להימכר במחירי שוק   2022של שנת  לישיהחשמל במהלך הרבעון הש

עם חברת תשתיות   CFDהחברה ביצעה עסקאות גידור במתווה של חוזה  .מל הספרדיבשוק החש

  2022מיצור החשמל הצפוי בתקופה שבין רבעון רביעי של שנת  55% -אירופאית מובילה לגידור של כ

 אירו למגה וואט שעה.   85-של כ ממוצעבמחיר  2023לסוף שנת 
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 בשבדיה  Picassoעסקה לגידור מחיר החשמל בפרויקט  .3

בעל בשבדיה    Picassoלגידור מחיר החשמל בפרויקט    תהתקשרה החברה בעסק  2021ספטמבר    בחודש

של   וואט  113הספק  לפרויקט    .מגה  )  Picassoכאמור,  חשמל  מכירת  עבור  PPAהסכם  מהיצור    50%( 

 Nord-וע. שאר הייצור נמכר במחירי שוק בשוק השנים ממועד ההפעלה בתעריף קב  12השנתי שלו למשך  

Pool  שוק החשמל הגדול והעמוק באירופה. עסקת הגידור בוצעה במתווה של חוזה ,CDF    עבור כמות

נוספים מסך יצור החשמל של המתקן,    31%-חשמל שמהווה, על פי הערכת כושר הייצור של המתקן, כ

. עסקת הגידור בוצעה  81%- על כ  2022עד לסוף שנת  באופן אשר מעמיד את סך הכמות המגודרת בחוזים  

 אירו למגה וואט שעה. 63לפי מחיר חשמל ממוצע של  

 בשוק הבינלאומי  Offshore Windהסכם עקרונות עם קבוצת נאוויטס לשת"פ בפרויקטי  .4

ספטמבר   בפרויקטי    2021בחודש  פעולה  לשיתוף  נאוויטס  קבוצת  עם  מחייב  הסכם  על  החברה  חתמה 

Offshore Wind    .הבינלאומי ובאופן בלעדי  בשוק  יפעלו במשותף  בהתאם להסכם העקרונות הצדדים 

 Offshoreמיזמי  במהלך השנתיים הקרובות לאיתור הזדמנויות, ייזום, פיתוח, השקעה ו/או רכישה של  

Wind  בפעילות המשותפת ופירותיה 40% -ב ונאוויטס  60%  -בבשוק הבינלאומי, כאשר אנלייט תחזיק. 

 קבלת רישיון לאספקת חשמל בישראל  .5

שנים. מקטע האספקה הינו מקטע המקשר    5-קיבלה אנלייט רישיון אספקת חשמל ל  2021בחודש אוגוסט  

קבעה, בעל רישיון אספקה לא חייב להיות בעל  בין יצרני החשמל לצרכנים הסופיים. על פי הרגולציה שנ

ומוכרת אותה לצרכנים.   יישות מתווכת הקונה אנרגיה ממנהל המערכת  ייצור או חלוקה אלא  אמצעי 

רישיון אספקת חשמל מהווה תנאי מקדים לשיוך צרכנים למספק. כנגד קבלת רישיון המספק העמידה  

הת לפני  לחברה.  מהותי  שאינו  בסכום  ערבות  ערבות  אנלייט  תדרש  חדשים  צרכנים  עם  בפועל  קשרות 

נוספת מול מנהל המערכת בהתאם להיקף הצריכה של הצרכנים. החברה מצויה בתהליך גיבוש תוכנית  

 לל. עסקית לתחום זה ורואה בו נדבך חשוב כחלק מפעילותה העתידית כיצרן ומספק חשמל בשוק משוכ

 מבנה אחזקות ושוק ההון

מיליון    820-השלימה החברה הנפקות הון בהיקף של כ)כולל לאחר תאריך המאזן(      2021מתחילת שנת  

מיליון ש"ח דרך אגרות    505-מיליון ש"ח דרך אגרות חוב סדרה ד' וכ  350-ש"ח. לצד זה גייסה החברה כ

 חוב להמרה סדרה ג'. 

והן את דירוג אגרות    (יציב דירוג  )אופק   A2.il  - ל את דירוג החברה    מידרוגהעלתה    2021דצמבר    בחודש 

 .(יציב דירוג )אופק  A2.il  -ו' ל-החוב סדרה ג', ד' ו

דיווחה החברה על התקשרות בהסכמים להעמדת מסגרות אשראי לחברה בהיקף של    2021בחודש יולי  

 מיליון ש"ח עם בנק לאומי ובנק הפועלים.  400

 ם מדדי

ניירות  . מדדי הבורסה הנוספים עליהם נמנים  125החברה נמנית בין החברות המרכיבות את מדד ת"א  

עלית, ת"א  -בלוטק, ת"א טק-ת"א טכנולוגיה, ת"א גלובל   קלינטק,  -ת"א  ,90הערך של החברה הינם ת"א 

 , ת"א תשתיות אנרגיה ות"א תעשייה. באלנס-ת"א סקטור  ,רימון

 S&P Global Clean Energy Index  ,Global Small Capים:  ות במדדבנוסף החברה נמנית על החבר

Index MSCI ,MAC Global Solar Energy Stock Index, S&P Abroad Market Index . 
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 מידע צופה פני עתיד: 

דוח הדירקטוריון בעמודים  האמור לעיל לרבות, אך לא רק, ביחס    -  1-15, ביחס לחלקו הראשון של 

מבנה מימונם, הנתונים הפיננסיים והתפעוליים בגינם, הערכות לוחות זמנים או   לנתוני הפרויקטים,

הערכות פעילות אחרות, מדדים פיננסיים חזויים וכיו"ב, הן ביחס לפרויקטים והן ביחס לחברה ככלל  

  על   מבוסס  כאמור  מידע.  1968-ערך, תשכ"ח  כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  -

  או החברה   של הערכות  וכולל, הכספיים הדוחות אישור במועד ת החברה בקבוצ או  בחברה הקיים מידע

הערכות אלו נסמכות על בדיקות שבוצעו על ידי הנהלת החברה,  .  הדוח  למועד  נכון,  והנהלתה  שלה  כוונות

לכל   ביחס  וההחלטות הרגולטוריות  הרשיונות  הדינים, התעריפים,  ניתוח  הרגולציה הקיימת,  ניתוח 

פרויקט, הסכמי מימון קיימים או צפי ההנהלה לגביהם, ניתוחים כלכליים, ניתוחים פנימיים, מחקרי  

וכיו"ב.     מן   מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות  כאמור  למידע  ביחס  בפועל  אותהתוצ  כי,  יובהר שוק 

, בין היתר בשים לב לגורמי הסיכון בפרק  זה  בדוח  ונכללות  זה  ממידע  המשתמעות  או  החזויות  התוצאות

, לרבות משתנים כלכליים, משתנים רגולטוריים, 2021תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת    -א'  

ש תנאי  שוק,  מימון,  מחירי  עלויות  גלובליים,  וכיו"בוק  מאקרו  שינויים    .משתני  על  תדווח  החברה 

 מהותיים ביחס לנתונים המובאים לעיל. 

 :  הקורונה וירוס אירועי

לא הייתה    2021  - ו  2020  ים , התפרץ בעולם נגיף הקורונה. במהלך שנ2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  

פעילות הקבוצה.   על תוצאות  נגיף הקורונה השפעה מהותית  ממשלת ישראל קיימה מבצע  להתפרצות 

. מבצעי חיסוני דומים  חיסוני קורונה אשר הסתיים בהצלחה עם חיסון חלק הארי מאוכלוסיית המדינה

ת בדבר המשך  . בשלב זה, אין ודאומתנהלים נכון למועד זה בהצלחה ביתר המדינות בהן פעילה החברה

אשר    )לרבות מוטציות חדשות(  התמשכות המגפה וכן אין ודאות כי לא תתרחש התפרצות נוספת של הנגיף

 תוביל להטלת מגבלות חדשות.

עם תחילת משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים נרחבים ופעלה באופן  

  - להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת 

ועד כה מזערה באופן משמעותי כל השלכה אפשרית, באופן בו, נכון למועד זה, ובטווח הנראה לעין, לא  

הן במישור   הן במישור תהליכי ההקמה של הפרויקטים,  להיפגע באופן מהותי,  צפויה פעילות החברה 

והן   המימון  באמצעות  תהליכי  פועלת  החברה  החברה.  מנהלת  אותם  העסקי  הפיתוח  תהליכי  במישור 

צוותי עבודה וניהול ייעודיים אשר מנהלים באופן הדוק את פעילויות הפרויקטים של החברה, תוך ניטור  

אירועים והשלכות הנוגעים לתקופה הנוכחית. במקביל, מפעילה החברה צוותי פיתוח עסקי אשר פועלים  

 הול ההזדמנויות העסקיות והפיתוח העסקי. לאיתור וני

להערכת  החברה,  בהתאם  למידע  המצוי  בידיה  נכון  לתאריך  אישור  הדוח,  לא  צפויה  השפעה                 

 מהותית  לרעה  על  פעילות  החברה כמפורט להלן:

מבעבר,   .1 נמוך  מינוף  גבוהה,  מזומנים  יתרת  של  בשילוב  ומאופיינת  משמעותי  חוסן  בעלת  החברה 

 גמישות תפעולית, תזרים מהותי ומבוזר מפרויקטים מניבים ומוטת שליטה ניהולית משופרת.  

המניבים של החברה בישראל ובעולם נמשכות    םפרוייקטיהכל עבודות ההקמה והתחזוקה של כלל   .2

ע ללא  הקמתם  כסדרן,  לכך  ובהתאם  חיוניים,  כמפעלים  הוכרו  החברה  מתקני  מהותיים.  יכובים 

 ותחזוקתם ממשיכה כרגיל. 
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כל המתקנים המניבים של החברה בישראל ובחו"ל ממשיכים לפעול באופן מלא. מבנה הכנסות החברה   .3

החשמל.   במחירי  לשינויים  החשיפה  את  בשנת    100%ממתן  החברה    מהכנסות  95%-ו  2020מהכנסות 

, הינן  2022  תהחברה הצפויות בשנמהכנסות    95%-וכ   עם מחירי חשמל קבועיםהינן    2021החברה לשנת  

. על מנת לאפשר את המשך צמיחת החברה וכדי למזער סיכונים, אסטרטגית החברה  מחירי חשמל קבועים

 כוללת את ההיבטים הבאים:

על מנת לאפשר    -  איכותיים בשוק ההון הישראלי חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים   .1

את קידומו של צבר הפרויקטים של החברה, הכולל פרויקטים בשלבי פיתוח וייזום שונים, וכדי לחזק  

לראייה,   בשוק ההון הישראלי.  וחוב  הון  הנפקות  של החברה, מבצעת החברה  הפיננסי  חוסנה  את 

-ש"ח ברוטו בהנפקת מניות וכן גיוס של כ   ד ארמילי  1,185  -המשבר כ   ת גייסה החברה החל מתחיל

 . )כולל אגרות חוב המירות למניות( אגרות חוב  ברוטו בהנפקת ש"חמיליון  1,205

במסגרת זו פועלת החברה    -  חיזוק פעילות המימון של החברה מול מוסדות בנקאיים בישראל ובעולם .2

לחיזוק מבנה קווי האשראי שלה, במקביל לקידום סגירות פיננסיות לפרויקטים מהותיים של החברה  

 ללא עיכוב משמעותי בתהליכי הפרויקטים, מבנה המימון שלהם ו/או שינוי מהותי בעלויות המימון.    -

שר הדוק עם הרגולטורים מולם  החברה שומרת על ק  -   פעילות הדוקה מול הגורמים הרגולטוריים .3

היא פועלת בישראל ובשאר מדינות הפעילות של החברה, על מנת להמשיך ולקדם באופן רציף את  

   האישורים הנדרשים לשם פיתוח עסקיה והפרויקטים השונים.

החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות פיתוח עסקי, ופועלת על מנת לקדם    - המשך מאמצי פיתוח עסקי  .4

יוצר    הזדמנויות  הנוכחי  המשבר  כי  מאמינה  החברה  הבינלאומי.  ובשוק  הישראלי  בשוק  שונות 

 הזדמנויות ליזום ורכישה של פרויקטים נוספים.

 החברה מקיימת מדיניות גידור מקיפה, על מנת לנהל סיכוני מטבע וריבית   - גידור סיכונים .5

רגישות שביצעה, תחום פעילות  יובהר כי להערכת הנהלת החברה, על בסיס ניתוח מצבי קיצון ומבדקי  

פעילותה   את  לקדם  להמשיך  לחברה  יאפשרו  והעובדים  ההנהלה  והיערכות  הפיננסי  חוסנה  החברה, 

כלכלית   האטה  ו/או  המשבר  הימשכות  של  במקרה  גם  הדירקטוריון,  שהתווה  לאסטרטגיה  בהתאם 

 עולמית מתמשכת. 

שטות הקורונה או התפרצות מחודשת  על אף האמור, בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת המשך התפ

שלה בטווח הארוך, וזו עשויה להיות מושפעת מהיקף המיתון העולמי הצפוי, אשר עלול להשפיע לרעה על  

פעילות המשק בכלל ועל תחום האנרגיה המתחדשת בפרט. לאור היות המשבר אירוע דינאמי ומתמשך  

העסקית הפעילות  על  השפעתו  מידת  וודאות,  באי  בהיקף    המאופיין  תלויה  ובעולם  בארץ  העתידית 

ובהם,    -התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות הנגיף בארץ ובעולם  

; היקף ההגבלות על הפעילות העסקית כתוצאה  )או מוטציות חדשות(  משך הזמן בו ימשיך ויתפשט הנגיף

 כלכלי הבינלאומי וכיו"ב.  מכך; רמת התמיכה הממשלתית במשקים השונים בעולם, המצב ה

 בהינתן הימשכות המשבר הכלכלי, להלן מספר השפעות אפשריות על פעילות החברה: 

רכש  חוזי    - "( הקיימים בחוזים מהותיים של החברה כגון  force majeureהפעלת סעיפי "כוח עליון" )"  .א

מהותית על הפרויקטים  חשמל, חוזי הקמה והסכמי מימון. ככל שאירוע כאמור יתקיים תתכן השפעה  

 השונים של החברה. 
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 עיכוב בלוחות הזמנים של הפרויקטים של החברה הנמצאים בשלבי ההקמה והייזום. .ב

עליה במחירי הציוד וההובלה לאור השפעת המגפה. חשוב לציין בהקשר זה,    –מחירי ציוד והובלה   .ג

 מחירים. מרבית הציוד לפרויקטים בהקמה הוזמן מבעוד מועד ואינו חשוף לעליית 

בפרויקטים   .ד והן  פיננסית  סגירה  לאחר  בפרויקטים  הן  חשמל  במכירת  הסחר  מרכיבי  על  השפעה 

החשיפה   את  ממתן  החברה  הכנסות  מבנה  למעלה,  למפורט  בהמשך  ופיתוח.  יזום  בשלבי  המצויים 

 לשינויים במחירי החשמל. 

פרויקטים .ה של  הקמה  עלויות  על  הן  להשפיע  עשויות  מטבע  בשערי  חדות  במט"ח    תנודות  הנקובים 

ומצויים בשלב ההקמה והן על התזרים מפרויקטים הנקובים במט"ח ונמצאים בשלב התפעול. כמו כן,  

ת עשויות להשפיע על עלויות המימון של פרויקטים אשר נמצאים בשלבי  ו עליות חדות בשיעורי הריבי

הערך, ניירות  במחירי  ושינויים  חדות  תנודות  כך,  על  בנוסף  הקמה.  או  על    פיתוח  להשפיע  עשויים 

 . החברההתשואות בשוק, ועל תיק ניירות הערך של 

כולל מידע צופה פני  ,  ו/או השפעות אפשריות )ככל שיהיו(  ת נגיף הקורונהוהשפע  בדבר האמור לעיל,  

למועד דוח    המצויים בידי הנהלת החברה,  עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הנתונים  

שינויים בהערכות החברה או החמרה גלובלית עשויים  באשר להתממשותו.   מלאה זה, ואשר אין ודאות 

  להשפיע על הערכות החברה.

, מתבסס על  החברה פעילות  על  המשפיעים  החיצוניים  םוהגורמי  הכללית   הסביבה  בדבר  שלעיל  המידע

מנהליה בניסיון  בהתחשב  החברה  של  סובייקטיביים  ואומדנים  וסקרים   וכן,  הערכות  פרסומים  על 

שנכתבו ושפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בישראל ובעולם בקשר עם מצב המשק הישראלי והמצב  

בפועל עשויות להיות שונות מההערכות המפורטות    ותוההערכ  האמור, התוצאות  לאור.  הגלובליהכלכלי  

 החברה ותחומי פעילותה. בדוח זה בקשר עם הגורמים החיצוניים המשפיעים על  

 Non-Gaapהתאמה בין דוח רווח והפסד חשבונאי לדוח רכוש קבוע    .7

 

, בו  2021לשנת    להלן התאמה בין נתונים המדווחים במסגרת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד

(, לבין דוח המציג   12IFRICחלק מהפרויקטים בישראל מטופלים בהתאם לשיטת הנכס הפיננסי ) 

, בהתאם לדרך בה הנהלת  את כלל הפרויקטים תחת הנחה שהיו מטופלים בשיטת הרכוש הקבוע

 החברה בוחנת את התוצאות התפעוליות של החברה. 

 מיליוני ש"ח 

 
דוח מאוחד על  

 ו הפסדארווח 

 
 התאמות

דוח רווח והפסד  
 רכוש קבוע

Non-Gaap 
 437  ( 6)106  331  הכנסות

 (69)    (70)  עלות המכר

 (102)  ( 8)(38)  (63)  ( 1פחת והפחתות )

 266    198  רווח גולמי 

 (46)    (46)  הוצאות תפעוליות 

 (4)    (4)  הוצאות פיתוח 
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 Non-Gaapדוחות רווח והפסד רכוש קבוע  

  בשיטת   מטופלים  היו  המתקנים  שכלל  ההנחה  תחת.  2019-2021לשנים    הנתונים  ריכוז  להלן  כן  כמו 

 הרכוש הקבוע:   

עלויות עסקה בגין  
 רכישת פעילות ארה''ב 

 (24)    (24) 

 3    3  הכנסות אחרות 

 (16)    (16)  ( 1פחת והפחתות )

 179    111  רווח מפעולות רגילות 

 (36)    (36)  ( 9) הוצאות מימון 

 (9)    (9)  הפרשי שער

 (75)    (75)  ( 3הוצאות ריבית )

 19  ( 7)(79)  98  הכנסות מימון 

 78    89  לפני מס  רווח 

 EBITDA  A/N    297 (2) חברה

(5חברה )  Adjusted 
EBITDA 

 A/N    321 

 (8)    (8)  תשלומי מיסים שוטפים 

( חברה4)  FFO  A/N    238 

  שהסתיימה  לשנה  מיליוני ש"ח 
  31.12.2021 ביום

  שהסתיימה  לשנה
  31.12.2020 ביום

  שהסתיימה  לשנה
 31.12.2019 ביום

 300  349  437  הכנסות

 (38)  (51)  (69)  עלות המכר

 (75)  (92)  (102)  ( 1פחת והפחתות )

 187  206  266  רווח גולמי 

 (25)  (29)  (46)  ליות הוצאות תפעו

 (1)  (2)  (4)  הוצאות פיתוח 

עלויות עסקה בגין  
 רכישת פעילות ארה"ב

 (24)  -  - 

 -  -  3  הכנסות אחרות 

 (12)  (9)  (16)  ( 1פחת והפחתות )

 149  166  179  ת רגילות מפעולורווח 

 (23)  -  (36)  ( 9) ן הוצאות מימו

 (20)  (1)  (9)  הפרשי שער

 (87)  (111)  (75)  ( 3הוצאות ריבית )

 5  7  19  הכנסות מימון 

לפני  וס  רווח לפני מ
 מוקדם  פירעוןעמלות 

 78  61  24 

 -  (232)  -  ( 10מוקדם ) עמלת פירעון

 24  (171)  78  לפני מס  )הפסד( רווח 

חברה  (2) EBITDA  297  267  236 
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 .ותשלום מבוסס מניות , פחת נכס זכות שימוש פחת בגין פרטי רכוש קבוע, הפחתות נכסים בלתי מוחשיים  -ות פחת והפחת (1)
בהתבסס על יישום  .  מחושב כרווח )הכנסות מתקבולי חשמל פחות עלויות תפעול( לפני מימון, מסים, פחת והפחתות  EBITDA-מדד ה (2)

 מסחרית.מודל רכוש קבוע בגין פרוייקטים לאחר הפעלה  
תשלומי ריבית שוטפים בנטרול/תוספת שינוי בריבית לשלם ובנטרול תשלומי ריבית לשותפים )ללא הוצאות מימון בגין    –הוצאות ריבית   (3)

 .(IFRS 16יישום 
ה (4) ה  FFO-מדד   מדד  בסיס  על  חד  EBITDA-מחושב  הם  אשר  אירועים  השפעות  בנטרול  לעיל,  באופיים,  -כהגדרתו  פעמיים 

 .כהגדרתו לעילריבית  הוצאות הוצאות מסים שוטפים ו  ניטרול/ובתוספת
 .פעמיים באופיים-כהגדרתו לעיל, בנטרול השפעות אירועים אשר הם חד  EBITDA-מחושב על בסיס מדד ה  Adjusted EBITDA-דד  המ (5)

 
ההחלטות   מקבלי  את  משמשים  והם  מתחדשת  אנרגיה  בפרויקטי  מקובלים  תזרימית  רווחיות  מדדי  הינם  לעיל  המפורטים  המדדים 

ברה הם עשויים לתרום לקוראי  בחברה. בנוסף, נציין כי המדדים כאמור אינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים אך להערכת הח 
 הדוחות בניתוח והבנת פעילות החברה.     

 )ראה דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים(  נכס פיננסי  פירעון  חלףרישום הכנסות ממכירת חשמל  (6)
 ( המאוחדים לדוחות ב 25)ראה ביאור  הנכס הפיננסימ  הנובעות מימוןביטול רישום של הכנסות   (7)
כנכס פיננסי, והומרו לפרטי רכוש קבוע. הוצאות הפחת    הסטטוטוריםבישראל המטופלים בדוחות    PVרישום הוצאות פחת בגין מתקני   (8)

 .שנים  20)ביחס לעלות ההקמה של הרכוש הקבוע( ותקופת הפחתה של  15%שנוספו בעמודת ההתאמות חושבו תחת הנחת ערך שייר של 
ניירות ערך כולל בעיקר שערוך הלוואות צמוד (9) גידור ותיק    ות מדד, הוצאות מימון לזכויות שאינן מקנות שליטה, שערוך של עסקאות 

 .)במידה ובנטו חיובי מסווג לשורת הכנסות מימון(
 מנותני אשראי אחרים.ו דים בנקאייםית מתאגומוקדם של הלווא פירעוןעמלה חד פעמית בגין  (10)

 

 מודל נכס פיננסי לעומת מודל רכוש קבוע 

- החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים שני מודלים חשבונאיים עיקריים לרישום המתקנים הפוטו

 וולטאים ולהכרה בהכנסות בגינם:  

 מודל רכוש קבוע.  .1

 מודל נכס פיננסי )בגין מתקנים בישראל(.  .2

מודל נכס פיננסי מיושם מקום בו בהתאם לרגולציה המדינה שולטת ומסדירה את תנאי הרישיון  

אורך תקופת הרישיון )לרבות הקביעה למי יסופקו שירותי ייצור החשמל והמחיר בו יסופקו  לכל  

שירותים אלו( וכן כאשר ערך שייר המתקן בתום תקופת הרישיון אינו מהותי. ליתר פירוט ראו  

 יא לדוחות הכספיים השנתיים. 2ביאור 

ה לקבלן מבצע( וזאת  במודל נכס פיננסי החברה רושמת הכנסות בתקופת הקמת המתקן )בדומ

בניגוד לרישום כהשקעה הונית תחת מודל הרכוש הקבוע, דהיינו למרות שמשפטית הבעלות על  

הרי שבשל האופן שבו המדינה שולטת ומסדירה את תנאי הרישיון,   בידי החברה  הינה  המתקן 

  החשבונאות רואה את המתקן כאילו עבר לבעלות המדינה והחברה משמשת כקבלן מבצע בתקופת 

 ההקמה וכקבלן תפעול בתקופת התפעול. 

לאור העובדה כי סך תקבולי החשמל בפרויקט ועיתוי קבלתם בפועל נותרים ללא שינוי בין מודל   

רכוש קבוע ובין מודל נכס פיננסי, ויתקבלו עם הפקת החשמל בפועל והזנתו לרשת, מודל הנכס  

ן עיתוי קבלת המזומנים וזאת  הפיננסי מנתק למעשה את הקשר בין עיתוי ההכרה בהכנסה לבי

מועד   לבין  בהכנסה  ההכרה  עיתוי  בין  הקבלה  בקירוב,  קיימת,  בו  הקבוע  הרכוש  למודל  בניגוד 

 קבלת המזומן.  

בתקופת ההקמה מוכרות הכנסות מהקמה שאין בגינן תזרים מזומנים אשר יוצרות זכאות לתקבול  

ה. ואילו בתקופת התפעול נרשמות  בגין שירותי ההקמה בצורת נכס פיננסי שנרשם בספרי החבר

הכנסות תפעול ומימון בדוח רווח והפסד אשר נמוכות מתקבולי החשמל בפועל. הפער בין תקבולי  

(5חברה )  Adjusted 
EBITDA 

 321  267  236 

 (2)  (4)  (8)  תשלומי מיסים שוטפים 

( חברה4)  FFO  238  152  147 
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החשמל להכנסות בדוח רווח והפסד של החברה בתקופת התפעול משמש לפירעון הנכס הפיננסי  

 שנוצר בתקופת ההקמה עד לאיפוסו בתום תקופת הרישיון.

בהמשך ניתן לראות כיצד מתנהג דוח רווח והפסד של פרויקט לדוגמא לעומת    בתרשים המצורף

 תזרים המזומנים שלו בשלבים השונים לאורך תקופת הרישיון תחת שני המודלים. 

 

 )*(  סך הכנסות והוצאות אשר יוכרו לאורך חיי הפרויקט הינן זהות תחת שני המודלים. 

 . המצורפיםלדוחות הכספיים   28ביאור חלוקה למגזרים ראה לתוצאות הכספיות של החברה לפי 

            
 פרוייקטים המטופלים כנכס פיננסי בקבוצה              

 נכס פיננסי 
 חלוציות

 מבטחים  
 תלמי בילו  

 כרמים
 עידן 

 פירות גולן, שדה נחמיה וברבור  

 . )*(  יתר הפרויקטים בשלבי הקמה ותפעול מטופלים כרכוש קבוע

במזומן פעילות  

 לאש פעילות
 במזומן

 מודל נכס פיננסי תחת הסדרי זיכיון מודל רכוש קבוע

 סה"כ הכנסות
)*( 

הכנסות 
 תפעול ומימון

הכנסות 
 הקמה

 עלויות הקמה

הוצאות 
 תפעוליות

שלב 
 ההקמה

שלב 
 התפעול

שלב 
 ההקמה

שלב 
 התפעול

 תקבולי חשמל

הוצאות 
 תפעוליות

 פחת

סה"כ הוצאות 
)*( 

 סה"כ הכנסות
)*( 

 סה"כ הוצאות
)*( 

 תקבולי חשמל



 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א' 

 עיקר תוצאות הפעולות .1

 הסבר לשינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף

 2021 2020 2019  

₪ אלפי     

     הכנסות בישראל 

 הגידול נובע מתפוקות גבוהות יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 168,389 166,129 162,652 ( Non-Gaapהכנסות ממכירת חשמל )

  ( 107,450) ( 107,399) (106,103) פירעון נכס פיננסי 

  - ( 754) (1,192) הכנסות מפרויקטים בהחזקה משותפת 

  55,202 57,976 61,094 ממכירת חשמל סך הכל הכנסות  

שנת   - 8,177 14,292 הכנסות מניהול והקמה  מסוף  הכנסות    2020החל  ולכן  כלולה,  ליישות  הקמה  שירותי  מספקת  החברה 
מוכרים   השותפים  חלק  בגין  הפעילות  והעלויות  המאוחדים,  הכספיים  בדוחותיה 

 המתוארת להלן החלה בתקופה המקבילה אשתקד. 

  55,202 66,153 75,386 בישראל סך הכל הכנסות 

     

     הכנסות בחו"ל 

נובע   137,347 174,932 243,455 הכנסות ממכירת חשמל  והפעלה מלאה    לרשת  מחיבורעיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
הכנסות בסך של  לראשונה  ייצרו  ,  פרויקטי הרוח פיקאסו בשבדיה וסלאק בקוסובו  של

עקב אירועי הקורונה,    ,הבתקופה המקבילבנוסף    מ' ש''ח, בהתאמה.  13-מ' ש''ח ו  38-כ
רויקט הרוח של החברה. חשוב לציין  הוכרז בסרביה מצב חרום והופחת התעריף בפ

)למשך   נקודתי  היה  את    46שהאירוע  לקבל  חזר  הפרויקט  מכן  ולאחר  בלבד(  ימים 
 התעריף המלא, כפי שמשתקף בהכנסות של התקופה השוטפת.  

  137,347 174,932 243,455 ממכירת חשמל   סך הכל הכנסות

 מ' ש''ח בגין שירותי ניהול בקלינרה )ארה''ב(.   10 -כ במהלך התקופה הוכרו  - 606 12,034 הכנסות מניהול  

  137,347 175,538 255,489 סך הכל הכנסות בחו"ל 

     

  192,549 241,691 330,875 סך הכל הכנסות 
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 הסבר לשינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף

 2021 2020 2019  

ש"ח אלפי     

     עלות המכר בישראל

  ( 20,780) ( 24,084) (22,371) עלויות תחזוקה ותפעול מתקנים 

 ( 6,113) ( 7,587) (7,576) פחת

  ( 3,836) ( 4,113) (4,109) פחת בגין נכס זכות שימוש

שנת    החל - ( 4,927) (10,627) עלויות שירותי הקמה  הכנסות    2020מסוף  ולכן  כלולה,  ליישות  הקמה  שירותי  מספקת  החברה 
חלק   בגין  המתוארת    שותפיםהוהעלויות  הפעילות  המאוחדים,  בדוחותיה  מוכרים 

 להלן החלה בתקופה המקבילה אשתקד. 

  (30,729) (40,711) (44,683) סך הכל עלות המכר בישראל 

     

     עלות המכר בחו"ל

  במהלך התקופה של חוות הרוח פיקאסו בשבדיהמלאה  ה מסחרית  להגידול נובע מהפע ( 16,811) ( 21,614) (37,333) עלויות תחזוקה ותפעול מתקנים 
 . בנוסף חל גידול בעלות המכר בגין עלויות כח אדם בפעילות ארה''ב. וסלאק בקוסובו

 ( 25,963) ( 40,469) (50,570) פחת

  ( 28) ( 159) (534) זכות שימושפחת בגין נכס 

  (42,802) (62,242) (88,437) בחו"ל המכר סך הכל עלות  

     

  (73,531) (102,953) (133,120) סך הכל עלות המכר 

     

  119,018 138,738 197,755 רווח גולמי 

     

 ( 27,567) ( 30,993) (50,277) הוצאות הנהלה וכלליות 
פעילות החברהעיקר הגידול   נובע מהרחבה של  גיוסי כח    בעלויות  )פעילות ארה''ב(, 

הוצאות מכירה, שיווק וקידום   וכן כניסה לטריטוריות חדשות. אדם
 פרויקטים 

(11,681) (7,758 ) (9,153 ) 

  ( 1,311) ( 2,472) (3,547) פיתוח הוצאות 

עלויות עסקה בגין רכישת פעילות 
 בארה"ב

(23,675) - - 
 עלויות נלוות לעסקת רכישת קלינרה ופרוטפוליו הפיתוח.  

  - - 2,513 אחרות  הכנסות

  80,987 97,515 111,088 רווח מפעולות רגילות 



 

 

24 

 

 

 הסבר לשינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף

 2021 2020 2019  

ש"ח אלפי     

של   קיטוןשעל בסיסו מוצמד הנכס הפיננסי לעומת   2.4%מדד של    עלייתנובע מ גידולהעיקר  69,234 55,595 78,504 מהסדרי זיכיון   הכנסות מימון 
 מנגד ישנם פרעונות שוטפים של הנכס הפיננסי. בתקופה המקבילה אשתקד,  0.6%

 

למימון   הלוואות  בגין  מימון  הוצאות 
 פרויקטים לזמן ארוך 

הגידול ( 82,837) ( 88,891) (91,710) מ  עיקר  צמודה  נובע  שיתרתו  בישראל  בפרויקטים  הבכיר  החוב  על  מימון  הוצאות 
המדד   של    עלהלמדד,  בשיעור  המקבילה    0.6%של    קיטון לעומת    2.4%בתקופה  בתקופה 

  2020מנגד חל קיטון הנובע מתהליכי מחזור וייעול החוב שביצעה החברה בסוף שנת    אשתקד. 
על פרוייקטים סולאריים בישראל, בפרויקט הרוח בקרואטיה ובגין פרעון הלוואות המזאנין  

 .2020במהלך סוף שנת 

בניכוי   חוב  אגרות  בגין  מימון  הוצאות 
 סכומים שהוונו, נטו 

בשיעור   ( 3,088) ( 1,926) - ספציפי  לא  כמימון  הוונו  החוב  אגרות  בגין  המימון    90%לעומת    100%הוצאות 
 בתקופה המקבילה אשתקד, עקב גידול בנכסים כשירים.

ערך,   ניירות  תיק  גידור,  עסקאות    שיערוך 
 אחריםופרשי שער, נטו  ה

הקיטון נובע בעיקר בעקבות אירועי וירוס הקורונה. בתקופה המקבילה אשתקד חלו תנודות   ( 39,369) ( 13,557) (8,890)
מיליון    0.4  -חדות ושינויים במחירי ניירות הערך, עקב כך החברה רשמה הפסד על סך של כ

  - ש''ח בגין תיק ניירות הערך שבהחזקתה, בעוד בתקופה השוטפת החברה רשמה רווח של כ
רשמה החברה הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות    ף יק ניירות הערך. בנוסמיליון ש''ח בגין ת  8

 מיליון ש''ח.  3בין חברתיות באירו בסך 
 

לפני עמלות פירעון    מימון  (הוצאותהכנסות )
 מוקדם  

(22,096) (48,779) (56,060)  

  24,927 48,736 88,992 רווח לפני מס ולפני עמלות פירעון מוקדם 

עמלת פרעון מוקדם בגין תהליך ריפייננס ופרעון הלוואות מזאנין בפרויקטים הסולאריים   - ( 232,310) - מוקדם  פירעוןעמלות 
 בישראל. 

  ( 144) 89 (610) תחברה מוחזק  (הפסדירווחי )חלק ב

  24,783 (183,485) 88,382 לפני מסים על הכנסה ( הפסד) רווח 

  ( 12,753) 33,721 (18,387) כנסה  המסים על ההכנסות )הוצאות(  

  - 8,734 - הכנסות )הוצאות( מיסים שנים קודמות 

  12,030 (141,030) 69,995 תקופה ל)הפסד( רווח 
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 2120בדצמבר  31הסבר לשינוי לעומת היתרה ליום  בדצמבר 31ליום  סעיף 

 2021 2020  

  אלפי ש"ח  
    נכסים 

    נכסים שוטפים 

 .מאוחדים על תזרימי המזומניםכספיים   להרחבה ראה דוחות 319,345 827,052 מזומנים ושווי מזומנים

 

במזומנים   282,157 109,407 מזומנים מוגבלים בשימוש  משימוש  נובע  הקיטון  הקמת  עיקר  המשך  למימון  אשראי  ממסגרות  שנמשכו 
בפרויקטים  בנוסף,  ורוח בראשית.  עמק הבכא  )פיקאסו(, קוסובו,  בעיקר שבדיה  פרויקטים, 
סולאריים בישראל פקדונות בגין קרנות לשירות חוב הומרו למסגרות למשיכה כחלק מתהליך 

 . (Refinance)המימון מחדש 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסיים  נכסים 
  או הפסד רווח

122,422 104,516  

ומפערי   וסלאק בקוסובו הרוח פיקאסו בשבדיה ימהפעלה מסחרית של פרויקטנובע  שינויה 36,711 55,670 לקוחות
 חתך.

 

 חייבים ויתרות חובה
 

87,538 89,012  

חלויות שוטפות של נכסים פיננסיים 
 בגין הסדרי זיכיון

 

52,213 48,541  

  -  31,095 פיננסיים אחרים נכסים 

  880,282 1,285,397 סה"כ נכסים שוטפים 
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 2120בדצמבר  31הסבר לשינוי לעומת היתרה ליום  בדצמבר 31ליום  סעיף 

 2021 2020   

  אלפי ש"ח  
    נכסים לא שוטפים 

  63,435 66,455 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 הגידול נובע מתשלום הוצאות מראש למנהל הרשת בפרויקט הרוח פיקאסו בשבדיה. עיקר  1,693 19,699 חייבים ויתרות חובה

נובע  ה 48,447 533,139 עלויות נדחות בגין פרויקטים  ביאור  גידול  ראה  להרחבה  ארה''ב,  פעילות  הכספיים   1)א(8מרכישת  לדוחות 
 המצורפים. 

, היתרות מסחרית של פרויקטי הרוח פיקאסו בשבדיה וסלאק בקוסובומהפעלה נובע  שינויה 83,898 65,739 עלויות אשראי נדחות
 לזמן ארוך. ההלוואות כאמור קוזזו מיתרת 

 עיקר הקיטון בסעיפים נובע מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה. 104,373 - השקעה בחברה כלולה 

 140,551 81,682 הלוואה לחברה כלולה 

  3,118 - מקדמות על חשבון רכישת מניות  

  871,758 840,486 נכסים פיננסיים בגין הסדרי זיכיון

קוסובו, שבדיה, ספרד וישראל )עמק הבכא  הרוח ב  יהקמתם של פרויקטמהמשך  הגידול נובע   3,015,457 4,630,258 רכוש קבוע, נטו
 כמו כן, מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה. ורוח בראשית(.

נובע  ה  עיקר 291,195 768,353 נכסים בלתי מוחשיים, נטו ביאור  גידול  ראה  להרחבה  ארה''ב,  פעילות  הכספיים   1)א(8מרכישת  לדוחות 
 המצורפים. 

  44,375 67,997 מסים נדחים

 הגידול נובע מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה. עיקר  260,302 327,327 נכס זכות שימוש, נטו 

הגידול נובע בעיקר מהזרמות לקרן פריים לצורך המשך ההשקעות בפרויקטי הרוח בשבדיה   32,519 89,201 נכסים אחרים
 ובפינלנד. 

פיננסיים אחרים נכסים  הגידול נובע ממתן הלוואה לזכויות שאינן מקנות שליטה, ושיערוך עסקאות גידור על מרכיב   -  42,175 
 הרוח בספרד ושבדיה. יהריבית המשתנה בפרויקט

   4,961,121 7,532,511 סה"כ נכסים לא שוטפים 

   5,841,403 8,817,908 סה"כ נכסים 
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 2021בדצמבר  31הסבר לשינוי לעומת היתרה ליום  בדצמבר 31ליום  סעיף 

 2021 2020  

  אלפי ש"ח  
    התחייבויות שוטפות

בגין  שוטפות  וחלויות  אשראי 
בנקאיים  מתאגידים  הלוואות 

 ומוסדות פיננסיים אחרים

בפרויקטים חלוציות, מבטחים,    2020בדצמבר    31עיקר הקיטון נובע מסיווג ההלואות חוב בכיר ליום   669,663 192,266
 . 2021תלמי בילו, כרמים ועידן מז''א לז''ק עקב מחזור החוב שהושלם בסוף חודש ינואר 

המשך    נובע  שינויה 25,591 85,268 ספקים ונותני שירותים בגין  הקמה  לספקי  פרויקטמיתרות  של  ב  יהקמתם  ספרד הרוח  שבדיה,  קוסובו, 
 כמו כן, מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה.  בראשית(.וישראל )עמק הבכא ורוח 

ליום   260,971 229,082 זכאים ויתרות זכות  החוב  מחזור  בגין  מוקדם  פירעון  עמלת  של  פעמי  חד  לתשלום  מהפרשה  נובע  הקיטון    31עיקר 
לתשלומים לקבלני   הבגין הפרשבעיקר  . מנגד, חל גידול  2021שהושלם בסוף חודש ינואר    2020בדצמבר  

 .קט סלאק קוסובוהקמה בפרוי

  55,713 55,713 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

מקנות   שאינן  מזכויות  הלוואות 
 שליטה 

 הקיטון נובע מפרעון הלוואות בעלים לזכויות שאינן מקנות שליטה בפרויקט הרוח בקרואטיה. 17,467 -

בגין  להתחייבות  שוטפות  חלויות 
 חכירה

17,683 18,019  

התחייבויות פיננסיות בשוי הוגן דרך  
 רווח או הפסד

 לדוחות הכספיים המצורפים. 1)א(8מרכישת פעילות ארה''ב, להרחבה ראה ביאור גידול נובע ה -  45,303

  1,047,424 625,315 סה"כ התחייבויות שוטפות
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 2021בדצמבר  31הסבר לשינוי לעומת היתרה ליום  בדצמבר 31ליום  סעיף 

 2021 2020   

  אלפי ש"ח  
    התחייבויות לא שוטפות

 600,487 891,499 אגרות חוב
 ד' )אג''ח סטרייט(.-של סדרות אג"ח ג )אג''ח להמרה( ו שנההגידול נובע מהנפקה במהלך של ה

 -  314,095 אגרות חוב ניתנות להמרה

ומוסדות   בנקאיים  מתאגידים  הלוואות 
 פיננסיים אחרים 

  31ליום  .2021והושלם בינואר  2020השינוי נובע בעיקרו מתהליך מחזור החוב שהחל בסוף  2,032,344 3,634,250
לאחר   ,כמו כן .סווגו ההלוואות של הפרויקטים הרלוונטים לז''ק כאמור לעיל 2020בדצמבר 

, בנוסף מילארד ש''ח. 1-כה מסגרת החוב החדשה לז''א בסך כמשהשלמת המהלך בחודש ינואר נ
 קמה.חל גידול בגין המשך משיכות חוב בכיר מהמסגרות בפרוייקטי הרוח בה

 נובע מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה.  גידולעיקר ה 131,198 242,932 הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה

 לדוחות הכספיים המצורפים. 1)א(8מרכישת פעילות ארה''ב, להרחבה ראה ביאור גידול נובע ה 109,049 379,875 התחייבויות פיננסיות אחרות

 הגידול נובע מאיחוד לראשונה של פרויקט הרוח ביורן בשבדיה. 238,310 310,875 התחייבות בגין חכירה 

  27,320 38,597 מסים נדחים

  7,888 3,520 זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 לדוחות הכספיים המצורפים. 1)א(8מרכישת פעילות ארה''ב, להרחבה ראה ביאור גידול נובע ה -  21,494 הטבות לעובדים

  3,146,596 5,837,137 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

  4,194,020 6,462,452 סה"כ התחייבויות

  1,175,253 1,656,505 הון מיוחס לבעלים של החברה האם

  472,130 698,951 זכויות שאינן מקנות שליטה 



 

 

 נזילות ומקורות מימון      .2

                               

   מקורות המימון .2.1

וכן באמצעות מימון   , מתזרים מפעילות שוטפתהחברה מממנת את פעילותה מהונה העצמי

 חיצוני כמפורט להלן: 

  מקורות המימון החיצוניים העיקריים של החברה הינם: .2.1.1

פרויקטלי   • מימון  במתווה  ומנותני  Non-Recourseהלוואות  בנקאיים  מתאגידים   ,

לשלם( למועד הדוח הינה  אשראי אחרים, אשר יתרתן )כולל חלויות שוטפות וריבית  

 אלפי ש"ח.   3,829,056  -כ

שגייסה החברה, אשר יתרתן )כולל ריבית לשלם  ואגרות חוב להמרה  אגרות חוב   •

 .   אלפי ש"ח 1,271,280  -למועד הדוח הינה כוחלויות שוטפות( 

יתרת המזומנים ושווי המזומנים וכן מזומנים מוגבלים בשימוש של החברה למועד   .2.1.2

אלפי ש"ח, בהתאמה.    175,862  - אלפי ש"ח וכ  827,052  -הדוח הסתכמו לסך של כ

בנוסף, מחזיקה החברה תיק ניירות ערך סחירים הניתנים למימוש מיידי בשווי של  

 אלפי ש"ח.   122,422 -כ

הכספיים   .2.1.3 בדוחותיה  שוטפת  מפעילות  חיובי  מזומנים  תזרים  התמציתים  לחברה 

 .  ש''חאלפי  168,429  -בסך של כ 2021ר, דצמבב 31ליום המאוחדים 

חוזר    31.12.2021ליום   .2.1.4 הון  של    חיובילחברה  ש"ח  660,082בסך  ליום    .אלפי 

 אלפי ש"ח.  641,521לחברה )סולו( הון חוזר חיובי בסך של   31.12.2021

 גילוי ייעודי, תזרים מזומנים חזוי   .2.2

המאוחדים   .2.2.1 הכספיים  בדוחותיה  שוטפת  מפעילות  חיובי  מזומנים  תזרים  לחברה 

  שלילי . לחברה תזרים מזומנים  ש''חאלפי    168,429  -בסך של כ  31.12.2021ליום  

  - בסך של כ  31.12.2021ליום  מפעילות שוטפת בדוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו(  

 . אלפי ש"ח 4,116

כי במהלך תקופת תזרים המזומנים   .2.2.2 אין חשש סביר  כי  דירקטוריון החברה קבע 

 קיומן. החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד 

בין   .2.2.3 והצפויים,  הקיימים  המזומנים  וצרכי  מקורות  את  סקר  החברה  דירקטוריון 

הקרובות לשנתיים  לב  בשים  מכך  היתר,  של  ולמעלה  ההשקעות  צרכי  את  סקר   ,

החברה, וכן סקר את מקורות המימון ואת היקפי המימון הפוטנציאליים הזמינים  

ותיק   המזומנים  יתרת  את  השאר  בין  הכוללים  החברה  לחברה,  של  ההשקעות 

אלפי ש"ח,    122,422  -ו  אלפי ש"ח  827,052  -בסך של כ  31.12.2021ליום  בניירות ערך  

 . בהתאמה

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף 

 2021 2020  2019 

₪ אלפי   

 99,746 136,304 168,429 שוטפת  תזרימי מזומנים מפעילות

 ( 867,302) ( 1,693,992) ( 2,081,070) תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 1,228,313 1,192,134 2,441,430 מזומנים מפעילות מימוןתזרימי 
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בהסתמך על הבחינה של כל המשתנים הללו, הדירקטוריון הגיע למסקנה כי אין   .2.2.4

החברה   תעמוד  לא  החזוי  המזומנים  תזרים  תקופת  במהלך  כי  סביר  חשש 

הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, וכן קבע כי אין לחברה כל  בהתחייבויותיה  

 בעיית נזילות, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

התזרים החיובי מפעילות שוטפת בדוחותיה הכספיים המאוחדים לתקופת   .א

של   בסך  שוטפת  מפעילות  חיובי  תזרים  רכיבים:  משלושה  מורכב  הדוח 

הנו  147,968 שלילי  תזרים  ש"ח,  של  אלפי  בסך  נטו  ריבית,  מתשלומי  בע 

ש"ח,    74,348 מתשלומי  אלפי  הנובע  שלילי  של  מיסיםתזרים  בסך  נטו   ,

תזרים חיובי מתקבולי חשמל לפירעון נכס פיננסי בגין    ,אלפי ש"ח  11,294

 אלפי ש"ח. 106,103חוזי הקמה תחת הסדרי זיכיון בסך של 

ליום   אלפי ש"ח.  660,082לחברה הון חוזר חיובי בסך של  31.12.2021ליום  .ב

 אלפי ש"ח.  641,521 לחברה )סולו( הון חוזר חיובי בסך של  31.12.2021

פרויקטים מניבים בהיקפים משמעותיים מאוד המשקפים הכנסות    לחברה .ג

 בשנה.  מיליוני ש"ח  500מעל של בהיקפים 

  לביצוע   גבוהה  יכולת  בעלת  והיא,  ההון  לשוק  מאוד  גבוהה  נגישות  חברהל .ד

  הקמות ,  שלה  הפרויקטים  צבר  פיתוח,  השוטפים  לצרכיה  וחוב  הון  גיוסי

 . "בוכיו 

בהתייחס להכנסות הצפויות בגין הפרויקטים המצויים בבעלות   לרבות  האמור בגילוי זה,

הפיננסיים    החברה, לרבות מדדיה  והמימון של החברה,  הגיוס  בסעיף   -יכולות  כמפורט 

 .  1968-לעיל, הנו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ו כיו"ב. מידע כאמור מבוסס על  מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות, אומדנים 

ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה.  ודאית  נתונים עתידיים, אשר התממשותם אינה 

יובהר כי מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, הן ביחס לתחזיות החברה והן 

ביחס להנחות העבודה שבבסיסן והתוצאות בפועל מהתממשותן, העשויות להיות שונות, 

הי עסקייםבין  משתנים  רגולציה,  תנאי  סיכונים,  בשל  גורמי -תר,  וכן  וכיו"ב,  כלכליים 

 . 2019, כפי שפורטו במסגרת הדוח השנתי לשנת  הסיכון המאפיינים את פעילות החברה

' לדוח הדירקטוריון  נספח אלפרטים בדבר אגרות החוב של החברה המצויות במחזור, ראה  

 . בדוח הברנעוכן 

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות  .3

תהליכי   בגין  החברה  מאת  הנדרשים  והדיווחים  הנהלים  מלוא  את  מיישמת  החברה 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

 



 

 

31 

 

 ודרכי ניהולםשוק וסיכונים פיננסים   פרטים בדבר חשיפה לסיכוני -חלק ב'  

 בתאגיד  הפיננסים הסיכוניםסיכוני השוק והאחראי על ניהול  .1

השוק והסיכונים  מר ניר יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה מכהן כאחראי על ניהול סיכוני 

החברה  פיננסים ה פיננסים"(  של  "סיכונים  ניהול  )להלן  על  האחראי  הפיננסים.    הסיכונים 

הקטנת   לשם  פעולותיו  על  לעת  מעת  החברה  לדירקטוריון  של    פיננסיםה  ם סיכוניהמדווח 

וניסיונו העסקי של   ועל התוצאות של אותן פעולות. לפרטים על השכלתו, כישוריו  החברה 

 ראה פרק ד' לדוח התקופתי.   הפיננסים םהאחראי על ניהול סיכוני

 אליהם חשופה החברה   הסיכונים הפיננסיםתיאור  .2

במצב השוק, ריבית הבסיס, שערי חליפין, מדד המחירים  למידע בדבר החשיפות לשינויים  

לחלק א' לדוח  "סיכוני שוק וסיכונים פיננסים"    13.1ראה סעיף    וירידת מחירים בשוק החופשי

   .תיאור עסקי התאגיד -

כמו כן, למידע בדבר הסיכונים הפיננסים אליהם חשופה החברה עקב אירועי וירוס הקורונה  

 לדוח הדירקטוריון. '' אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח" 6ראה סעיף 

   סיכונים פיננסיםמדיניות החברה בניהול 

אותה   חושפות  החברה  לעיל.  לסיכונים  פעילויות  כמפורט  שונים,  ניהול  פיננסיים  מדיניות 

שליליות   השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת  הקבוצה  של  הכוללת  הסיכונים 

פיננסיים   במכשירים  משתמשת  הקבוצה  הקבוצה.  של  הפיננסיים  הביצועים  על  אפשריות 

 נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים. 

סיכוני בניהול  החברה  מדיניות  פיננסיםככלל,  ש   ם  בחינה  על  הגורמים  מבוססת  של  וטפת 

לסיכוני פיננסיםהרלוונטיים  ושינויים    ם  הריבית  שיעורי  )בעיקר  החברה  חשופה  אליהם 

בשערי החליפין( ושל התחזיות וההערכות הכלכליות השוררות במשק לגבי השינויים הצפויים  

באותם פרמטרים. בהתאם לכך נקבעת מידת החשיפה הרצויה לאותם סיכונים, אם בכלל.  

ברה הינה לצמצם, עד כמה שניתן את הסיכונים השונים. ככל שקיימת סתירה  מדיניות הח 

 בין החשיפה הכלכלית לחשבונאית, החברה תמקד את ניהול הסיכונים בחשיפה הכלכלית.  

וניהול הסיכונים אותם מנהלת    שתוארו לעילהעיקריים בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון 

 : החברה באופן שוטף
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 מחירי חשמל  בסיס  ריבית חליפין  שערי 

 זמן קצר

מטבע בשע"ח  רכיב   עליה 
במטבע   הנקוב  הקמה  עלות 

חוב משע"ח    הון /שונה 
 הפרויקט

 ריבית הבסיס  עליית 

לתנודות   היפחש
במחירי שוק החשמל, 

בגין שיעור התפוקה  
שאינו מגודר במסגרת  

 PPAהסכמי 

)לרבות,  וסולארי  רוח 
ישראל אגירה(   –   משולב 

 דולר ואירו

 קורונה שבדית –שבדיה 

 דולר –ארה"ב 

סרביה,   שבדיה,  ספרד, 
  –קוסובו, אירלנד וקרואטיה  

 יוריבור

ריבית    –רוח וסולארי ישראל  
 ממשלתית

 בובור -הונגריה  

 רוח,
 Picasso –שבדיה 

 Gecama –ספרד 

ניהול  
 החשיפה 

ואירופה קיבוע :  ישראל 
לפחות   עבור   80%שע"ח 
העלות   רכיב  החל מהיקף 

 מועד הסגירה הפיננסית מ

עבור :  ארה"ב שע"ח  קיבוע 
  LNTP-תשלומי ה

קיבוע ריבית הבסיס בשיעור  
מסכום    100%-ל  70%הנע בין  

מועד מ  החל  ההתחייבות
למעט  הפיננסית,  הסגירה 
בישראל   בסיס  ריביות 
במועד   לרוב  המתקבעות 

 המשיכה

ביצוע עסקאות גידור 
למחירי החשמל לטווח 

הקצר לשם מזעור 
החשיפה וניצול  

הזדמנויות בשוק )בגין 
שיעור התפוקה שאינו  

מגודר במסגרת הסכמי  
PPA) 

זמן 
 ארוך

מול  חליפין  בשער  ירידה 
לתנודות   היפחש  התפעולהשקל בתקופת 

 במחירי שוק החשמל 

סרביה,  שבדיה,  ספרד, 
 אירו -קוסובו ואירלנד 

 אירו וקונה  –קרואטיה 
 אירו ופורינט  –הונגריה 

 דולר –ארה"ב 

 

 רוח,

, Picasso  –שבדיה  
Bjornberget 

 Gecama –ספרד 

ניהול  
 החשיפה 

להקטנת   החברה תפעל 
מ כתוצאה  שחיקה  החשיפה 

לאורך  לבעלים  התזרים  של 
ההפעלה באמצעות   תקופת 

התזרימים   בהיקף  עסקאות 
ל  השנים   7עד    5-החזויים 

מההיקף   יותר  ולא  הבאות 
 ההשקעה המקורי. 

 

להסכמי     PPAכניסה 
היצור   חלק מהספק  על 
לצורך הקטנת החשיפה 
שוק   במחירי  לתנודות 

 החשמל 

 

 פיקוח ומימוש המדיניותאמצעי  .3

מדווח להנהלת החברה באופן שוטף על מצב יתרות    הסיכונים הפיננסיםהאחראי על ניהול  

במסגרת   מעודכן  החברה  דירקטוריון  והרכבן.  החברה  של  ההתחייבויות  ויתרות  הנזילות 

 השונים ואופן הטיפול בהם.   ם הפיננסיםישיבותיו באשר לחשיפות החברה לסיכוני

 .ם פיננסיםלא אירעו חריגות משמעותיות ממדיניות החברה לניהול סיכוני 2021 בשנת .4
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 הערכת שווי .5

 :ב)ט( לתקנות הדוחות8להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה  

   Clenera LLCהקצאת מחיר רכישה של מניות  זיהוי נושא הערכה: 

   2021באוגוסט  2עסקת הרכישה הושלמה ביום  עיתוי העבודה:

לפני מועד   נושא ההערכה סמוך  שווי 

החשבונאות   כללי  אילו  ההערכה 

המקובלים, לרבות פחת והפחתות, לא  

היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם  

 להערכת השווי:

אלפי   36,220-עמדו על כ  Clenera LLCהנכסים נטו של  

על עמדה  הרכישה  תמורת  כאשר  אלפי    188,185  דולר 

 אלפי דולר תמורה מותנית.   59,131, בתוספת דולר

בהתאם   שנקבע  ההערכה  נושא  שווי 

 להערכה:

השווי ההוגן של הפרויקטים הסולריים שבפיתוח עמד על  

 . אלפי דולר 104,346

הערכת השווי בוצעה על ידי צוות בראשותו של מר שלום   זיהוי המעריך ואפיוניו: 

בק שותף  רו"ח,  וקסלמן סופר,   סלמן 

PricewaterhouseCoopers    ומומחה במימון והערכות

שווי. מר סופר הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה 

שניהם  בהצטיינות,  בכלכלה  שני  ותואר  בהצטיינות, 

 .מאוניברסיטת ת"א

 לא מתקיימת תלות בין החברה לבין מעריך השווי.  תלות במעריך השווי 

צדדים   מעריך השוויהסכמי שיפוי עם  וכלפי  החברה  כלפי  השווי  מעריך  של  אחריותו 

פעמים שכר    3שלישיים בגין הערכת השווי מוגבלת לעד  

למעט  השירותים  עבור  השווי  למעריך  ששולם  הטרחה 

 במקרה של רשלנות רבתי או זדון. 

פעל  השווי  שמעריך  ההערכה  מודל 

 לפיו:

ל  נקבע  של הפרויקטים הסולריים  ההוגן  גישת השווי  פי 

 DCFהרווח על ידי יישום שיטת היוון זרמי המזומנים )

method ) 

ההנחיות שלפיהן ביצע מעריך השווי  

 את הערכה, בהתאם למודל ההערכות:

ההנחות העיקריות ששימשו בהערכת השווי של הנכסים 

 הבלתי מוחשיים: 

שבפיתוח   סולריים  של    –פרויקטים  משוקלל  הון  מחיר 

9.3%.   
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   בסיסי הצמדהדוח  .6

 )באלפי ש"ח(  2021בדצמבר  31ליום  .6.1

 

 2021בדצמבר  31ליום  

 

בהצמדה  
 לאירו

בהצמדה  
 לקונה 

בהצמדה  
 לפורינט

בהצמדה  
 לדולר

בהצמדה  
  למדד

המחירים  
 לצרכן 

 סה"כ  ללא הצמדה 

        
        נכסים שוטפים

 827,052 567,460 - 78,975 6,052 5,714 168,851 מזומנים ושווי מזומנים
 109,407 56,358 - - - - 53,049 בשימוש מזומנים מוגבלים 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
 122,422 75,706 45,115 1,601 - - - הפסד 

 55,670 12,000 - 1,976 414 5,449 35,831 לקוחות  
 87,538 35,504 1,419 9,519 212 306 40,578 חייבים ויתרות חובה 

בגין  חוזה    חלויות שוטפות של נכסי
 52,213 - 52,213 - - - - הסדרי זיכיון 

 נכסים פיננסיים אחרים 
- - - - - 31,095 31,095 

 1,285,397 778,123 98,747 92,071 6,678 11,469 298,309 סך הכל נכסים שוטפים

        

 נכסים לא שוטפים
       

 66,455 23,206 - - 5,962 - 37,287 מזומנים מוגבלים בשימוש  
 19,699 179 - 1,893 57 - 17,570 חייבים ויתרות חובה 

 840,486 - 840,486 - - - - בגין הסדרי זיכיון חוזה  נכסי 
ת לפי שיטת  ו המטופל ליישויותהלוואה 

 81,682 2,843 76,180 - - - 2,659 השווי המאזני 

 89,201 - - - - - 89,201 נכסים פיננסיים דרך רווח או הפסד
 4,630,258 1,606,433 - 609 136,912 176,868 2,709,436 רכוש קבוע, נטו 

 768,353 22,929 - 460,677 12,562 24,925 247,260 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
 666,875 143,046 - 439,140 - - 84,689 נכסים לא פיננסים אחרים 

 42,175 - 18,986 - 11,210 - 11,979 נכסים פיננסים אחרים 
 327,327 1,325 204,541 - 3,898 - 117,563 נכס זכות שימוש, נטו 

 7,532,511 1,799,961 1,140,193 902,319 170,601 201,793 3,317,644 סך הכל נכסים לא שוטפים 

        
        התחייבויות שוטפות 

אשראי וחלויות שוטפות בגין הלוואות  
בנקאיים ומוסדות פיננסיים  מתאגידים 

 אחרים 
(87,181) (5,096) (4,963) - (95,026) - (192,266) 

 (85,268) (12,776) - (4,520) ( 16) (856) (67,100) ספקים ונותני שירותים 
 (229,082) (61,317) (2,668) (13,473) (1,397) (2,144) (148,083) זכאים ויתרות זכות 

 (55,713) (55,713) - - - - - חלויות שוטפות בגין אגרות חוב  
 (17,683) (140) (14,059) - (254) - (3,230) חלויות שוטפות להתחייבות בגין חכירה 

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך  
 (45,303) - - (45,303) - - - רווח או הפסד 

 (625,315) (129,946) (111,753) (63,296) (6,630) (8,096) (305,594) סך הכל התחייבויות שוטפות 

        
        התחייבויות לא שוטפות 

 (891,499) (891,499) - - - - - אגרות חוב 
 (314,095) (314,095) - - - - - אגרות חוב הניתנות להמרה 

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות  
 (3,634,250) - (2,274,474) - (120,449) (52,699) (1,186,628) פיננסיים אחרים 

 (242,932) (47,496) - - - - (195,436) הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה 
 (3,520) -  - - - (3,520) זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 (379,875) - (9,194) (233,238) - (16,955) (120,488) התחייבויות פיננסיות אחרות 
 (310,875) (1,262) (195,895) - (3,670) - (110,048) התחייבות בגין חכירה 

 (21,494) - - (21,494) - - - הטבות לעובדים 
 (38,597) (19,029) - - (1,583) (4,206) (13,779) התחייבויות לא פיננסיות אחרות  

 (5,837,137) (1,273,381) (2,479,563) (254,732) (125,702) (73,860) (1,629,899) סך הכל התחייבויות לא שוטפות 
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 )באלפי ש"ח(  0202בדצמבר  31ליום  .6.2

 

 

 

 2020בדצמבר  31ליום  

 

בהצמדה  
 לאירו

בהצמדה  
 לקונה 

בהצמדה  
 לפורינט

בהצמדה  
 לדולר

בהצמדה  
  למדד

המחירים  
 לצרכן 

 סה"כ  ללא הצמדה 

        
        נכסים שוטפים

 319,345 229,107 - 249 6,707 5,543 77,739 מזומנים ושווי מזומנים
 282,157 126,619 - - 2,353 - 153,185 מזומנים מוגבלים בשימוש 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
 104,516 64,931 37,498 2,087 - - - הפסד 

 36,711 12,585 - - 355 5,011 18,760 לקוחות  
 89,012 56,507 - 802 86 164 31,453 חייבים ויתרות חובה 

חלויות שוטפות של נכסים פיננסיים בגין  
 48,541 - 48,541 - - - - הסדרי זיכיון 

 880,282 489,749 86,039 3,138 9,501 10,718 281,137 סך הכל נכסים שוטפים

        

 נכסים לא שוטפים
       

 63,435 14,935 - - 6,670 - 41,830 מזומנים מוגבלים בשימוש  
 1,693 130 - - 65 - 1,498 חייבים ויתרות חובה 

 3,118 - - - - - 3,118 מקדמה על חשבון רכישת מניות 
 871,758 - 871,758 - - - - בגין הסדרי זיכיון חוזה  נכסי 

הלוואה להשקעה המטופלת לפי שיטת  
 140,551 2,549 54,961 - - - 83,041 השווי המאזני 

השקעה המטופלת לפי שיטת השווי  
 104,373 ( 211) - - - - 104,584 המאזני 

 3,015,457 1,113,641 - - 160,632 205,345 1,535,839 רכוש קבוע, נטו 
 291,195 22,929 - - 15,723 28,997 223,546 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
 176,720 105,080 - - 1,360 - 70,280 נכסים לא פיננסים אחרים 

 32,519 - - - - - 32,519 נכסים פיננסים אחרים 
 260,302 1,423 202,319 - 4,397 - 52,163 נכס זכות שימוש, נטו 

 4,961,121 1,260,476 1,129,038 - 188,847 234,342 2,148,418 סך הכל נכסים לא שוטפים 

        
        התחייבויות שוטפות 

אשראי וחלויות שוטפות בגין הלוואות  
מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים  

 אחרים 
(69,508 ) (5,531 ) (3,463 ) - (581,668 ) (9,493 ) (669,663 ) 

 ( 25,591) ( 16,398) - ( 195) ( 279) ( 1,669) ( 7,050) ספקים ונותני שירותים 
 ( 260,971) ( 226,781) ( 470) - ( 1,596) ( 1,211) ( 30,913) זכאים ויתרות זכות 

 ( 55,713) ( 55,713) - - - - - חלויות שוטפות בגין אגרות חוב  
 ( 18,019) ( 139) ( 17,103) - ( 276) - ( 501) חלויות שוטפות להתחייבות בגין חכירה 

 ( 17,467) - - - - - ( 17,467) שאינן מקנות שליטה הלוואות מזכויות 

 (1,047,424) (308,524) (599,241) (195) (5,614) (8,411) (125,439) סך הכל התחייבויות שוטפות 

        
        התחייבויות לא שוטפות 

 ( 600,487) ( 600,487) - - - - - אגרות חוב 
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות  

 ( 2,032,344) - ( 866,357) - ( 141,683) ( 64,727) ( 959,577) פיננסיים אחרים 

 ( 131,198) ( 45,386) - - - - ( 85,812) הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 109,049) ( 5,083) ( 9,482) - ( 18,248) ( 18,819) ( 57,417) התחייבויות פיננסיות אחרות 

 ( 238,310) ( 1,339) ( 187,195) - ( 4,088) - ( 45,688) התחייבות בגין חכירה 
 ( 7,888) - - - - - ( 7,888) זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 ( 27,320) ( 13,574) - - - ( 2,635) ( 11,111) התחייבויות לא פיננסיות אחרות  

 (3,146,596) (665,869) (1,063,034) - (164,019) (86,181) (1,167,493) סך הכל התחייבויות לא שוטפות 
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 ניתוח רגישות  .7

 להלן ניתוח רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים )באלפי ש"ח(:        

 שינוי בשיעור ריבית  .7.1

בשיעור הריבית בהינתן    1%או    0.5%  - הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי ב

 שכל שאר המשתנים יוותרו קבועים: 

 מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית

המכשיר הרגיש ביחס לשינויי 
 הריבית 

 רווח )הפסד( מהשינויים
ערך בספרים 

 31ליום 
   2021 בדצמבר 

 רווח )הפסד( מהשינויים

עליה של   1%עליה של 
0.5% 

ירידה של  
 1%ירידה של  0.5%

  אשראי מתאגידים בנקאיים
 ( 1)ד ליוריבורהצמו

 -  - (9,816 )  -  - 

  הצמודה  בנקאי מתאגיד   הלוואה
 ליוריבור

(39 ) (20 ) (3,894 )  20  39 

  הצמודה  בנקאי מתאגיד   הלוואה
 ( 2)ליוריבור

 -  - (199,429 )  -  - 

  מוסף  ערך  מס  ממסגרת  צר ק   לזמן  ות הלווא  בקוסובו ובשבדיה   ההקמה   בתקופת  פרויקט  ת ולחבר  1202בדצמבר    31  ליום ( 1)
 .החברה תוצאות  על  משפיעות ואינן  המתקן  לעלות  מהוונות  הריבית הוצאות. היוריבור לריבית ותצמוד  אשר

.  היוריבור  לריבית  ותצמודבחלקן    אשר   ארוך  לזמן  ות הלווא  בספרד   ההקמה  בתקופת  פרויקט   ת ו לחבר  1202בדצמבר    31  ליום ( 2)
 .החברה  תוצאות  על משפיעות   ואינן המתקן לעלות מהוונות הריבית  הוצאות 

   
 שינוי במדד המחירים לצרכן  7.2  

במדד המחירים לצרכן על   2%או    1%הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי של  

 נכס הבסיס הצמוד לשינויי המדד:

 מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

 המכשיר הרגיש ביחס לשינויי המדד 

  ערך רווח )הפסד( מהשינויים
בספרים   

הנכס   של
  ליום הצמוד 

בדצמבר   31
2021 

 רווח )הפסד( מהשינויים

 2%ירידה של  1%ירידה של  1%עליה של  2%עליה של 

מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך  
 רווח או הפסד 

 902  451  45,115 (451 ) (902 ) 

 ( 17,854) ( 8,927) 892,699  8,927  17,854  נכסים פיננסיים בגין הסדרי זיכיון

 ( 1,524) ( 762) 76,180  762  1,524  הלוואות לישויות כלולות 

 194  97  ( 9,711) ( 97) ( 194) התחייבויות פיננסיות אחרות 

הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 ומוסדות פיננסיים אחרים )*(

(24,921 ) (12,461 ) (2,371,651 )  12,429  24,637 

 ההלוואות צמודות לשיעור עליית המדד ביחס למדד הבסיס במועד קבלתן.  )*( 

 

   חשיפה לשינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ .7.2

, האירו אל מול השקל לשינויים בשערי    ותהחשופ   הלוואות לחברות מאוחדות לחברה  

כמו כן לחברה בקרואטיה, בעלת מטבע פעילות קונה, הלוואות באירו. שינוי בשערי  

יקבל אלו  יתרות  בגין  רווח    החליפין  בדוח  מימון  הכנסות  או  הוצאות  בסעיף  ביטוי 

( החברה  של  מימון  והפסד  להכנסות  תגרום  השקל  מול  אל  האירו  התחזקות  לדוג' 

 (. ולהפך
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בשינוי בערכו של מטבע    10%או    5%הטבלה להלן מציגה את ההשפעה של שינוי של  

 רווח והפסד המאוחד של החברה:  הוצאות או הכנסות מימון בדוחהאירו על 

 בשערי מטבע חוץ מבחן רגישות לשינויים 

המכשיר הרגיש ביחס לשינויי 
 הריבית 

ערך בספרים  רווח )הפסד( מהשינויים
 31ליום 
 2021בדצמבר 

 )אלפי ש"ח( 

 רווח )הפסד( מהשינויים

עליה של  
 10%ירידה של  5%ירידה של  5%עליה של  10%

באירו שניתנו מחברה   הלוואות 
 במטבע פעילות ש"ח 

 6,380  3,190  63,795 (3,190 ) (6,380 ) 

הלוואות באירו שניתנו לחברה  
 במטבע פעילות קונה 

(8,443 ) (4,222 ) (23,987 )  4,222  8,443 

 

ת ביטוי במסגרת קרן  ובחברות זרות המקבל  ותההשקע   בגיןלחברה חשיפה חשבונאית  

ההון   חלק  להלן  החברה(.  של  העצמי  ההון  רכיבי  )במסגרת  תרגום  מהפרשי  ההון 

של העצמי, בגין החברות המאוחדות הנ"ל, אשר התחזקות/החלשות בשער החליפין  

ושל  בקרואטיה  מאוחדת  חברה  של  קונה  פעילות  מטבע  ושל  החברה  פעילות  מטבע 

אירו מגדילה/מקטינה את הלמול  ות בהונגריה  מטבע פעילות פורינט של חברות מאוחד

 ההון העצמי.

 בשערי מטבע חוץ מבחן רגישות לשינויים 

המכשיר הרגיש ביחס לשינויי 
 הריבית 

ערך בספרים  גידול )קיטון( בהון החברה 
 31ליום 
 2021בדצמבר 

 )אלפי ש"ח( 

 גידול )קיטון( בהון החברה 

עליה של  
במטבע   10%

 האירו

  5%עליה של 
במטבע  
 האירו

  5%ירידה של 
במטבע  
 האירו

  10%ירידה של 
 במטבע האירו 

הון חברות בנות במטבע פעילות  
 אירו

 174,256  87,128  1,742,562 (87,128 ) (174,256 ) 

הון חברות בנות במטבע פעילות  
 קונה 

(3,021 ) (1,511 )  30,212  1,511  3,021 

הון חברות בנות במטבע פעילות  
 פורינט

(1,661 ) (830 )  16,608  830  1,661 

 

כן,   ביטוי נוספת    הזר  ה בחבר  ההשקע  בגיןלחברה חשיפה חשבונאית  כמו  המקבלת 

משינויים   במסגרת קרן ההון מהפרשי תרגום )במסגרת רכיבי ההון העצמי של החברה(

 .  בשער החליפין של מטבע הפעילות של החברה אל מול הדולר 

 בשערי מטבע חוץ מבחן רגישות לשינויים 

המכשיר הרגיש ביחס לשינויי 
 שער המטבע 

ערך בספרים  גידול )קיטון( בהון החברה 
 31ליום 
 2021בדצמבר 

 )אלפי ש"ח( 

 גידול )קיטון( בהון החברה 

עליה של  
במטבע   10%

 הדולר 

  5%עליה של 
במטבע  
 הדולר 

  5%ירידה של 
במטבע  
 הדולר 

  10%ירידה של 
 במטבע הדולר 

הון חברות בנות במטבע פעילות  
 דולר

 63,519  31,759  635,186 (31,759 ) (63,519 ) 
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 היבטי ממשל תאגידי  - חלק ג' 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .1

  - דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  חמישה  נכון למועד הדוח, מכהנים בפועל  

סרוסי,   בנימינייאיר  צוק,ליאת  פורמן,,  מיכל  בדבר    צבי  לפרטים  ויל.  ושי  בצלאל  איציק 

בדוח פרטים נוספים    26השכלתם, כישוריהם ונסיונם של הדירקטורים האמורים ראה תקנה  

 על התאגיד, פרק ד' לדוח תקופתי זה.  

 גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  .2

ם הבלתי  נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנון את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורי

התשנ"ט  החברות,  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת  חברי    (.1999- תלויים  רוב  זאת,  עם  יחד 

 הדירקטוריון הנם דירקטורים בלתי תלויים.

 מורשי חתימה בחברה   .3

נכון למועד הדוח, אין בחברה מורשי חתימה בלעדיים כהגדרת מונח זה על פי חוק ניירות ערך  

 יידיים. ותקנות ניירות ערך, דוחות תקופתיים ומ 

 י המבקר הפנימ .4

 להלן גילוי בנושא מבקר הפנים בהתאם לתקנות ניירות ערך:

מיום   .4.1 החל  פנימי  כמבקר  מכהן  חייקין  אילן  חשבון  להערכת  2010במרץ    15רואה   .

החברה, הכישורים המכשירים את רו"ח אילן חייקין לתפקידו הנם השכלתו כרואה 

 חשבון וכמבקר פנימי של חברות ציבוריות. חשבון וניסיונו הרב בביקורת כרואה  

למיטב ידיעת הנהלת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד   .4.2

סעיף   התשנ"ט 146בדרישות  החברות  לחוק  "  1999-)ב(  החברות)להלן:  "( חוק 

 לחוק הביקורת הפנימית.   8ובהוראות סעיף 

ין ושות'. מבקר הפנים אינו ממלא המבקר הפנימי הינו שותף במשרד חייקין, כהן, רוב .4.3

עניין בחברה,  בעל  על הביקורת הפנימית; המבקר הפנימי אינו  נוסף  בחברה תפקיד 

נושא משרה בחברה )למעט כמבקר פנימי( או קרוב של כל אחד מאלה; המבקר הפנימי  

תפקידו   עם  עניינים  ניגוד  ליצור  העלול  או  היוצר  תפקיד  לחברה  מחוץ  ממלא  אינו 

פני מהותיים  כמבקר  קשרים  או  מהותיים  עסקיים  קשרים  אין  הפנימי  למבקר  מי; 

אחרים עם החברה או עם גוף קשור לחברה. המבקר הפנימי אינו עובד החברה אלא  

מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים, באמצעות משרד חייקין, כהן, רובין ושות',  

 נימית.  המעסיק עובדים בעלי מיומנויות שונות, לרבות ביקורת פ 

ועל    2010במרץ    15מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מיום   .4.4

, לאחר בחינת השכלתו, כישוריו  2010במרץ  15ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

בחברה.   הפעילות  ומורכבות  היקף  בסוג,  ובהתחשב  הפנימי,  המבקר  של  וניסיונו 
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ת על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, על  שיקולים אלו נבחנים מחדש מעת לע

 מנת לוודא עמידת החברה והמבקר הפנימי בדרישות הדין. 

בשל  .4.5 היתר  בין  החברה,  של  הפנימי  כמבקר  לכהן  מתאים  נמצא  חייקין  אילן  רו"ח 

ניסיונו הרב, יכולתו להעמיד צוות ביקורת מיומן והבנתו את החברה והעסק המבוקר  

 תה ומורכבותה של החברה. ובהתחשב בהיקף פעילו

תמצית הנימוקים לאישור המינוי הינם ניסיונו הרב של המבקר, יכולתו להעמיד צוות   .4.6

 ביקורת מיומן והבנתו את החברה והעסק המבוקר.  

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון החברה.   .4.7

רב   .4.8 עבודה  מתכנית  הנגזרת  שנתית,  תכנית  הינה  הפנימי  המבקר  של  העבודה  תכנית 

בהתבסס על סקר הערכת סיכונים שערך המבקר הפנימי בחברה, השיקולים שנתית,  

העיקריים אשר מנחים את המבקר הפנימי בבניית תכנית הביקורת שאושרה על ידי 

 והזמן שחלף  החברה; )ב( ממצאים של ביקורת קודמת ועדת הביקורת הינם: )א( צורכי

 או  עות ניהולית תפעולית רלוונטי; )ג( משמ בנושא או נושא באותו  קודמת מביקורת

קיומם נושאי של כלכלית לגבי  הסתברות  )ד(  ניהולים של הביקורת;   ליקויים 

ומנהלתיים; )ה( אופי הפעילות של החברה. ועדת הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך 

התייעצות עם הנהלת החברה, לאחר מכן מחליטה על אישור התוכנית )בשינויים או  

צרכי   היתר,  בין  הנם,  הביקורת  ועדת  את  שמנחים  השיקולים  כאשר  שינויים(,  ללא 

נבחנ שבה  התדירות  הנושאים,  חשיבות  וכן, הביקורת,  שחלפו  בשנים  הנושאים  ו 

 המלצותיו של המבקר הפנימי. 

בהתאם  .4.9 ממנה,  לסטות  באם  דעת  שיקול  המבקר  בידי  מותירה  העבודה  תוכנית 

 לנסיבות, תוך ידוע אורגני החברה.  

המידע  .4.10 ולמערכות  למידע  למסמכים,  בתיאום,  חופשית,  גישה  ניתנת  הפנימי  למבקר 

ספיים והכל לצורך ביצוע תפקידו, ובהתאם הרלוונטיות של החברה, לרבות נתונים כ

 . 1992-בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב   9לאמור בסעיף 

היקף  .4.11 הצדדים.  בין  שסוכם  עבודה  שעת  לתעריף  בהתאם  משולמות  העבודה  שעות 

הביקורת  לתכנית  בהתאם  הביקורת  ועדת  ידי  על  נקבע  הפנימי  המבקר  העסקת 

בשנת   ידה.  על  ה  2021שאושרה  שעות  ובחברות הסתכמו  בחברה  הפנימית  ביקורת 

 . 2021שעות בגין תוכנית הביקורת לשנת  400-המוחזקות על ידה בכ

 ביקורת של חברות מאוחדות וביקורת בחו"ל:  .4.12

 במסגרת ביצוע תכנית העבודה, נערכת הביקורת גם בחברות המאוחדות של החברה.  

קר הפנימי, התקנים המקצועיים המנחים את עבודת הביקורת: בהתאם להודעת המב .4.13

)ב( 4עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף  

כפי שאושרו 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב ותדריכים  , הנחיות מקצועיות 

הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו   ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

 .ו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביקורתשל המבקר הפנימי בדבר עמידת
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דנה בדוחות מבקר הפנים אשר הוגשו בכתב ליו"ר ועדת הביקורת, יו"ר   ועדת הביקורת  .4.14

 הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה, במספר נושאים כמפורט בהרחבה להלן.  

דוחות המבקר הפנימי הוגשו בכתב ליו"ר ועדת הביקורת וחבריה ולהנהלת החברה.  .4.15

ערך המבקר הפנימי שני דוחות ביקורת להלן פירוט מועדי ההגשה   2021לך שנת  במה

 של דוחות המבקר ומועדי הדיון בוועדת הביקורת בתקופת הדיווח: 

 תאריך דיון תאריך הגשה  2021נושא הדוח שנערך בשנת 

 12/9/21  13/9/21  גזברות וכספים  

 22/3/22  13/3/22   תפעול פרויקטים 

  

 היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי:   .4.16

הפנימית  הביקורת  עבודת  ואופי  היקף  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  לדעת 

ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין, מתאימים לתאגיד  

פעילותה, ויש בהם כדי ליישם מסוגה של החברה, בהתייחס לגודלה מורכבותה ואופי  

 את מטרות הביקורת הפנימית.

שכרו של המבקר הפנימי נקבע על בסיס שעתי, בהתאם לתוכנית הביקורת המאושרת  .4.17

עמד התשלום למבקר הפנים על פעילותו על סך של   2021על ידי אורגני החברה. בשנת  

ברה סבורה כי  שעות ביקורת(. הנהלת הח  400אלפי ש"ח בתוספת מע"מ )עבור    96  -כ

תגמול המבקר הפנימי הולם את היקף פעילותו ותפקודו של המבקר הפנימי ואינו חריג 

והיקף  החברה  של  הפעילות  ברמת  החברה,  של  ומסוגה  בגודלה  לחברות  בהשוואה 

האחריות של המבקר הפנימי, וכי אין בכך כדי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של 

 המבקר הפנימי. 
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 גילוי בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר  .5

מגדל המילניום  ,  (KPMG Israel)  סומך חייקיןרואה החשבון המבקר של החברה הנו משרד  

KPMG,  של  -תל המבקר  החשבון  לרואה  ששולמו  התשלומים  בדבר  פרטים  להלן  אביב. 

 ולרואי החשבון של חברות מאוחדות מהותיות בקבוצה: החברה

 2021 2020 

 רואי חשבון מבקרים 

בגין שירותי סקירה  
וביקורת דוחות  

כספיים וביקורת  
 דוחות מס

 בגין שירותים אחרים

בגין שירותי סקירה  
וביקורת דוחות  

כספיים וביקורת  
 דוחות מס

 בגין שירותים אחרים

 סכום  

 )באלפי ש"ח(

 סכום 

 )באלפי ש"ח(

 סכום 

 )באלפי ש"ח(

 סכום 

 )באלפי ש"ח(

KPMG Israel 1,036 263 889 333 

GT spain 46 - 36 - 

KPMG Hungary 149 75 165 136.4 

PwC Croatia 65 19 69 14 

PwC Serbia 69 12 63 13 

PwC Kosovo 69 97 45 50 

PwC Sweden 198 69 102.4 - 

Other auditors in 

Hungary 

53 - - - 

Other auditors in 

Ireland 

70 - 72 - 

 

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מאושר על ידי הדירקטוריון, אשר הוסמך לכך על ידי  

האסיפה הכללית, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, ונקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין  

רואי החשבון המבקרים. לדעת הנהלת החברה שכר הטרחה כאמור הינו סביר ומקובל בהתאם  

    י הפעילות שלה.לאופי החברה והיקפ 
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה  -  חלק ד'

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .1

הנהלת החברה   עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את  פי  על  הכנת הדוחות הכספיים 

לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים, התחייבויות, הכנסות  

 והוצאות.  

בדוחות   שימוש  החברה  עשתה  בהם  הקריטיים  החשבונאיים  האומדנים  בדבר  לפירוט 

 הכספיים.   לדוחות  4אור יראה בהכספיים שלה 

 אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   .2

  לדוחות   31  ביאורעל המצב הכספי ראה  לפירוט בדבר אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח  

 . 2021בדצמבר   31הכספיים השנתיים ליום  

 

 

     

 יאיר סרוסי   31.3.2022

 יו"ר הדירקטוריון 

 גלעד יעבץ  

 דירקטוריון מנכ"ל וחבר 
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 )לעדכן(   פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח א  

מועד   סדרה  
 ההנפקה 

סכום הריבית   שווי נקוב 
שנצברה 

(31.12.2021  
 באלפי ש"ח(

שווי בבורסה  
(31.12.2021  

 ש"ח( באלפי

 דירוג ( 4) נאמן הצמדה  מועדי תשלום  שיעור ריבית

במועד 
 ההנפקה 

נכון ליום  
פרסום  

 הדוח 

במועד הדוח  
(31.12.2021 ) 

משוערך למועד  
( 31.12.2021הדוח )

 )באלפי ש"ח(  

 בסיס ריבית קרן ריבית קרן

ה'  
 )מהותי( 

חברה  - משמרת  אין (1) 4.25% 116,739 1,515 106,221 106,650,000 101,925,000 135,000,000 6.6.2018
לשירותי נאמנות  

 בע"מ

 

'  ו
 )מהותי( 

חברה  - משמרת  אין (2) 3.45% 527,785 5,602 492,557 485,765,876 485,765,876 222,000,000 12.6.2019
לשירותי נאמנות  

 בע"מ

A2.il 

Stable 

 ג'

 )מהותי( 

רזניק פז נבו   אין (3) 0.75% 363,181 921 314,095 367,220,000 367,220,000 367,220,000 2.8.2021
 נויות בע''מ נאמ

A2.il 

Stable 

 ד'

 )מהותי( 

רזניק פז נבו   אין (4) 1.5% 369,450 1,935 348,434 385,970,000 385,970,000 385,970,000 2.8.2021
 נאמנויות בע''מ 

A2.il 

Stable 

 

בספטמבר של כל אחת מהשנים   1 - במרץ ו 1מקרן אגרות החוב )סדרה ה'( ואשר ישולמו בימים  3.5%תשלומים חצי שנתיים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  12כדלקמן: א.   תשלומים שישולמו 13 -אגרות החוב )סדרה ה'(, עומדות לפירעון ב (1)
בספטמבר של כל אחת    1  - במרץ ו  1, אשר תשולם פעמיים בשנה בימים  4.25%. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של  2025במרץ    1מקרן אגרות החוב )סדרה ה'( ישולם ביום    58%ור של  )כולל(; ב. תשלום אחרון בשיע  2019-2024

 .  2025במרץ  1הריבית האחרון ישולם ביום ותשלום  2018בספטמבר  1)כולל(, כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  2025עד  2018מהשנים 

)כולל(;   2025-2020בספטמבר של כל אחת מהשנים    1ביום    ישולמו  ואשר'(  ו)סדרה    החוב  אגרות  מקרן   8%בשיעור של    הנואשר כל אחד מהם    שנתיים  תשלומים  6.  א :  כדלקמן תשלומים שישולמו  7-לפירעון )הקרן( ב  עומדותאגרות החוב )סדרה ו'(   (2)
  מברבספט  1-ו  במרץ  1פעמיים בשנה בימים    משולמת, אשר  3.45%נושאת ריבית בשיעור של  קרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ו'( שבמחזור  . ה 2026  בספטמבר  1  ביום   ישולם '(  ו)סדרה    החוב  אגרות   מקרן  52%אחרון בשיעור של    תשלום.  ב

 (.1.9.2019)תשלום הריבית הראשון בוצע ביום   )כולל( 2026-2019של כל אחת מהשנים 

במרץ    1אשר תשולם פעמיים בשנה, בימים    0.75%. הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  1.9.2028( ביום  1ש"ח ע.נ. כל אחת, עומדות לפירעון בתשלום אחד )  1אגרות החוב )סדרה ג'(, רשומות על שם ובנות   (3)
  )כולל(. 2028עד  2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1 -ו

 2029 -ו 2027בספטמבר של כל אחת מהשנים  1ישולמו ביום מקרן אגרות החוב )סדרה ד'( ואשר   50%תשלומים שנתיים, אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של  2 -ש"ח ע.נ. כל אחת, עומדות לפירעון ב  1אגרות חוב )סדרה ד'(, רשומות על שם ובנות  (4)
 )כולל(.   2029עד  2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1 -במרץ ו  1, אשר  תשולם פעמיים בשנה, בימים 1.5%יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  )כולל(.

הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית    הראשונה, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום האחרון הקודם למועד התשלום )להלן: "תקופות הריבית"(. שיעורלמעט תקופת הריבית   (5)
בגין התקופה שתחילתה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על פי דוח הצעת המדף הראשון   1.9.2021מועד תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום  (.  0.75%הראשונה כמפורט להלן(, יחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים )קרי,  

 , יחד עם הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב.1.9.2029חרון יעשה ביום ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית הא 365)להלן: "תקופת הריבית הראשונה"(, מחושבת על בסיס של  31.8.2021והמסתיימת ביום 

ב' (6) )סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי  והנאמן  ה'  משמרת  ו'  - ,  הנו  בגין    -(  מנחם  מרחוב  בע"מ,  נאמנות  לשירותי  תל48חברה  פקס:  03-6374352)טלפון:    6618001אביב  -,  ס03-6374344;  רמי  עו"ד  הינו  הנאמן  אצל  הקשר  איש  בטי  (. 
 . yossi@rpn.co.il ; מייל:6389222-03פקס: ; 6389200-03טלפון: ; 6770007, תל אביב 14מרחוב יד חרוצים , מר יוסי רזניק, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מד' הנו  - הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרות ג' ו (.ramis@mtrust.co.il)דוא"ל:

 כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב לרבות בקשר עם שטרי הנאמנות בגין אגרות החוב כאמור. לא נתקיימו כל עילות לפירעון מיידי.  נכון למועד זה עמדה החברה ב (7)

 )ג( לדוחות הכספיים המאוחדים. 7תאריך המאזן ראה ביאור וט נוסף בדבר תנאי אגרות החוב ראה סעיף "אשראי בר דיווח" בפרק תיאור עסקי התאגיד. כמו כן, לפירוט בדבר אגרות חוב שהונפקו לאחר לפיר (8)

 

- 



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 

 מאוחדים  דוחות כספיים
 לשנה שהסתיימה ביום 

 2021בדצמבר  31
 
 

 
 
 
 
 



 

 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד
 
 

 2 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי -דוח רואי החשבון המבקרים 
 

 3 ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים  -דוח רואי החשבון המבקרים 
 
 

 הדוחות הכספיים: 
 

 4-5 על המצב הכספי דוחות מאוחדים 
 

 6-7 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
 

 8-10 על השינויים בהון  ות מאוחדיםדוח
 

 11-13 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 

 14-104 באורים לדוחות הכספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

 

 

ת   KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת   ו י עצמא ת  רמו פי ת   של  ו ד ג  המאו

KPM  - ב  G International  Cooperative ("KPMG International")  .ישות שוויצרית 

בדבר  בע"מ אנלייט אנרגיה מתחדשת  לבעלי המניות של המבקרים רואי החשבון  דוח
 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  

-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לתקנות ב )ג( ב9סעיף בהתאם ל
1970 

 
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ וחברות בנות    שלבקרה פנימית על דיווח כספי    רכיביביקרנו  

ליום    -  ביחד  להלן)  בפיסקה   כמוסבר  נקבעו  אלה  הבקר  רכיבי.  2021בדצמבר    31"החברה"( 
. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח הבאה

ולהערכת כספי    שלאפקטיביות  ה  את  םכספי  דיווח  על  פנימית  בקרה   לדוח   המצורפתרכיבי 
בקרה פנימית על דיווח כספי של   רכיבילתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על    התקופתי

 החברה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

  לשכת  של  911)ישראל(    ביקורת   לתקן  בהתאם   נקבעו  שבוקרו  כספי  דיווח  על  פנימית   בקרה  רכיבי
)להלן "ת  בישראל  חשבון  רואי קן ביקורת  "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" 

( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה 1"(. רכיבים אלה הינם: )911)ישראל(  
; הפרויקטים תהליך( בקרות על 2והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

 "(.המבוקרים הבקרה"רכיבי   להלן מכונים יחד אלה)כל 
 

נדרש מאיתנו לתכנן את   זה  תקןפי  -. על 911)ישראל(    קורתבי  לתקןערכנו את ביקורתנו בהתאם  
להשיג מידה סבירה של ביטחון ו  המבוקרים   הבקרה  רכיבי  את   לזהות  במטרההביקורת ולבצעה  

. ביקורתנו כללה השגת  המהותיות  הבחינות  מכל  אפקטיבי  באופן  קויימו  אלה  בקרה  רכיבי  אם
לגבי   הסיכון המבוקרים  הבקרה  רכיבי  זיהוי,  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרההבנה  הערכת   ,

תכנון ה  אפקטיביותבחינה והערכה של    וכןחולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים,    תימיקש
של   על    אותםוהתפעול  רכיבי ביקורתנוסיכון שהוערך.  הרכיבי בקרה בהתבסס  לגבי אותם   ,

אחרים   נהלים  ביצוע  גם  כללה  בהתאםכנחוצחשבנו  ש  כאלהבקרה,   ביקורתנו לנסיבות.    ים 
התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים 
בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו 

ם כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינ
סבורים  אנו  כאלה.  אפשריות  השפעות  בחשבון  מביאה  אינה  דעתנו  חוות  ולפיכך,  מבוקרים 

 בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.  תשביקורתנו מספק
 

לא  ש   עשוייםבשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט,  
לגללמנו או  ה  ותע  כן,  כמו  מוטעית.  מסקנות  הצגה  הערכת    לגביסקת  בסיס  על  העתיד 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים   כנהותהפה לסיכון שבקרות  חשופאפקטיביות נוכחית כלשהי  
 . לרעה תשתנה םו הנהליאמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את  

 . 2021 בדצמבר 31 ליוםרכיבי הבקרה המבוקרים 
 

של   המאוחדים  הכספיים  דוחות, את הבישראל  מקובליםביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת  
 31ופה שהסתיימה ביום  וכל אחת משלוש השנים בתק  2020- ו  2021בדצמבר    31  לימים החברה  

  דוחות אותם על מסויגת בלתי, כלל חוות דעת 2022במרץ   31, והדוח שלנו, מיום 2021בדצמבר 
 . האחרים המבקרים החשבון רואי דוחות ועל  ביקורתנו על בהתבסס כספיים

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי

  2022, במרץ 31



 
 
 
 
 

 
 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

 

 

ת   KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת   ו י עצמא ת  רמו פי ת   של  ו ד ג  המאו

KPM  - ב  G International  Cooperative ("KPMG International")  .ישות שוויצרית 

 לבעלי המניות של  המבקריםרואי החשבון  דוח
 "מבע  מתחדשת אנרגיה אנלייט

 
 

"מ בע  מתחדשת  אנרגיה  אנלייטשל    המצורפים  הכספי  המצב  על  המאוחדים  הדוחותאת    ביקרנו
, הפסד  אועל רווח    המאוחדיםדוחות  הואת    2020  -ו  2021  בדצמבר  31  לימים"(  החברה"  –)להלן  
אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה   לכלתזרימי המזומנים  ו   בהון  השינויים,  הכולל  הרווח
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.   כספיים. דוחות  2021בדצמבר    31ביום  

 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. עלאחריותנו היא לחוות דעה 
 

 - לים באיחוד מהווים כ לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלו
, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2020בדצמבר    31מכלל הנכסים המאוחדים ליום    37%

 2019-ו  2020בדצמבר    31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים    69%  -וכ  62%-כ
בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 

ומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת  ה
 על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
שנקבעו בתקנות  תקניםאת ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות  ערכנו

ה נדרש מאיתנו פי תקנים אל  על.  1973  -  גרואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל" 
שאין בדוחות הכספיים   ביטחוןלתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  

התומכות בסכומים ובמידע   ראיותהצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  
כללי   של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  ושל האומדנים   החשבונאותשבדוחות הכספיים.  שיושמו 

של    המשמעותיים וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  ההצגה   החברהשנעשו  נאותות  הערכת  וכן 
החשבון האחרים מספקים   רואיבדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

ביקורתנלדעתנו על  בהתבסס  הכספיים אחרים  חשבון  רואי  של  הדוחות  ועל  ו,  הדוחות   ,
 החברה   שלהבחינות המהותיות, את המצב הכספי    מכל משקפים באופן נאות,    להנ"  המאוחדים

 השינויים , יהןואת תוצאות פעולות 2020 -ו 2021בדצמבר  31 לימים שלה המאוחדות והחברות
בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  שלהןזרימי המזומנים ות בהון
בינלאומיים    לתקניבהתאם    2021 כספי  )  (IFRS)דיווח  ערך  ניירות  תקנות    דוחותוהוראות 

 . 2010 -כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 של "ביקורת    בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של  911)ישראל(    ביקורת  לתקן  בהתאם,  גם  ביקרנו
 31  ליום  החברה  של  כספי  דיווח  על   פנימית  בקרה  רכיבי",  כספי  דיווח  על   פנימית  בקרה  רכיבי

 של  קיומם  על  מסוייגת  בלתי  דעת  חוות  כלל  2022  במרץ  31  מיום  שלנו  והדוח,  2021  בדצמבר
 . אפקטיבי באופן רכיבים אותם

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2022, במרץ 31
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר 31ליום  על המצב הכספידוחות מאוחדים 
 
 
 
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור   

 
       נכסים 

       
       נכסים שוטפים 

 319,345  827,052  א5 מזומנים ושווי מזומנים
 282,157  109,407  ב5 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 104,516  122,422  ג 27 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 36,711  55,670  6 לקוחות

 89,012  87,538  7 חייבים ויתרות חובה
 48,541  52,213  9 חלויות שוטפות של נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון

 -  31,095   נכסים פיננסיים אחרים 

 880,282  1,285,397   סך הכל נכסים שוטפים 
       

       נכסים לא שוטפים 
 63,435  66,455  ב5 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 1,693  19,699   לזמן ארוך חייבים ויתרות חובה
 48,447  533,139  ( 1א)8 עלויות נדחות בגין פרויקטים 

 83,898  65,739   עלויות אשראי נדחות
 104,373  -  ג 8 ת לפי שיטת השווי המאזני והמטופל ותהשקע
 140,551  81,682  ג 8 ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל ישויותל ותהלווא

 3,118  -   מקדמה על חשבון רכישת מניות
 871,758  840,486  9 נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון

 3,015,457  4,630,258  10 רכוש קבוע, נטו
 291,195  768,353  11 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 44,375  67,997  17 מסים נדחים
 260,302  327,327  26 נכס זכות שימוש, נטו 

 32,519  89,201  ( 11א)30ג, 27 פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים 
 -  42,175   פיננסיים אחרים נכסים 

 4,961,121  7,532,511   סך הכל נכסים לא שוטפים 
       

 5,841,403  8,817,908   סך הכל נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר )המשך( 31דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום 
 
 
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור   

 
       התחייבויות והון

       
       התחייבויות שוטפות

       אשראי וחלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 669,663  192,266  14 ומוסדות פיננסיים אחרים 

 25,591  85,268  12 ספקים ונותני שירותים
 260,971  229,082  13 זכאים ויתרות זכות 

 55,713  55,713  15 חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
 17,467  -  14 חלויות שוטפות בגין הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה 

 18,019  17,683  26 חלויות שוטפות להתחייבות בגין חכירה
 -  45,303  ( 1א)8 וי הוגן דרך רווח או הפסדוהתחייבויות פיננסיות בש

 1,047,424  625,315   סך הכל התחייבויות שוטפות
       

       התחייבויות לא שוטפות
 600,487  891,499  15 אגרות חוב

 -  314,095  15 אגרות חוב ניתנות להמרה
 2,032,344  3,634,250  14 הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים

 131,198  242,932  14 הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה
 109,049  379,875  ד 27 אחרותהתחייבויות פיננסיות 

 27,320  38,597  17 מסים נדחים
 7,888  3,520  13 זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 -  21,494  ( 1א)8 הטבות לעובדים
 238,310  310,875  26 התחייבות בגין חכירה 

 3,146,596  5,837,137   סך הכל התחייבויות לא שוטפות
       

 4,194,020  6,462,452   התחייבויותסך הכל 
       

      18 הון
 8,223  9,245   ערך נקוב  ש"ח  0.01הון מניות רגילות 

 1,347,581  1,927,052   פרמיה על מניות
 ( 37,005) ( 206,052)  קרנות הון

 -  33,581   תקבולים על חשבון אופציות המרה
 ( 143,546) ( 107,321)  )הפסד( יתרת רווח

 1,175,253  1,656,505   הון המיוחס לבעלים של החברה האם
 472,130  698,951   זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,647,383  2,355,456   סך הכל הון
       

 5,841,403   8,817,908   סך הכל התחייבויות והון
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 ניר יהודה   גלעד יעבץ   יאיר סרוסי 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל וחבר דירקטוריון  יו"ר הדירקטוריון
 
 

 2022במרץ,  31תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 

  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 
 
 
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
 192,549  241,691  330,875  21 הכנסות

 )*(  (37,591) )*(  (50,625) ( 70,331) 22 רעלות המכ
  (35,940)  (52,328) ( 62,789)  פחת והפחתות  

           
 119,018  138,738  197,755   רווח גולמי 

           
 ( 27,567) ( 30,993) ( 50,277) 24 הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 9,153) ( 7,758) ( 11,681) 23 הוצאות מכירה, שיווק וקידום פרויקטים
 )*(  (1,311) )*(  (2,472) ( 3,547)  פיתוח הוצאות 

 -  -  ( 23,675) ( 1א)8 עלויות עסקה בגין רכישת פעילות בארה"ב
 -  -  2,513   אחרות  הכנסות

           
  (86,667 ) (41,223 ) (38,030 ) 
           

 80,987  97,515  111,088   רווח מפעולות רגילות 
           

 73,994  59,163  97,952  ב 25 הכנסות מימון 
 ( 130,054) ( 107,942) ( 120,048) א 25 הוצאות מימון

           לפני עמלות פירעון  מימוןהוצאות סך 
 ( 56,060) ( 48,779) ( 22,096)  מוקדם  

           
 24,927  48,736  88,992   רווח לפני מס ולפני עמלות פירעון מוקדם 

           
 -  ( 232,310) -  ג 25 מוקדם  פירעוןת ועמל

            
 24,927  ( 183,574) 88,992   רווח )הפסד( לפני מס ורווחי )הפסדי( אקווטי 

           
           תומוחזק )הפסדי( ישויותחלק ברווחי 

 ( 144) 89  ( 610)  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
           

 24,783  ( 183,485) 88,382   לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
           

 ( 12,753) 33,721  ( 18,387) ג 17 הכנסות )הוצאות( מיסים על הכנסה
 -  8,734  -  ג 17 הכנסות מיסים שנים קודמות 

           
 12,030  ( 141,030) 69,995   לשנה  )הפסד( רווח

           
           כולל אחר:)הפסד( רווח 

           סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד,
           נטו ממס: 

 ( 11,352) ( 2,470) ( 217,346)  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ
           שינויים בשווי הוגן של מכשירים המשמשים 

 ( 21,663) ( 15,638) ( 29,605) 27 לגידור תזרימי מזומנים, נטו 
            

           
 ( 33,015) ( 18,108) ( 246,951)  סך הכל הפסד כולל אחר לשנה 

           
 ( 20,985) ( 159,138) ( 176,956)  כולל לשנה הפסד סך הכל 

 
 סווג מחדש)*( 

 
 
 

  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )המשך(
 
 
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
           לשנה מיוחס ל:  )הפסד( רווח

           
 ( 17,446) ( 150,770) 36,225   בעלים של החברה האם 

 29,476  9,740  33,770   זכויות שאינן מקנות שליטה
           
   69,995 (141,030 )  12,030 
           

           כולל לשנה מיוחס ל:  )הפסד( רווח
 ( 34,038) ( 166,049) ( 153,763)  בעלים של החברה האם 

 13,053  6,911  ( 23,193)  מקנות שליטהזכויות שאינן 
           
  (176,956 ) (159,138 ) (20,985 ) 
           

           בת  למניה רגילה אחת )בש"ח( (הפסדרווח )
     ערך נקוב  המיוחס לבעלים של   ש"ח 0.01 
          19 האם:החברה  

 ( 0.03)   (0.19) 0.04   בסיסי למניה (הפסדרווח )

 ( 0.03)   (0.19) 0.04   מדולל למניה  (הפסדרווח )
           

           הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש  
           : הפסדבחישוב ה 

           
 624,952,374  782,977,562  981,086,687   הבסיסי למניה

           
 624,952,374  782,977,562  937,492,190   המדולל למניה 
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון  
 
 
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
   בעלים של החברה האם  
     קרנות הון     
   סך הכל    הפרשי שער   עסקאות    תקבולים    
  זכויות  מיוחס   בגין תרגום  גידור  עסקאות  עם זכויות    על חשבון   
  שאינן מקנות  ם שלילבעל  פעילויות   תזרימי   תשלום  מקנות שאינן   בעלי  אופציות פרמיה על  
 סך הכל שליטה  החברה האם  יתרת רווח  חוץ  מזומנים  מבוסס מניות  שליטה  שליטה  להמרה  מניות  הון מניות  
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 1,647,383  472,130  1,175,253  (143,546) (8,221) (29,253) 48,432  (68,264) 20,301  -  1,347,581  8,223  2021בינואר   1יתרה ליום 
             

 69,995  33,770  36,225  36,225  -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה )הפסד( רווח 
             

             הפסד כולל אחר: 
             שינוי בשווי הוגן של מכשירים  

             המשמשים לגידור תזרימי  
 (29,605) (9,510) (20,095) -   - (20,095) -  -  -  -  -  -  מזומנים, נטו ממס  

 (217,346) (47,453) (169,893) -  (169,893)   -  -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 
             

             סך הכל הפסד כולל אחר  
 (246,951) (56,963) (189,988) -  (169,893) (20,095) -  -  -  -  -  -  לשנה  

             
             

 (176,956) (23,193) (153,763) 36,225  (169,893) (20,095) -  -  -  -  -  -  כולל לשנה )הפסד( סך הכל רווח  
             

 20,941  -  20,941  -  -  -  20,941  -  -  -  -    -  תשלום מבוסס מניות 
 580,408  -  580,408  -  -  -  -  -  -    579,471  937  הנפקת מניות 

 33,581  -  33,581  -  -  -  -  -  -  33,581    -  -  הנפקת אגרות חוב להמרה 
 85  -  85  -  -  -  -  -  -  -  -  85  אופציות למניות המרת 

               איחוד לראשונה ביורן )ראה
 73,382  73,382  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ( (12א ) 30ביאור  

 184,064  184,064  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  השקעה בישות מאוחדת 
 (2,717) (2,717) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מאוחדות חלוקת דיבידנד בחברות 

 (4,715) (4,715) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת רווחים בשותפות מאוחדת 
             
  1,022  579,471  33,581  -  -  20,941  -  -  -  635,015  250,014  885,029 
             

 2,355,456  698,951 1,656,505  (107,321) (178,114) (49,348) 69,373  (68,264) 20,301  33,581  1,927,052 9,245  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בהון )המשך(דוחות מאוחדים על השינויים 
 
 
 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
   בעלים של החברה האם  
     קרנות הון     
   סך הכל    הפרשי שער   עסקאות    תקבולים    
  זכויות  מיוחס   בגין תרגום  גידור  עסקאות  עם זכויות    על חשבון   
  שאינן מקנות  ם שלילבעל  פעילויות   תזרימי   תשלום  שאינן מקנות  בעלי  אופציות פרמיה על  
 סך הכל שליטה  החברה האם  יתרת רווח  חוץ  מזומנים  מבוסס מניות  שליטה  שליטה  להמרה  מניות  הון מניות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 1,341,999  322,645  1,019,354  7,224  ( 4,133) ( 18,062) 34,212  ( 14,936) 20,301  614  986,619  7,515  2020בינואר   1יתרה ליום 
             

 ( 141,030) 9,740  ( 150,770) ( 150,770) -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה )הפסד( רווח 
             

             הפסד כולל אחר: 
             שינוי בשווי הוגן של מכשירים  

             המשמשים לגידור תזרימי  
 ( 15,638) ( 4,447) ( 11,191) -  -  ( 11,191) -  -  -  -  -  -  מזומנים, נטו ממס  

 ( 2,470) 1,618  ( 4,088) -  ( 4,088) -  -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 
             

             סך הכל הפסד כולל אחר  
 ( 18,108) ( 2,829) ( 15,279) -  ( 4,088) ( 11,191) -  -  -  -  -  -  לשנה  

             
             

 ( 159,138) 6,911  ( 166,049) ( 150,770) ( 4,088) ( 11,191) -  -  -  -  -  -  כולל לשנה )הפסד( סך הכל רווח  
             

 14,220  -  14,220  -  -  -  14,220  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
 360,720  -  360,720  -  -  -  -  -  -  -  360,081  639  הנפקת מניות 

 270  -  270  -  -  -  -  -  -  ( 614) 881  3  המרת אגרות חוב למניות 
 66  -  66  -  -  -  -  -  -  -  -  66  למניות המרת אופציות 

             שינוי בשיעור החזקה בישויות  
 118,021  171,349  ( 53,328) -  -  -  -  ( 53,328) -  -  -  -  מאוחדות  

 ( 7,693) ( 7,693) - -  -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד בחברות מאוחדות 
 ( 21,082) ( 21,082) - -  -  -  -  -  -  -  -  -  בשותפות מאוחדת חלוקת רווחים 

             
  708  360,962 (614 )  - (53,328 )  14,220  -  -  -  321,948  142,574  464,522 
             

 1,647,383  472,130  1,175,253  ( 143,546) ( 8,221) ( 29,253) 48,432  ( 68,264) 20,301  -  1,347,581  8,223  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )המשך(
 
 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
   בעלים של החברה האם  
     קרנות הון     
   סך הכל    הפרשי שער   עסקאות    תקבולים    
  זכויות  מיוחס   בגין תרגום  גידור  עסקאות  עם זכויות    על חשבון   
  שאינן מקנות  לבעלם של  פעילויות   תזרימי   תשלום  שאינן מקנות  בעלי  אופציות פרמיה על  
 סך הכל שליטה  החברה האם  יתרת רווח  חוץ  מזומנים  מבוסס מניות  שליטה  שליטה  להמרה  מניות  הון מניות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

 618,227   219,548   398,679   24,670   1,330   (7,731) 17,034   (16,040) 20,301   3,950   349,809   5,356   2019בינואר   1יתרה ליום 
             

 12,030  29,476  ( 17,446) ( 17,446) -  -  -  -  -  -  -  -  לשנה  )הפסד(  רווח
             

             הפסד כולל אחר: 
             שינוי בשווי הוגן של מכשירים  

             המשמשים לגידור תזרימי  
 ( 21,663) ( 10,534) ( 11,129) -  -  ( 11,129) -  -  -  -  -  -  מזומנים, נטו ממס  

 ( 11,352) ( 5,889) ( 5,463) -  ( 5,463) -  -  -  -  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 
             

 ( 33,015) ( 16,423) ( 16,592) -  ( 5,463) ( 11,129) -  -  -  -  -  -  לשנה  סך הכל הפסד כולל אחר
             
             

 ( 20,985) 13,053  ( 34,038) ( 17,446) ( 5,463) ( 11,129) -  -  -  -  -  -  כולל לשנה )הפסד( סך הכל רווח  
             

 17,178  -  17,178  -  -  -  17,178  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
 569,647  -  569,647  -  -  -  -  -  -  -  567,846  1,801  הנפקת מניות 

 176  -  176  -  -  -  -  -  -  ( 12) 186  2  המרת אגרות חוב למניות 
 53  -  53  -  -  -  -  -  -  -  -  53  המרת אופציות למניות 

 65,757  -  65,757  -  -  -  -  -  -  ( 3,324) 68,778  303  הנפקת אופציות 
 1,593  795  798  -  -  798  -  -  -  -  -  -  השקעה בישות מאוחדת 

             פירעון שטרי הון בחברה  
 117,694  116,590  1,104  -  -  -  -  1,104  -  -  -  -  מאוחדת  

 ( 8,036) ( 8,036) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת דיבידנד בחברות מאוחדות 
 ( 19,305) ( 19,305) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  חלוקת רווחים בשותפות מאוחדת 

             
  2,159  636,810 (3,336 )  -  1,104  17,178  798  -  -  654,713  90,044  744,757 
             

 1,341,999  322,645  1,019,354  7,224  ( 4,133) ( 18,062) 34,212  ( 14,936) 20,301  614  986,619  7,515  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 12,030  ( 141,030) 69,995  לשנה מפעילויות נמשכות)הפסד( רווח 
 81,646  307,475  77,973  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'( 

          
 93,676  166,445  147,968  מזומנים מפעילות שוטפת

          
 2,091  3,473  3,951  תקבולי ריבית 
 ( 98,507) ( 138,052) ( 78,299) תשלומי ריבית

 ( 3,653) ( 2,960) ( 11,294) תשלומי מיסים
 107,450  107,398  106,103  חוזה פירעון נכס  -פעילות בגין הסדרי זיכיון 

          
 101,057  136,304  168,429  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות

          
          

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 
 11,270  ( 29,896) ( 504,725) )ראה נספח ב'(חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה, רכישת 

 ( 128,217) ( 60,274) 155,001  , נטו מזומנים מוגבלים בשימוש
 ( 540,281) ( 1,175,149) ( 1,463,667) רכישה פיתוח והקמה של רכוש קבוע

 ( 32,207) ( 41,508) ( 127,577) פרויקטיםהשקעה בעלויות נדחות בגין 
          בשווי הוגן הנמדדים ( נכסים פיננסייםרכישתתמורה ממימוש )

 ( 29,839) ( 36,331) ( 13,620) , נטולזמן קצר  דרך רווח או הפסד   
 -  ( 3,200) -  תשלומים על חשבון רכישת מניות 

 -  ( 70,417) ( 3,820) תשלומים על חשבון רכישת חברה מאוחדת 
 ( 143,062) ( 136,222) ( 13,212) מוחזקת הלוואה לחברה 

 ( 6,277) ( 105,726) ( 25,482) השקעה בחברה מוחזקת
   -  -  ( 20,978) מתן הלוואה לזכויות שאינן מקנות שליטה

    דרך רווח או הפסד בשווי הוגן הנמדדים נכסים פיננסיים רכישת
 -  ( 35,269) ( 62,990) לזמן ארוך    
          

 ( 868,613) ( 1,693,992) ( 2,081,070) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 

 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   

 
          תזרימי מזומנים מפעילות מימון )*( 

 461,914  1,063,413  2,043,947  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים
 ( 115,426) ( 158,415) ( 974,715) פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים

 218,758  347,911  346,311  הנפקת אגרות חוב
 -  -  344,699  הנפקת אגרות חוב להמרה

 ( 25,186) ( 176,676) ( 55,713) פירעון אגרות חוב 
 ( 19,305) ( 21,034) ( 3,505) חלוקת רווחים בשותפויות מאוחדות

 ( 7,864) ( 7,693) ( 2,717) חלוקת דיבידנד בחברות מאוחדות
 ( 8,936) ( 181,817) -  אחריםפירעון הלוואות מנותני אשראי  

 ( 9,337) ( 108,396) ( 32,136) עלויות אשראי נדחות
 ( 8,640) 31,009  34,003  נטו שליטה, הלוואות מזכויות שאינן מקנות  (פירעון) קבלת

 -  34,439  -  תמורה ממימוש החזקה בישות מאוחדת ללא איבוד שליטה 
 -  ( 103,674) -  עליה בשיעור החזקה של ישות מאוחדת 

 566,034  358,855  577,586  הנפקת מניות
 65,562  67  85  מימוש אופציות למניות

 ( 7,500) ( 18,498) ( 20,486) התחייבות בגין חכירה  פירעון
 118,239  132,643  184,071  תקבולים על חשבון השקעה בהון מזכויות שאינן מקנות שליטה

          
 1,228,313  1,192,134  2,441,430  שנבעו מפעילות מימון מזומנים נטו 

          
 460,757  ( 365,554) 528,789  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

          
 229,010  683,166  319,345  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

          
          השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות  

 ( 6,601) 1,733  ( 21,082) במטבע חוץ  
          

 683,166  319,345  827,052 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
 
 

 .16ראה באור  )*(
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( 

 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  -נספח א' 

          מפעילות שוטפת:  
          

          הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
 37,627  54,535  66,159  פחת והפחתות 

 5,842  1,920  -  הוצאות מימון בגין אגרות חוב
 81,663  88,963  89,449  הוצאות מימון בגין הלוואות למימון פרויקטים

 -  232,310  -  מוקדם של הלוואות  פירעוןהוצאות מימון בגין 
 4,575  5,292  3,737  הוצאות מימון בגין הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה

 -  -  7,205  מותנית תמורה בגין מימון הוצאות
          שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 ( 3,548) 2,265  ( 10,156) רווח או הפסד 
 14,504  8,360  13,867  תשלום מבוסס מניות 

 10,349  ( 53,209) 10,567  מסים נדחים
 3,671  3,737  4,014  חכירה  בגין התחייבות בגין מימון הוצאות

 ( 69,234) ( 55,594) ( 78,504) חוזה נכסהכנסות מימון בגין 
 13,589  544  8,777  הפרשי שער ואחרים 

 1,311  2,472  743  הפחתת עלויות נדחות בגין פרויקטים
 198  ( 2,258) ( 4,731) ריבית מהלוואות לחברות מוחזקות  ( הוצאותהכנסות)

 150  253  610  חלק החברה בהפסדי שותפות מוחזקת
 14,105  2,258  ( 2,005) מימון בגין עסקת פורוורד )הכנסות( הוצאות 

  109,732  291,848  114,802 
          

          שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 ( 5,106) ( 17,527) 1,093  בחייבים ויתרות חובה  שינוי
 ( 42,843) 16,496  ( 22,423) בלקוחות  שינוי
 6,825  17,600  ( 14,931) בזכאים ויתרות זכות  שינוי
 7,968  ( 942) 3,796  בספקים ונותני שירותים שינוי
  -  -  706  בהפרשות לעובדים  שינוי

 (31,759 )  15,627 (33,156 ) 
          
  77,973  307,475  81,646 

          רכישת חברות שאוחדו לראשונה  -נספח ב' 
          

 ( 72,919) 858  ( 139,018) הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
 -  609  -  מזומנים מוגבלים 

 -  -  ( 279,999) התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 127,546  57,283  399,984  רכוש קבוע, נטו

 9,105  55,913  532,821  נכסים בלתי מוחשיים
 -  -  336,725  עלויות נדחות בגין פרויקטים 

 8,799  1,024  18,914  עלויות אשראי נדחות
 -  425  373  מיסים נדחים

 ( 182) ( 25,342) ( 131,190) השקעה בחברה מוחזקת
 -  -  ( 2,088) נכס זכות שימוש והתחייבות בגין חכירה, נטו

 ( 80,708) ( 60,496) ( 80,792) הלוואה לחברה מוחזקת 
 ( 3,126) -  ( 77,623) הלוואה מזכויות שאינן מקנות שליטה 

 215  ( 378) ( 73,382) זכויות שאינן מקנות שליטה
           )עודפי מזומנים בכניסה סך הכל תמורה ששולמה בניכוי מזומנים

 ( 11,270) 29,896  504,725  בחברות שאוחדו  לאיחוד( 
 

 פעילויות השקעה ומימון מהותיות שלא במזומן:  -נספח ג' 
כמו  ,  ישראלב  בראשית   רוחפרויקט    הקמת בו  בספרד  ,בקוסובו,  שבדיהב  רוח  בהקמת פרויקטיעסקה החברה    2021במהלך שנת  

  4.3,  ''חשמיליון    18.6,  מיליון ש''ח  50.9מיליון ש''ח,    56.7-מתוכם סך של ככן, עסקה החברה בפיתוח פרויקטים בארה"ב אשר  
 .מומנו באמצעות אשראי ספקים ,בהתאמה, מיליון ש"ח  4.2-ו מיליון ש''ח

 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. םהביאורי
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 כללי - 1באור 
 

שמניותיה רשומות למסחר    תושבת ישראל  "החברה"( הינה חברה ציבורית  -אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )להלן   א. 
, פארק אפק, ראש העין, 13ברחוב עמל    כתובת החברה הינה"הבורסה"(.    -אביב )להלן -בבורסה לניירות ערך בתל

המתחדשת.  .ישראל האנרגיה  בתחום  הפועלת  השקעות  חברת  הינה  החברה  הדוח  למועד    נכון 
 . שליטה  החברה הנה חברה ללא בעל שליטה ו/או גרעין 2018מחודש מאי  החל

 
לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים  ב.  פרויקטים  של  ותפעול  פיתוח, הקמה  ביזום, תכנון,  עוסקת  החברה 

 לניהול והקמת נכסים,   מגזרי פעילות גאוגרפיים בדוחותיה הכספיים המתייחסים  לושהשבישראל ובחו"ל. לחברה  
,  אירופה  מזרח/מרכזבישראל,    מתחדשות  ותלייזום, רכישה, הקמה ותפעול של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגי

(. במסגרת פעילותה, עוסקת החברה, בין 28)ראה באור    ומגזר נוסף, לפעילות ניהול והקמת מתקנים  אירופה  מערב
ש הרכיבים הדרושים להקמת פרויקטים היתר, בתכנון אדריכלי והנדסי של פרויקטים לייצור חשמל כאמור, ברכ

בייצור   פרויקט,  של כל  להקמתו  הנדרשים  הרגולטורים  והרישיונות  ההיתרים  אלו, בהקמת המתקנים, בהשגת 
 חשמל ומכירתו לחברת החשמל וכן בתפעול של מתקנים אלו לאחר הקמתם. 

 
 הגדרות  ג. 
 

 להלן(. החברה והישויות המאוחדות שלה )כהגדרתן  -   הקבוצה 
 

 , על תקנותיו. 1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -   בעלי עניין 
 

( בהן, במישרין או בעקיפין,  IFRS 10  -חברות או שותפויות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב -  ישויות מאוחדות
שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה. הישויות הפעילות המאוחדות 

 .8 בביאורהינן כמפורט 
 

 . 2010-כהגדרתו בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -   בעל שליטה 
 

 בדבר צדדים קשורים. 24( 2009)כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  -    קשור צד
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 ( IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א. 
 

"(  IFRS"תקני    -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  
בינלאומיים   הוועדה לתקני חשבונאות  ידי  על  להם שפורסמו  עיקרי המדיניות החשבונאית (IASB)ופרשנויות   .

פרט   בדוחות כספיים מאוחדים אלו,  הדיווח המוצגות  כל תקופות  לגבי  עקבי  באופן  יושמו  המפורטים בהמשך 
ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד   לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים

 .3 רבביאוהדוחות הכספיים כמפורט 
 

"תקנות   -)להלן    2010- הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ב. 
 דוחות כספיים"(. 

 
 תקופת המחזור התפעולי ג. 

 
 חודשים.   12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 

 
 מטבע חוץ  ד. 
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  ( 1)

 
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת 

והמצב    -)להלן   התוצאות  הכספיים,  הדוחות  איחוד  למטרת  הפעילות"(.  מחברות  "מטבע  אחת  כל  של  הכספי 
הקבוצה, מתורגמים לש"ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה מוצגים 

 .' דכסעיף  2באור לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות ראה  בש"ח.
 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות ( 2)
 

הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של  בהכנת הדוחות 
"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. בתום כל תקופת דיווח,   -אותה חברה )להלן  

פרי מועד.  לאותו  שבתוקף  חליפין  שערי  לפי  מתורגמים  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  לאפריטים  כספיים  -טים 
-הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

  כספי.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 ( ךמטבע חוץ )המש ד. 
 

 אופן הרישום של הפרשי שער  ( 3)
 

נבעו, פרט להפרשי שער בגין פריטים כספיים לקבל או לשלם הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם  
מפעילות חוץ, אשר יישובם אינו מתוכנן או צפוי לקרות ועל כן מהווים חלק מהשקעה נטו בפעילות חוץ. הפרשי 
שער אלו מוכרים ברווח הכולל האחר בסעיף "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ", ונזקפים לרווח והפסד בעת  

 ההשקעה נטו בפעילות חוץ וכן בעת איבוד שליטה, שליטה משותפת, או השפעה מהותית בפעילות החוץ. מימוש 
 

 הפרשי שער מסווגים ברווח והפסד בסעיפי הכנסות והוצאות המימון.
 

סילוקן של הלוואות שהועמדו לפעילות חוץ על ידי הקבוצה אינו מתוכנן או צפוי בעתיד הנראה לעין, רווחים    כאשר
והפסדים מהפרשי שער הנובעים מפריטים כספיים אלה נכללים כחלק מהשקעה בפעילות חוץ, נטו, מוכרים ברווח  

 ץ". כולל אחר ומוצגים בהון במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חו
 

הפרשי שער המתייחסים לנכסים בהקמה לצורך ייצור חשמל בעתיד, נכללים בעלות אותם נכסים מקום בו הם  
לעלויות הריבית על אשראי במטבע חוץ )באשר למדיניות החשבונאית של הקבוצה בנושא היוון  מהווים תיאום  

 ((. 4ט)2באור עלויות אשראי ראה 
 

 חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של החברהתרגום דוחות כספיים של  ( 4)
 

לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילות חוץ, לרבות עודפי עלות מיוחסים,  
מוצגים על פי שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים לפי ממוצע שערי 
החליפין בתקופת הדיווח, אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית בשערי החליפין. במקרה זה, תרגום  

ביצוע העסקאות, והפרשי התרגום המתייחסים, מוכרים ברווח הכולל  פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד  
ווגים לרווח והפסד במועד מימוש  האחר במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ". הפרשי שער אלו מס

פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת איבוד שליטה, שליטה משותפת או השפעה מהותית בפעילות 
החוץ. במימוש חלקי של חברה בת שכוללת פעילות חוץ שאינו כרוך באיבוד שליטה, חלק יחסי של הסכום המצטבר  

 ר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה באותה פעילות חוץ. הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל אחשל 
 

 ה''ח לפי שיטת האיחוד בשלבים, לפי לשהכספיים של פעילות חוץ שאינה מוחזקת במישרין, מתורגמים    דוחותיה
מכן   ולאחר  הישירה  האם  חברת  של  הפעילות  למטבע  תחילה  מתורגמים  החוץ  פעילות  של  הכספיים  הדוחות 
מתורגמים למטבע הפעילות של חברת האם הסופית. לפיכך, בעת מימוש פעילות החוץ שאינה מוחזקת במישרין, 

בגובה הסכום שהיה    הקבוצה מסווגת מחדש לרווח והפסד את הסכום המצטבר אשר בגינה נוצר הפרשי תרגום
 ''ח.לשנוצר לו פעילות החוץ הייתה מתורגמת ישירות 

 
 חוץ  בפעילות נטו  השקעה  גידור(      5)

 
 של  הפעילות  מטבע  לבין  החוץ  פעילות  של  הפעילות  מטבע  בין  השער  הפרשי  בגין  גידור  חשבונאות  מיישמת  הקבוצה 

 .מוחזקת חברה  דרך אם ובין הקבוצה ידי על ישירות מוחזקת חוץ בפעילות ההשקעה אם בין''ח(, ש) הקבוצה
 

, בגידור  האפקטיבי  החלק  בגין  אחר  כולל  לרווח  נזקפים,  חוץ  בפעילות  נטו  השקעה  המגדר   הפיננסי  המכשיר  שערוך 
נוצר ההון  במסגרת  ומוצגים . החלק שאינו אפקטיבי נזקף לרווח והפסד. כאשר ממומשת ההשקעה אשר בגינה 

 הגידור, מועבר הסכום המתאים שנצבר במסגרת ההון לרווח והפסד, כחלק מהרווח או ההפסד ממימוש ההשקעה. 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  ה.
 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פקדונות  
בהם בשימוש  מגבלה  אין  אשר  קצוב  שלושה   לזמן  על  עולה  אינו  בהם,  ההשקעה  במועד  פירעונם,  מועד  ואשר 

 חודשים. 
 

מזומנים ופקדונות אשר מוגבלים בשימוש על ידי הקבוצה בגין הסכמי אשראי, או אשר שימושם מוגבל עבור הקמת  
 פרויקטים בלבד, מסווגים על ידי הקבוצה כמזומנים מוגבלים בשימוש בדוח על המצב הכספי.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 בסיס האיחוד  ו.
 

 עסקים  צירופי (1)
 

מועד הרכישה הינו המועד   method)  .(Acquisitionהקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה 
על הנרכשת הרוכשת משיגה שליטה  זכויות  ,שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה  .בו  בעלת  לתשואות    ,או 

 .משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח ההשפעה שלה בנרכשת
הרוכשת מכירה במועד   .בבחינת שליטה נלקחות בחשבון זכויות ממשיות המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי אחרים 

בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם קיימת מחויבות בהווה שנובעת מאירועי העבר ושוויה  הרכישה  
מהימן באופן  למדידה  ניתן  לבעלים    .ההוגן  שהועברו  הנכסים  של  ההוגן  השווי  את  כוללת  שהועברה  התמורה 

ת הוניות שהונפקו התחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכשת וזכויו  ,הקודמים של הנרכשת
מוניטין אינו מעודכן בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים במועד צירוף   ,כמו כן  .על ידי הקבוצה

 .העסקים
הרכישה,    כמו מועד  לאחר  מותנית.  תמורה  של  הוגן  השווי  את  כוללת  שהועברה  התמורה   מכירה   הקבוצהכן, 

  .והפסד רווח בדוח פיננסית כהתחייבות המסווגת מותנית התמורה של ההוגן בשווי בשינויים
 

עסקים צירוף  בגין  לרוכשת  שהתהוו  לרכישה  הקשורות  למתווכים  :כגון  ,עלויות  ייעוץ    ,עמלות  עמלות  ,עמלות 
למעט אלו הקשורות בהנפקת   ,הערכת שווי ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ  ,משפטיות

 .מוכרות כהוצאות בתקופה שבה השירותים מתקבלים ,מכשירי חוב או הון בקשר עם צירוף העסקים
 

 מוניטין  (2)
 

התמורה   של  ההוגן  השווי  לפי  הרכישה  למועד  במוניטין  מכירה  שיוחס הקבוצה  נטו  הסכום  בניכוי  שהועברה 
ונמדד   ,מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו  .ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ולהתחייבויות שניטלו
 .בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך נצברו

 
מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן תועלת   ,לצורך בחינת ירידת ערך

נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן    ,יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין  .מהסינרגיה של צירוף העסקים
כאשר    .כאמורמידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה  

מוקצה ההפסד מירידת הערך   ,סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה
מוקצה יתרת    ,לאחר מכן  .ראשית להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים

הפסד   .באופן יחסי לערכם בספרים  ,מזומניםלנכסים אחרים של היחידה מניבת ה  ,אם נותרה  ,ההפסד מירידת ערך
 .מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות

 
  ישויות בנות (3)

 
ישויות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של ישויות בנות נכללים בדוחות הכספיים 

 המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה. 
המדיניות החשבונאית של ישויות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה 

 על ידי הקבוצה. 
 

 זכויות שאינן מקנות שליטה  ( 4)
 

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו של חברות בנות שאוחדו, מוצג בנפרד במסגרת ההון של הקבוצה. 
זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד הרכישה וכן את חלקן של הזכויות שאינן 

ה. לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה  בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת לאחר מועד הרכישמקנות שליטה  
קיימות זכויות מגינות בלבד. תוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, שעניינן מימוש חלק 

 מהשקעת הקבוצה בחברה מאוחדת, כאשר נשמרת השליטה בה, נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם. 
 

 הרווח   סך.  שליטה  מקנות  שאינן  ולזכויות  החברה  של  לבעלים  מיוחסים  אחר  כולל  רווח  של  רכיב  וכל  הפסד  או  רווח
  מכך   כתוצאה  אם  גם  שליטה  מקנות  שאינן  ולזכויות  החברה  של  לבעלים  מיוחס  האחר  הכולל  והרווח  ההפסד  או

 . שלילית תהיה שליטה מקנות שאינה זכויות
 

  התמורה   בין  הפרש  כל.  הוניות  כעסקאות   מטופלות,  שליטה  שימור   תוך  שליטה  ותנמק  שאינן  זכויות   עם  עסקאות
 .בהון ישירות החברה של הבעלים לחלק נזקף שליטה מקנות שאינן בזכויות השינוי לבין התקבלה או ששולמה

  הסכומים   את  מחדש  מייחסת  החברה,  שליטה  שימור  תוך  הבת  בחברת  החזקה  בשיעור  שינויים  בעת ,  כן  כמו
 .שליטה מקנות שאינן זכויות לבין החברה של הבעלים בין האחר הכולל ברווח שהוכרו המצטברים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 זכויות שאינן מקנות שליטה )המשך( ( 4)
 

 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( PUT)מכר  אופצייתהנפקת 
 

מקנות שליטה המסולקת במזומן, מוכרת כהתחייבות    זכויות שאינןאופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לבעלי  
של   כהבגובה הערך הנוכחי של תוספת המימוש כנגד זקיפה למוניטין שנוצר במועד צירוף העסקים. שינויים בער

ו הפסד ארווח  ה  על  ותמוכרים בדוח  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  לבעלי  שניתנהמכר  הת  יההתחייבות בגין אופצי
נבחנת האפשרות  לפי ש עוקבת של אופציית המכר  יטת הריבית האפקטיבית, עם זאת, בעבור שינויים במדידה 

 "עלויות אשראי".  IAS 23להיוונם כאשראי לא ספציפי ליתרות נכסים כשירים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
 

חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות    את  כוללים,  הפסד  או  הרווח  על  בדוחות  החברה  של  לבעלים  המיוחס  הרווח
הנפיקה ה להם  גם במקרים שלזכויות שאינן מקנות    חברהשליטה  אופציית מכר, בתוצאות החברה המוחזקת, 

 שליטה קיימת גישה לתשואות הנובעות מהזכויות בחברה המוחזקת.
 

 כהוצאה   נרשמיםיית מכר,  באופצ  יםזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת, המחזיק  בעלימחולקים להדיבידנדים  
 .כהכנסה נרשמות שליטה מקנות אינן הזכויות בעלי ידי על המוענקות שהזרמות בעוד הפסד או הרווח על בדוחות

 
   באיחוד שבוטלו  עסקאות ( 5)

 
הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת    יתרות

  ההשקעה   כנגד  בוטלו,  כלולות  חברות  עם  מעסקאות  הנובעים  מומשו  שטרם  רווחיםהדוחות הכספיים המאוחדים.  
וטלו רווחים שטרם מומשו,  . הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו באלו  בהשקעות  הקבוצה  זכויות  לפי

 ראיה לירידת ערך.  הייתהכל עוד לא 
 

  רכישת חברת נכס ( 6)
 

בעת רכישת חברת נכס, הקבוצה מפעילה שיקול דעת בבחינה האם מדובר ברכישת עסק או נכס, לצורך קביעת   
הטיפול החשבונאי בעסקה. בבחינה האם חברת נכס מהווה עסק, הקבוצה בוחנת, בין היתר, האם התהליך או 

ניקיו ניהול, אבטחה,  ן ותחזוקה. עסקאות בהן התהליכים הקיימים בחברת הנכס, לרבות היקף ומהות שירותי 
הנרכשת הינה עסק, העסקה מטופלת כצירוף עסקים כמפורט לעיל. לעומת זאת, עסקאות בהן החברה החברה  

הנרכשת אינה עסק מטופלות כרכישת קבוצה של נכסים והתחייבויות. בעסקאות כאמור עלות הרכישה, הכוללת 
המזוהים שנרכשו, בהתבסס על שווים ההוגן היחסי  עלויות עסקה, מוקצית באופן יחסי לנכסים ולהתחייבויות  

במועד הרכישה. במקרה האחרון, לא מוכר מוניטין וכן לא מוכרים מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים הקיימים  
הרכישה. עסקים  במועד  צירוף  מהווה  שאיננה  )עסקה  נכס  לרכישת  בעסקה  מתקשרת  החברה  ותמורת    )כאשר 

התחייבות בגין תמורה  ,  תלויה בקרות אירועים עתידיים שאינם בשליטת החברהת היהרכישה כוללת תמורה מותנ
 . מותנת מוכרת לראשונה במועד ההכרה בנכס

 
 השקעות בחברות כלולות  ז. 

 
חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה מהותית 

ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה המוחזקת, אך אינה היא הכוח להשתתף בקבלת  
זכויות  בחשבון  מובאים  מהותית,  השפעה  של  קיומה  בבחינת  זו.  במדיניות  משותפת  שליטה  או  שליטה  מהווה 

 הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות הישות המוחזקת.
 

וההתחייבויות של חברות כלולות ועסקאות משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש התוצאות, הנכסים  
 בשיטת השווי המאזני.

 
על פי שיטת השווי המאזני, השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד 

כסים נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי  בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנ
 ירידת ערך, במידה וחלה, בערכה של החברה הכלולה. 

 
 סיווג ריבית ששולמה, דיבידנדים ששולמו וריבית ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים  ח. 

 
ים בגין ריבית הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי מזומנ

תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים   ששולמה כתזרימי מזומנים אשר נבעו או שימשו לפעילות שוטפת.
ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים  

מימון.   או  השקעה  לפעילות  שימשו  מזומנים  אשר  כתזרימי  מסווגים  הקבוצה  ידי  על  המשולמים  דיבידנדים 
  מפעילות מימון.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 רכוש קבוע  ט. 
 
 כללי  ( 1)

 
קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, אשר חזוי כי רכוש  

 במשך יותר מתקופה אחת.ישתמשו בו 
ובניכוי הפסדים מירידת ערך   פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, 
שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 

באופן שהתכוונה אליו הפעלתו  לצורך  שיש   הדרושים  עלויות אשראי  גם  כוללת  נכסים כשירים  עלות  ההנהלה. 
 .יג' 2(. לעניין בחינת ירידת ערך רכוש קבוע, ראה באור 4ט') 2 בביאורלהוונן כאמור 

 
המערכות כאמור אינן    כאשרוולטאיות  -מערכות פוטוופריטי רכוש קבוע כוללים חוות לייצור חשמל מאנרגיית רוח  

 ואחרים. IFRIC 12נכנסות לתחולת 
 

 עוקבות  עלויות ( 2)
 

  אם   קבוע  רכוש  של  בספרים  מהערך  כחלק  מוכרות   אחרות  עוקבות  ועלויות  קבוע  רכוש  מפריט  חלק  החלפת  עלות 
.  מהיימן  באופן  למדידה  ניתנת  עלותן  ואם  הקבוצה  אל  תזרום  בהן  הגלומה  העתידית  הכלכלית  ההטבה  כי  צפוי

  נזקפות  קבוע  רכוש  פריטי   של   שוטפות  תחזוקה  עלויות.  נגרע  שהוחלף  קבוע  רכוש  פריטי  חלק  של  בספרים  הערך
 . התהוותן עם והפסד לרווח

 
 הפחתת רכוש קבוע  ( 3)

 
פחת בעל עלות משמעותית ביחס  -לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר  הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד

לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים  
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום 

 השימושיים. החיים 
 

 אורך החיים השימושיים, שיעורי הפחת ושיטת הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
 
 ת פח  שיטת פחת שיעורי שימושיים   חיים   אורך   

 
 קו ישר 3.3%-4% שנים  25-30 חוות רוח

 קו ישר 4.16%- 4.3% שנים  23-24 וולטאיות-מערכות פוטו
 קו ישר 5% שנים  20 אוטומטיות מערכות ניקוי 

 קו ישר 7%- 33% שנים  3-14 אחרים
 

נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.    וערך השייר  אורך החיים השימושיים של הנכסת,  שיטת הפח
 שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים  

 לרווח או הפסד.ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף ממכירתו לבין 
 

 עלויות אשראי  ( 4)
 

 .למכירתו או לו המיועד לשימוש להכינו כדי מהותי זמן פרק  נדרש  אשר נכס הינו כשיר נכס
 

לייצור חשמל אשר הכנתם   )א(  ישיר לרכישה או הקמה של מתקנים  לייחוס באופן  עלויות אשראי הניתנות 
משמעותי,   זמן  פרק  מצריכה  המיועד  אלו  לשימושם  נכסים  בו  למועד  עד  נכסים  אותם  לעלות  מהוונות 

 מוכנים לשימושם המיועד. 
 

לייחוס באופן ישיר, הראויות להיוון, על ידי    החברה קובעת את הסכום של עלויות האשראי שאינן ניתנות )ב(  
עלו של  המשוקלל  הממוצע  הינו  זה  היוון  שיעור  כשירים.  נכסים  בגין  ליציאות  היוון  שיעור  יות  ייחוס 

לפרויקט.  ישירות  של החברה שקיים במהלך אותה תקופה שאינו מיוחס  האשראי המתאימות לאשראי 
עלויות  סכום  על  עולה  שאינו  בסכום  ישיר  באופן  לייחוס  ניתנות  שאינן  אשראי  עלויות  מהוונת  החברה 

מטבע  האשראי שהתהוו לה בפועל באותה תקופה. הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה מ
הפעילות מהוונים לעלות אותם נכסים עד למידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית. כל יתר עלויות 

 האשראי מוכרות בדוח רווח והפסד במועד היווצרותן.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 רכוש קבוע  ט. 
 
 ושיקום האתר בו ממוקם המתקןהתחייבות בגין עלויות לפירוק ופינוי של המתקן  ( 5)

 
עלות פריט רכוש קבוע כוללת, בין היתר, עלויות לפירוק ופינוי של הפריט, ושיקום האתר בו הוא ממוקם, אשר 
בגינם מתהווה לישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש בפריט במשך תקופה מסוימת, שלא לצורך 

 מועד ההכרה לראשונה: ייצור מלאי באותה תקופה. לאחר 
 

 שינויים בהתחייבות האמורה עד תום תקופת הפחתת הפריט, יתווספו או יגרעו מהנכס בתקופה השוטפת. 
 

 שינויים בהתחייבות האמורה עקב חלוף הזמן מוכרים ברווח או הפסד כהוצאות מימון בעת התרחשותם.
 

 עלויות נדחות בגין פרויקטים י. 
 

בגין   נדחות  סולארית  עלויות  מאנרגיה  חשמל  לייצור  פרויקטים  פיתוח  עבור  ששולמו  עלויות  הינן  פרויקטים 
ומאנרגית רוח אשר החברה צופה שיופקו מהם הטבות כלכליות עתידיות. עלויות כאמור מהוונות ומוצגות בסעיף  

 "עלויות נדחות בגין פרוייקטים" בדוח על המצב הכספי. 
 

 הסדרי זיכיון למתן שירותים יא. 
 

ציבוריים   חברהה )להלן    –קיבלה מהמדינה, באמצעות הרשות לשירותים  "רשות החשמל"(, רישיונות    –חשמל 
ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית או באמצעות אנרגיית רוח לשם מתן שירותי -)זיכיונות( להקמת מתקני 

לי החשמל  חברת  עם  בהסכמים  התקשרה  וכן  מתחדשת,  אנרגיה  ממקורות  חשמל  )להלן  ייצור  חח"י(   –שראל 
  BOO (Build, Operate, Own)."הסכם הרכישה"(, בהתקשרות מסוג    –לרכישת החשמל המיוצר במתקנים )להלן  

 
גוף   עם בחוזה מתקשרת הזיכיון"/"המעניק"( )''מעניק המדינה בהם הסדרים הינם שירותים למתן זיכיון הסדרי

 לשירות הציבור תשתית נכסים המהווים ולממן לתכנן, לבנות מתחייב גוף אותו מהסקטור הפרטי )המפעיל( שבו
וכן הנכסים את להפעיל מהמדינה זיכיון המפעיל מקבל הנכסים  להקמת ובתמורה מוגדרת,   לספק לתקופה 
 .בנכסים הקשורים נלווים שירותים

 
את הסדרי   ומסדירה שולטת המדינהוולטאית בישראל )למעט מערכות קטנות( , -פוטו בטכנולוגיהלגבי המערכות 

 הרישיון באופנים המפורטים להלן: 
 
רשות החשמל שולטת ומסדירה את    -התשתית   לספק לו באמצעות המפעיל חייב אותם המעניק שולט בשירותים •

המפעיל.  השירותים אותם חייב המפעיל להעניק והיא בעלת סמכות כללית ורחבה ביותר להסדיר את פעילותו של 
המפעיל זכאי לקבל רישיון רק לאחר עמידה בתנאי סף רגולטוריים וסטטוטוריים מפורטים ובעת שהמפעיל מחזיק 

ה מתקני  באמצעות  חשמל  ולמכור  לייצר  החוזית  החובה  לו  קמה  תקינותם  PV-ברישיון,  על  ולשמור  לתפעל   ,
יל מחויב לפעול אך ורק בהתאם לתנאי  וחיבורם הראוי לרשת החשמל הארצית לאורך כל תקופת הרישיון. המפע

הרישיון ואינו רשאי לסגת מההסכם לרכישת החשמל או לבטל את הרישיון ללא אישור רשות החשמל. בנוסף, כל  
"השר"( ו/או רשות   -שינוי תנאי ברישיון דורש את אישורו של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן  

עלול המפע ובמקרה של הפרה  )לרבות ביטול החשמל  וברישיון  יל להיות חשוף לסנקציות שונות הקבועות בדין 
 הרישיון או התלייתו ולרבות חילוט הערבות מכוח הרישיון(. 

 
באופן עקרוני, בעל הרישיון יהיה רשאי למכור    -את שירותי ייצור החשמל   לספק המעניק קובע למי המפעיל חייב •

קונה מרצון בכפוף להוראות הדין ולרישיון הספקה. אולם, מבחינה  חשמל לצרכנים במחיר שבין מוכר מרצון ל
בגין המתקנים,    IFRIC12מהותית, בהתאם למצב העובדתי נכון למועד פרסום הדוח ולמועד בחינת תחולת פרשנות  

האפשרות של מכירת חשמל שלא לחברת חשמל בישראל אינה אפשרית עדיין. ההסדרה הרגולטורית החלה על  
לצדדים מכירת חשמל   למכור חשמל  ככל שהיצרן מעוניין  וגדולים,  בינוניים  לפיה במתקנים  פרטיים,  לצרכנים 

שלישיים שלא במסגרת הסכם הרכישה, אלא לצדדים שלישיים, נדרש רישיון הספקה ייעודי מרשות החשמל, אך  
פוטו למתקנים  ידי רשות החשמל  על  פורסם  טרם  זה  רישיון הספקה מעין  ולמע-נוסח  כללים וולטאים  אין  שה 

 המסדירים כיצד מכירה לצדדים שלישיים אמורה להתבצע. 
 
רשות החשמל קובעת את התעריף המשולם עבור החשמל המיוצר    - מחיר יירכשו השירותים   המעניק מכתיב באיזה •

במתקנים הפוטו וולטאיים במועד האישור התעריפי ובכך היא שולטת בו ומחייבת את המפעיל לחתום על הסכם  
 ישה כתנאי לקבלת רישיון הייצור הקבוע. הרכ
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( הסדרי זיכיון למתן שירותים יא. 
 

 ,  2016 בדצמבר 31 ליום עד הופעלו אשרוולטאית -פוטו בטכנולוגיה סולאריים חשמל ייצור מתקני לגבי, כן כמו
 ערך   כי  למסקנה  והגיעה,  בבעלותה  אשר  מהמתקנים  אחד  כל  עבור  פרטניים  כלכליים  תחשיבים  ביצעה  החברה
 . הכולל המתקן לערך ביחס  זניח הינו שנה 20-ל מעבר נוספת הפעלה מהמשך הנובע השייר

  
פוטוב  הנאות  הטיפול,  לעיל  לאמור   בהתאם קטנות(  -מתקנים  )למעט מערכות  בישראל  להפקת חשמל  וולטאים 

(, והחברה מיישמת את מודל הנכס  IFRIC 12)  12מספר   פרשנות , הינו על פי  2016מבר  צבד  31ליום    דעשהופעלו  
 פיננסי כהגדרתו בפרשנות זו. 

 
 -ןהטיפול בספרי החברה בגין המתקנים כאמור לעיל הינו כדלקמ

 
הצפויה להתקבל על פני תקופת הרישיון, מוקצית לשירותי ההקמה ולשירותי התפעול על סמך ערכי סך התמורה  

 השווי ההוגן היחסיים של שירותים אלה.
 
עלויות • פי  על  נקבע  ההקמה  שירותי  המקובל ובתוספת ההקמה שווי  ההקמה   להערכת בהתאם מרווח 

 החברה. 
 
 עול בתוספת מרווח מקובל בהתאם להערכת החברה.שווי שירותי התפעול נקבע על פי עלויות התפ •
 

האפקטיבית בהתבסס על שיעור תשואה המשקף   הריבית שיטת לפי הרישיון תקופת מוכרות במשך ריבית הכנסות
הכנסות אלו מוכרות בדוח תזרימי המזומנים   את הסיכונים הרלוונטיים בתקופת ההקמה והתפעול של הפרויקט.

 ות בתזרים מזומנים.כאינן כרובפעילות השוטפת כהכנסות ש 
 

התקבולים המיוחסים לפירעון הנכס מסווגים בדוח תזרימי המזומנים בפעילות שוטפת כפעילות בגין הסדרי זיכיון  
 פירעון נכס חוזה.  –
 

התמורה בגין שירותי ההקמה, אשר נמדדת לראשונה בשווי הוגן על ידי קביעת שיעור התשואה כאמור לעיל, מוכרת  
 . להלן  (2' )חסעיף ישירותים, ראה על פני תקופת ההקמה לפי שיעור השלמה. לעניין עיתוי ההכרה בהכנסה ממתן 

 
( 2' )חסעיף יראה  )  IFRS 15חוזה בתחולת  התמורה המוכרת במועד ההכרה בהכנסה כאמור לעיל, מטופלת כנכס  

פיננסי לנכס  המסחרית  ההפעלה  בשלב  מחדש  מסווגת  ואינה  הזיכיון  הסדר  תקופת  אורך  לכל  )חייבים(   להלן( 
הפעלת IFRS 9בתחולת   עם  נצמחת  ההסדר  לפי  השירותים  עבור  התשלום  לקבלת  החוזית  והזכות  מאחר   ,

 תלויה רק בחלוף הזמן. המתקנים וייצור החשמל בפועל ואינה 
 

 . להלן 4ראה באור חשבונאית, לעניין אומדנים ושיקולי דעת ביישום מדיניות 
 

 . להלן (5' )ידסעיף לעניין ירידת ערך של נכסים פיננסיים, ראה 
 

 נכסים בלתי מוחשיים  יב. 
 

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך  
חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה, או בכל עת שקיים  

ן משך החיים השימושיים של נכסים  . אומדIAS  36סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות  
החיים  אורך  שינוי אומדן  דיווח.  שנת  כל  בתום  נבחן  מוגדר,  בלתי  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי 

 השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
 

מו שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  השימושיים  נכסים  החיים  אורך  פני  על  ישר  בקו  מופחתים  גדר 
המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך  

 חיים מוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
 

  (, יא'  בסעיף  כאמור)למעט    המוצגים לפי עלותם בניכוי הפחתה   הסכמים לאספקת חשמל והסכמי זיכיוןלחברה  
 ומופחתים בהתאם לאורך החיים השימושיים שנקבע למתקן אליו הם מיוחסים. 

 
 מוניטין 

מדידת   בדבר  למידע  מוחשיים.  בלתי  נכסים  במסגרת  מוצג  בנות,  חברות  של  מרכישה  כתוצאה  שנוצר  מוניטין 
 ( לעיל. 2)' וראה  סעיף לראשונה המוניטין בעת ההכרה 

 
 בתקופות עוקבות מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך(  נכסים בלתי מוחשיים יב. 
 

 הפחתה
 

- בר  סכום.  השימושיים  חייו  אורך  פני  על   מוחשי  בלתי  נכס  שלפחת  - בר  הסכום  של  שיטתית  הקצאה  היא  הפחתה
 החיים   אורך  אומדן  פני   על,  הישר  הקו  שיטת  לפי  וההפסד  רווח  לדוח  נזקפת  הפחתה.  הנכס  של  העלות  הואפחת  

  את   משקפת  זו  ושיטה  מאחר,  לשימוש  זמינים  הנכסים  שבו  מהמועד  מוחשיים  הבלתי  הנכסים  של  השימושיים
  ונכסים   מוניטין.  ביותר  הטובה  בצורה  נכס  בכל  הגלומות  העתידיות  הכלכליות  ההטבות  של  החזויה  הצריכה  תבנית
  לירידת   לשנה  אחת  לפחות  נבחנים  אלא ,  שיטתי  באופן  מופחתים  אינם   מוגדר  בלתי  חיים  אורך   בעלי  מוחשיים  בלתי
 .ערך

 
  ומותאמים   דיווח  שנת  סוף   בכל  לפחות  מחדש  נבחנים  השימושיים  החיים  ואורך  ההפחתה  שיטת   בדבר   האומדנים

  שנה  מידי  לפחות  מופחת  שאינו  מוחשי  בלתי  נכס  של  השימושי  החיים  אורך  אומדן  את  בוחנת  הקבוצה.  הצורך  בעת
 . מוגדר  בלתי  חיים  אורך  מוחשי  הבלתי  לנכס  כי  בקביעה  לתמוך  ממשיכים  והנסיבות  האירועים  האם  לקבוע  מנת  על
 

  הם   אליו  למתקן  שנקבע  השימושיים  החיים  לאורך  בהתאם   מוחשיים  הבלתי  הנכסים   את  מפחיתה  החברה
 .מיוחסים

 
 ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים  יג. 

 
נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים, במטרה לקבוע  בתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך בספרים של  

כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום    האם קיימים סימנים
השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את  -בר

המזומנים אליה שייך  -השבה של היחידה מניבת-, אומדת הקבוצה את הסכום ברהשבה של נכס בודד -הסכום בר
 הנכס.

 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין 

המצביעים על ירידת לשימוש, נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה, או בתדירות גבוהה יותר בהתקיים סימנים  
 ערך של נכס.

 
השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי  -סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף  
הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן  את הערכות השוק  

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו  -השבה של נכס )או של יחידה מניבה-תזרימי המזומנים העתידיים. כאשר סכום בר
. הפסד מירידת  השבה שלו-מזומנים( מופחת לסכום בר-בספרים, הערך בספרים של הנכס )או של היחידה מניבה

 ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח או הפסד.
 

 פיננסיים נכסים  . יד
 

 כללי  ( 1)
 

 נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר.  
 

עסקה, עלויות  בתוספת  ההוגן,  שוויין  פי  על  לראשונה  מוכרות  פיננסיים  בנכסים  נכסים    השקעות  אותם  למעט 
פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן. עלויות עסקה בגין  

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או הפסד.
 

 בשווי הוגן בהתאם לסיווגם. לאחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או 
 

 גריעת נכסים פיננסיים  ( 2)
 

  ,נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות
כל   בה  בעסקה  הפיננסי  הנובעים מהנכס  המזומנים  לקבל את תזרימי  הזכויות  את  או כאשר הקבוצה מעבירה 

  .הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי
הפיננסי הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן  נותרו  הקבוצה  בידי  הקבוצה    ,אם 

 .כיר בנכס הפיננסיממשיכה לה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( פיננסייםנכסים  . יד
 
 סיווג נכסים פיננסיים  ( 3)

 
 מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 
 הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן המודל העסקי של הקבוצה •
אשר  • החוזיים  המזומנים  תזרימי  יתקבלו  בהם  מדויקים  תאריכים  קובעים  הנכס  של  החוזיים  התנאים 

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
 

 כל יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
 

 יים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיביתנכסים פיננס  ( 4)
 

עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי קרן,  
בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו בין הסכום  

 רעון, מותאם בגין הפרשה להפסד אשראי כלשהי. הראשוני לבין סכום הפי
 

לקוחות, מזומנים מוגבלים בשימוש, נכס חוזה בגין הסדרי זיכיון וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים, נמדדים 
בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך, אם ישנה כזו. הכנסות ריבית מוכרות  

 הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.בשיטת 
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים  ( 5)
 

לגבי לקוחות, הקבוצה מיישמת את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון 
( המכשיר  חיי  אורך  האשראlifetimeלכל  הפסדי  שימוש  (.  תוך  נאמדים  אלה  פיננסיים  נכסים  בגין  הצפויים  י 

במטריצת הפרשות המבוססת על ניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים  
ללווה, תנאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים 

 ת ערך הזמן של הכסף לפי הצורך. במועד הדיווח לרבו
 

לגבי נכס חוזה בגין הסדרי זיכיון, הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לאורך כל 
חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם לעומת זאת, סיכון  

תי ממועד ההכרה בו לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך האשראי של הנכס לא עלה באופן משמעו
החודשים הקרובים. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי    12-לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק כאשר קיימת  
 בייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל. ראיה או

 
 הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל  

 
 ים חודש  12האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. לעומת זאת, הפסדי אשראי חזויים בתקופת  

הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים הנובעים 
 לאחר מועד הדיווח.   יםחודש 12מאירועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך 

 
 

 ידי הקבוצה - התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .טו 
 

 כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני סיווג  ( 1)
 

התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני בהתאם 
 למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני. 

 
 מכשירים הוניים  ( 2)

 
בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים הוניים מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר  

שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים  
 אלו.

 
רכישה עצמית של מכשירי ההון של הקבוצה מוכרת ומופחתת ישירות בהון. לא מוכר כל רווח או הפסד ברכישה, 

 , הנפקה או ביטול של מכשירי ההון של הקבוצה. מכירה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( ידי הקבוצה- התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .טו 
 

 התחייבויות פיננסיות ( 3)
 

 התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
 
 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )נגזרים שאינם מיועדים ביחסי גידור חשבונאי(. •
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת. •
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת: 
 

מועד   לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאים ואחרים שהוכרו לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר
 ההכרה הראשונית ההלוואות כאמור נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
הוצאות   הקצאת  ושל  פיננסית  התחייבות  של  המופחתת  העלות  לחשוב  שיטה  היא  האפקטיבית  הריבית  שיטת 

מדויק את הזרם החזוי  ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן ה
של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים, או מקום  

 שמתאים, לתקופה קצרה יותר.
 

 גריעת התחייבויות פיננסית ( 4) 
 

 הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. שלמחויבות החוזית ההתחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר   
 

 חוב  מכשיר שלמהותי  תנאים שינוי ( 5) 
 

ההתחייבות הפיננסית המקורית    שלכסילוק    מטופלתהחלפה של מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי,  
והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה. בנוסף, תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית קיימת, או החלפה 

כסילוק של ההתחייבות    מטופליםשל מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי בין לווה לבין מלווה קיימים,  
 פיננסית חדשה לפי שווי הוגן.  הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות

 
  של  ההוגן  השווי  לבין  המקורית  הפיננסית  ההתחייבות  של  המופחתת  העלות  בין  ההפרש  כל   כאמור  במקרים

 .מימון הוצאות או הכנסות בסעיף והפסד ברווח מוכר החדשה הפיננסית ההתחייבות

  עמלות  כולל,  החדשים  התנאים  לפי  המזומנים  תזרימי  של  המהוון  הנוכחי  הערך  אם  מהותי  באופן  שונים  התנאים
 שונה   הינו,  המקורי  האפקטיבי  הריבית  שיעור  באמצעות  ומהוון  שהתקבלו  כלשהן  עמלות  בניכוי,  ששולמו  כלשהן
 הפיננסית  ההתחייבות  של  הנותרים  המזומנים  תזרימי   של  המהוון  הנוכחי  מהערך  אחוזים  בעשרה  לפחות

 .המקורית

  שונים   כלכליים  בפרמטרים  גם  שינויים  חלו  האם,  היתר  בין,  בוחנת  הקבוצה,  כאמור  הכמותי  למבחן  בנוסף
  שאינם   במכשירים  למדד  צמודים  חוב  מכשירי  של  החלפות ,  ככלל,  לפיכך.  המוחלפים   החוב  במכשירי  הגלומים
  הכמותי   המבחן  את  מקיימות  אינן  אם  גם  מהותי  באופן   שונים  תנאים  בעלות  כהחלפות  נחשבות  למדד  צמודים
 . לעיל שבוצע

בעת החלפה של מכשירי חוב במכשירי הון, מכשירים הוניים המונפקים בעת סילוק וגריעה של ההתחייבות, כולה 
 או חלקה, נחשבים כחלק מה"תמורה ששולמה" לצורך חישוב רווח או הפסד מגריעת ההתחייבות הפיננסית.

במקרה    -ההוגן, אלא אם לא ניתן למדוד את השווי באופן מהימן    בשוויםהמכשירים ההוניים נמדדים לראשונה  
העלות  בין  הפרש  כל  הנגרעת.  ההתחייבות  של  ההוגן  לשווי  בהתאם  נמדדים  המונפקים  המכשירים  האחרון, 

בדוח רווח והפסד בסעיף   המופחתת של ההתחייבות הפיננסית והמדידה לראשונה של המכשירים ההוניים מוכר
 הכנסות או הוצאות מימון. 

 שינוי תנאים לא מהותי של מכשיר חוב  ( 6)

  בשיעור   מהוונים  החדשים  המזומנים  תזרימי,  מהותי  שאינו  חוב  מכשיר  של(  החלפה )או    תנאים  שינוי  של  במקרה
  החדשים   התנאים  בעלת  הפיננסית  ההתחייבות  של  הנוכחי  הערך  בין  ההפרש  כאשר,  המקורי  האפקטיבי  הריבית

 . והפסד ברווח  מוכר  המקורית הפיננסית ההתחייבות של הנוכחי הערך לבין
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 )המשך( ידי הקבוצה- התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .טו 
 
 אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ( 7)

 
, אשר תשלומי הקרן ו/או הריבית בגינם אינם צמודים  החברהקבוע של מניות    מספרלהניתנות להמרה  אגרות חוב  

מורכב   פיננסי  מכשיר  מהווים  לצרכן  המחירים  למדד  או  החברה,  של  הפעילות  ממטבע  השונה  למטבע 
(Compound  במועד הנפקת אגרות החוב, מופרדים רכיבי אגרות החוב .) להמרה, כאשר הרכיב ההתחייבותי מוצג

במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך )בניכוי חלויות שוטפות(, והרכיב ההוני מוצג במסגרת ההון. השווי ההוגן של  
הרכיב ההתחייבותי נקבע בהתבסס על שיעור הריבית המקובלת בשוק למכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים דומים,  

רה. יתרת התמורה בגין אגרות החוב להמרה מיוחסת לאופציית ההמרה הגלומה  אשר אינם כוללים אופציית המ
חשבון אופציות להמרה". רכיב זה מוכר ונכלל בהון בניכוי השפעת מסים    בהן, ומוצגת בהון בסעיף "תקבולים על

יננסי על ההכנסה ואינו נמדד מחדש בתקופות עוקבות. עלויות ההנפקה מוקצות באופן יחסי לרכיבי המכשיר הפ
 המורכב בהתאם להקצאת התמורה.

 
 כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ( 8)

 
תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה, המקנים למחזיק בהם זכות לרכוש מספר קבוע של  

אופציות להמרה". רכיב מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן, מוצגים בהון בסעיף ''תקבולים על חשבון  
 זה מוכר ונכלל בהון ואינו נמדד מחדש בתקופות עוקבות. 

 
 שטרי הון  ( 9)

 
לחברות מאוחדות שטרי הון נושאי ריבית העומדים לפירעון בעת פירוק החברות, לאחר סילוק כל התחייבויותיהן. 

הסכמי המימון, לבצע פירעון מלא או על אף האמור רשאיות החברות, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לתנאי  
 חלקי של שטרי ההון והריבית שנצברה בגינם. 

 
מאחר ובהתאם לתנאי שטרי ההון אין לחברות מחויבות חוזית למסור מזומנים/נכסים פיננסיים אחרים לצד השני,  

הוני. לאור האמור,   ולכן מסווג כמכשיר  פיננסית  עומד בהגדרת התחייבות  הקבוצה אינה החוזה בכללותו אינו 
מכירה בהוצאות ריבית בגין חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשטרי ההון בדוח על הרווח או הפסד. במועד  
לריבית  ההון, מכירה הקבוצה בתשלום המיוחס  של שטרי  חלקי  או  פירעון מלא  בו מבצעת החברה המאוחדת 

 מקנות שליטה.שנצברה בגין שטרי ההון בדרך של הפחתת יתרת הזכויות שאינן 
 

)להלן   שליטה  מקנות  שאינן  מזכויות  התקבלו  אשר  ריבית  נושאי  הון  שטרי  מאוחדות  "המלווים"(,    -לחברות 
העומדים לפירעון מלא או חלקי בכל עת, בכפוף לתנאי הסכמי המימון של המלווים. מאחר ובהתאם לתנאי שטרי  

 ל שטרי ההון, החוזה מוגדר כהתחייבות פיננסית.ההון אין לחברות המאוחדות שיקול דעת בדבר מועד פרעונם ש
 

 התחייבויות פיננסיות אחרות ( 10)
 

לחברה אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים שהוכרו לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר  
בשיטת   שימוש  תוך  מופחתת  בעלות  נמדדות  כאמור  פיננסיות  התחייבויות  הראשונית  ההכרה  הריבית  מועד 

 האפקטיבית.
 

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות ריבית  
של   החזוי  הזרם  את  באופן מדויק  השיעור שמנכה  הוא  הריבית האפקטיבי  שיעור  פני התקופה הרלוונטית.  על 

ש  הצפוי  החיים  אורך  פני  על  העתידיים  המזומנים  מקום תזרימי  או  בספרים,  לערכה  הפיננסית  ההתחייבות  ל 
 שמתאים, לתקופה קצרה יותר.

 
 עלויות אשראי נדחות ( 11)
  

, אשר נכון לתאריך  ומוסדות פיננסיים אחרים  עלויות שהחברה משלמת בשל קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים
לנכס   נזקפות  )כולן או חלקן(  נוצלו בפועל  עלויות האשראי שטרם  נדחות". בעת קבלת  המאזן  "עלויות אשראי 

 האשראי בפועל החלק היחסי של העלויות נזקף להלוואה ונילקח בחשבון בריבית האפקטיבית.
 

 התחייבויות פיננסיות ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון הצמודים למדד המחירים לצרכן  ( 12)
 

הצמודי זיכיון  הסדרי  בגין  חוזה  ונכסי  פיננסיות  התחייבויות  בגין לקבוצה  מופחתת.  בעלות  ונמדדים  למדד  ם 
פי   על  התחייבויות אלה, הקבוצה קובעת את שיעור הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי הצמדה 

 השינויים במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( ידי הקבוצה- ומכשירים הוניים שהונפקו עלהתחייבויות פיננסיות  .טו 
 

 הון מניות ( 13)
 

 מניות רגילות
מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות 

 בניכוי השפעת המס, מוצגות כהפחתה מההון.  
כנכס   מוכרות  הוני  כמכשיר  יסווג  אשר  מכשיר  של  צפויה  להנפקה  ישיר  באופן  המתייחסות  תוספתיות  עלויות 

ת בדוח על המצב הכספי. העלויות מנוכות מההון בעת ההכרה לראשונה במכשירים במסגרת סעיף הוצאות נדחו
 ההוניים, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים.

 

 פיצול תמורה מהנפקת חבילה של ניירות ערך . טז
 

למרכיבי החבילה השונים. התמורה מיוחסת תחילה  התמורה המתקבלת מהנפקת חבילה של ניירות ערך מיוחסת 
פיננסיות  להתחייבויות  מיוחסת  היתרה  ואילו  או הפסד  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדות  פיננסיות  להתחייבויות 
אחרות, אשר נמדדות בשווי הוגן רק במועד ההכרה הראשונית. השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות הנמדדות 

וח או הפסד נקבע בהתבסס על מחירי השוק של ניירות הערך בסמוך לאחר הנפקתם. עלויות  בשווי הוגן דרך רו
ההנפקה מוקצות בין כל אחד ממרכיביה באופן יחסי לשווי שנקבע לכל רכיב שהונפק. עלויות ההנפקה שהוקצו  

ההנפקה. עלויות    להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות לרווח או הפסד במועד
בשיטת   הפסד  או  לרווח  ונזקפות  מההתחייבות,  בניכוי  מוצגות  אחרות  פיננסיות  להתחייבויות  שהוקצו  הנפקה 

 הריבית האפקטיבית.
 
 מכשירים פיננסים נגזרים וחשבונאות גידור  . יז

 
 כללי  ( 1)

 
 ישינוי במחיר  ניסיכוו  ריבית   סיכוני,  חוץ  מטבע  סיכוני  גידור  לצרכי  נגזרים  פיננסים  מכשירים  מחזיקה  הקבוצה
  בביאור פרטים נוספים על הנגזרים בהם משתמשת הקבוצה ניתנים    .לגידור  משמשים  שאינם  נגזרים  וכןחשמל,  

27.  
 

מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובתום כל תקופת דיווח שלאחר מכן לפי שוויים 
ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים ככלל לרווח או הפסד. עיתוי ההכרה ברווח או ההוגן. שינויים בשווי  

הינו   זה  גידור  גידור, כאשר  למטרת  יועדו  נגזרים, אשר  פיננסיים  של מכשירים  בשווי ההוגן  שינויים  של  הפסד 
 אפקטיבי ועונה לכל התנאים לקביעת יחסי גידור, מותנה באופי ובסוג הגידור. 

 
סיווגם של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור בדוח על המצב הכספי, נקבע בהתאם למשך הזמן החוזי  

חודשים, הנגזר יוצג בדוח על המצב    12של המכשיר הפיננסי הנגזר. אם יתרת הזמן החוזית של הנגזר עולה על  
 הנגזר כפריט שוטף. חודשים יסווג 12הכספי כפריט לא שוטף, ואם יתרת הזמן אינה עולה על 

 
 רחשבונאות גידו  ( 2)
  

הקבוצה מייעדת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתייחסים 
ושינויים    חשמל  במחירי  שינוילעסקאות צפויות ברמה גבוהה ואשר נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ,  

 בתזרים ובריבית בגין הלוואות בריבית משתנה.
 

יחסי יצירת  הגידור  במועד  לביצוע  שלה  והאסטרטגיה  הסיכונים  ניהול  מטרת  את  מתעדת  הקבוצה   .הגידור 
השינויים  האם  זה  ובכלל  המגדר,  המכשיר  לבין  המגודר  הפריט  בין  הכלכלי  הקשר  את  מתעדת  גם   הקבוצה 

 בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר ושל המכשיר המגדר צפויים לקזז אחד את השני.
 

 נגזרים   פיננסים מכשירים של מדידה (3)
 

עם והפסד  לרווח  נזקפות  לייחוס  הניתנות  עסקה  עלויות  הוגן.  בשווי  לראשונה  מוכרים   נגזרים 
מטופלים ההוגן  בשווי  כשהשינויים  הוגן,  בשווי  הנגזרים  נמדדים  לראשונה,  ההכרה  לאחר   התהוותן. 

 כמתואר להלן: 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 
 )המשך(  מכשירים פיננסים נגזרים וחשבונאות גידור . יז

 
 )המשך(  נגזרים  פיננסים מכשירים של מדידה ( 3)

 
 גידור תזרימי מזומנים  ( א)

 
השינויים  של  האפקטיבי  החלק  מזומנים,  תזרים  בגידור  מגדר  כמכשיר  מיועד  נגזר  מכשיר   כאשר 

אחר,   כולל  לרווח  נזקף  הנגזר  של  ההוגן  השינוייםבשווי  של  האפקטיבי  החלק  גידור.  לקרן   ישירות 
הפריט  של  ההוגן  בשווי  המצטבר  לשינוי  מוגבל  אחר,  כולל  לרווח  נזקף  אשר  נגזר,  של  ההוגן   בשווי 

נוכחי  ערך  )לפי  ההוגן  (,המגודר  בשווי  השינוי  נזקף  אפקטיבי,  שאינו  החלק  בגין  הגידור.  יצירת   ממועד 
 . לרווח והפסד באופן מיידי

 
אלמנטהקבוצ בגין  ההוגן  בשווי  השינוי  את  רק  מזומנים  תזרים  גידור  ביחסי  מגדר  כמכשיר  מייעדת   ה 

הספוט )'רכיב  אקדמה  חוזי  של  המיידי  המחיר'המחיר  לאלמנט  המיוחס  ההוגן  בשווי  השינוי   ) 
 . והפסד  הרווח לדוח ונזקף( אינו נכלל כחלק מיחסי הגידור 'העתידי של חוזי אקדמה )'רכיב הפורוורד

 
פיננסי, הסכומים שנצברו בקרן הגידור נכללים בעלות    -התוצאה של העסקה החזויה היא הכרה בפריט לא   כאשר

 הראשונית של הפריט הלא פיננסי, במועד מימוש עסקת הגידור. 
 
 כלכלי  גידור (ב)

   
 פיננסיים   והתחייבויות  נכסים  של  כלכלי  לגידור  המשמשים  נגזרים  מכשירים  לגבי  מיושמת  אינה  גידור  חשבונאות

 . מימון הוצאות או כהכנסות, והפסד לרווח נזקפים  אלה נגזרים של ההוגן בשווי השינויים. חוץ במטבע הנקובים
 

 הכרה בהכנסה . חי 
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות בדוח על הרווח או הפסד כאשר )או ככל ש( השליטה בנכס מועברת ללקוח. 
 

חשמל  לרשויות  חשמל  לאספקת  שבבעלותה  מהסכמים  בעיקרן  נובעות  העסקית  מפעילותה  הקבוצה  הכנסות 
 קת החשמל בפועל ללקוח. מקומיות במדינות בהן פועלת, ובאשר להן מועד העברת השליטה ללקוח מושג בעת אספ

 
הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו  
שצפוי  למידה  עד  הפסד  או  רווח  על  המאוחדים  בדוחות  מוכרת  הכנסה  מסים(.  )כגון,  שלישיים  צדדים  לטובת 

 העלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.שההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה, וכן ההכנסה ו
 

 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, הנדרשים להתקיים על מנת להכיר בהכנסה: 
 

 הכנסות ממכירת חשמל ( 1)
 

 הפסד עם הצטברותן על פני תקופת ההפקה.  וארווח דוח הכנסות ממכירת חשמל נזקפות ל
 
   זיכיון למתן שירותיםהכנסות מהסדרי  ( 2)

 
 הכנסות המיוחסות לשירותי הקמה או שדרוג במסגרת הסדרי זיכיון מוכרות בהתבסס על שיעור ההשלמה של
 העבודה שבוצעה באופן עקבי למדיניות החשבונאית שאימצה הקבוצה לגבי הכרה בהכנסה מחוזי הקמה. הכנסות 

 .אחרים, מוכרות בתקופה שבה מספקת הקבוצה את השירותיםממתן שירותי תפעול או הכנסות ממתן שירותים  
 כאשר הקבוצה מספקת יותר מסוג אחד של שירותים במסגרת הסדר זיכיון, התמורה שמתקבלת מוקצית באופן 

 יחסי, בהתאם לשווי ההוגן של השירותים המסופקים, במידה וניתן לזהות סכומים אלו באופן נפרד.
 

 בין 'חייבים' הבחנה בין 'נכס חוזה' ל ( 3)
 

כאשר הקבוצה מספקת שירותי הקמה ללקוח לפני שחל מועד פירעונו של תשלום מהלקוח לפי ההסכם, החברה 
מציגה את התמורה לקבל כ'נכס חוזה', למעט סכומים כלשהם המוצגים ב'חייבים'. 'נכס חוזה' הוא זכות הקבוצה 

ות הקבוצה לתמורה שאינה מותנית. זכות לתמורה  לתמורה עבור שירותים שביצעה עבור הלקוח. 'חייבים' הם זכ 
 אינה מותנית אם נדרש רק חלוף זמן לפני שיגיע מועד פירעונה של תמורה זו.

הקבוצה מציגה בדוח המאוחד על המצב הכספי 'נכסי חוזה' בגין חוזים עם לקוחות בנפרד מ'חייבים'. 'נכס חוזה'  
יא' לעיל(, ואילו 2ון למתן שירותים' )למידע נוסף, ראה באור  מוצג במסגרת הסעיף 'נכסי חוזה בגין הסדרי זיכי

 .'חייבים' מוצגים במסגרת סעיף 'לקוחות'
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( הכרה בהכנסה . חי 
 
 הכנסות משירותי קבלן הקמה  ( 4)

 
ההקמה הקבוצה מודדת את ההתקדמות באמצעות שיטה המבוססת על תשומות, בהתאם לשיטה   קבלנות  בתחום 

 . הביצוע   מחוייבות  להשלמת  הדרושות  העלויות  סך  אומדן  על  בהתבסס  נקבע  ההשלמה  שיעורזו,  
ככלולה,    חזקתהמו  ליישות  הקמה  משירותיעלויות  ו  הכנסותבבדוח המאוחד על רווח או הפסד    כירהמ  הקבוצה

 . כאמור הכלולה  ביישותאת חלק השותפים  מייצגבדוחות מאוחדים אלו ך ההכנסות והעלויות ולכן ס
 

 מבוססי מניות עסקאות תשלום . טי
 

של  הוניים  במכשירים  המסולקים  דומים,  שירותים  המספקים  ולאחרים  לעובדים  מניות  מבוססי  תשלומים 
הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים  

של תשלומים מבוססי מניות,    ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל הבינומי )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן
המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת    . כאשר(20באור  ראה  

שירות מוגדרת, עומדים בתנאי ביצוע או בהתקיים תנאי שוק מוגדר, הקבוצה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי 
גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות   תשלום  המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד 

שינוי   להבשיל.  הצפוי  ההוניים  דיווח, אומדת הקבוצה את מספר המכשירים  כל תקופת  בתום  מניות".  מבוסס 
 אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

 
הקבוצה בהענקה  בעסקאות בהן מעניקה חברת הבת לעובדיה זכויות במכשירים הוניים של חברת האם, מטפלת  

 כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים.
 

 מסים על הכנסה . כ
 

 כללי  ( 1)
 

הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, מסים בגין שנים קודמות וכן את סך  
ת להון. בחישוב הוצאות השינוי ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירו

המסים נדרשת החברה לשיקול דעת בקביעת חבות המס ועיתויה. הפרשים, ככל שישנם, בין הערכת החברה את 
ההפרשה למס לבין תוצאות המס בפועל נזקפות כהוצאות )הכנסות( מסים בגין שנים קודמות בתקופה בה מתבררת  

 חבות המס הסופית.
 

 מסים שוטפים  ( 2)
 

המסי מאוחדות  הוצאות  וחברות  החברה  של  מס  לצרכי  החייבת  ההכנסה  על  בהתבסס  מחושבות  השוטפים  ם 
במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי  

או ניתנים    הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס 
לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר  

 חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
 

נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את  
 הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

 
 מסים נדחים  ( 3)

 
חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם 

התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן,  בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או  
בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך הדוח על המצב 
הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים  

בין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי והתחייבויות ל
 עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

 
ות במסגרת  הקבוצה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייב

עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד העסקה ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח  
 החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(.

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות,  

 צה להחזיק בהשקעות ולפתחן. כמו כן, לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים  מאחר ובכוונת הקבו
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( מסים על הכנסה . כ
 
 )המשך(  מסים נדחים ( 3)

 
מחברות ישראליות, מאחר והדיבידנדים מחברות ישראליות אינם חייבים במס, מאידך, בגין רווחים מחברות זרות  
החברה יצרה מיסים נדחים בגין רווחים צבורים ניתנים לחלוקה במידה וקיימים בהתאם לצפי החברה כי רווחים  

 אלו יחולקו בעתיד הנראה לעין. 
 

צגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי נכסי והתחייבויות מסים נדחים מו
מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה 

 רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.
 

 וודאיות עמדות מס לא  ( 4) 
 

 כי  לא  מאשר  צפוי  יותר   כאשר  מוכרת,  נוספות  וריבית  מס  הוצאות  לרבות,  וודאיות  לא  מס  עמדות  בגין  הפרשה
 . המחויבות לסילוק הכלכליים למשאביה תידרש הקבוצה

 
   מימון   והוצאות הכנסות . כא

 
מדיבידנדים, רווחים משינוי בשווי ההוגן  הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, הכנסות  

רווחים ממכשירים מגדרים   רווחים מהפרשי שער,  והפסד,  רווח  דרך  הוגן  פיננסיים המוצגים בשווי  נכסים  של 
המוכרים ברווח והפסד וסיווג מחדש של רווחים והפסדים נטו שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בגין גידור תזרימי 

 סיכוני ריבית על הלוואות. מזומנים של סיכוני מטבע ו
הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת התשלום. באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות 

   סחירות, מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.
הכנסות מדיבידנדים שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם   

 .וריביות
 

הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות ובגין תמורה 
 נדחית, שינויים בשווי ההוגן של תמורה מותנית במסגרת צירוף עסקים, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים

ח והפסד, הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים )למעט הפסדים בגין ירידת ערך  המוצגים בשווי הוגן דרך רוו
 לקוחות, חייבים ונכסי חוזה המוצגים במסגרת סעיף נפרד( והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד. 

 הריבית האפקטיבית.עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת   
או הוצאות   פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון  והתחייבויות  נכסים  בגין  והפסדים מהפרשי שער  רווחים 

 מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסד בנטו(. 
 

לל, חישוב הכנסות והוצאות הריבית  הכנסות והוצאות ריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. ככ
ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי או לעלות המופחתת של -מתבצע על

 ההתחייבות הפיננסית, לפי העניין. 
 

 הטבות עובדים כב.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  ( 1)
 

לחוק פיצויי   14ורין. עובדי החברה חתומים על סעיף  הטבות לאחר סיום העסקה כוללות תשלום בגין פיצויי פיט
, על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה 1963- פיטורין, תשכ''ג

מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל ולכן הטבות אלו מסווגות כתוכנית הפקדה  
הוצא )מוגדרת.  מוגדרת  להפקדה  תכנית  במסגרת  כספים  להפקדת  הקבוצה  התחייבות  בגין   Definedות 

Contribution Plan  לביצוע החברה  מחויבת  בגינם  העבודה,  שירותי  הספקת  במועד  הפסד  או  לרווח  נזקפות   )
 ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות.

 
 בות עובדים לטווח קצר הט ( 2)

 
חודשים מתום התקופה    12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר עומדות לתשלום בתקופה שאינה עולה על  

 בה סופק השירות המזכה בהטבה.
 

הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין שכר, חופשה והבראה לזמן קצר. הטבות  
על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם.   נמדדות  היווצרותן. ההטבות  והפסד, במועד  לרווח  נזקפות  אלו 

 נן, מוכר כהתחייבות.הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 )המשך( הטבות עובדים כב.
 

 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך (3)
 

לאחר הטבה  לתכניות  מתייחסות  שאינן  ארוך,  לטווח  לעובדים  הטבות  בגין  הקבוצה  של  נטו   המחויבות 
העתידית   ההטבה  סכום  בגין  היא  העסקה,  בתקופה סיום  שהוענקו  שירותים  בגין  לעובדים   המגיעה 

   השוטפת ובתקופות קודמות. החברה פורסת את סך ההטבות בהתאם לתקופת השירות לה מחויבים העובדים.
 

 רווח למניה כג. 
 

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות  של החברה על ידי 
רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות חלוקת  

או   הרווח  את  החברה  מתאמת  למניה  המדולל  הרווח  חישוב  לצורך  הדיווח.  תקופת  במהלך  במחזור  הקיימות 
הקיימות המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע  ואת  הרגילות,  המניות  לבעלי  המיוחס  בגין   ההפסד,  במחזור, 

 ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות. 
 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .דכ
 

יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק   ( 1)
 ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.

 
 ."מדד ידוע"(  -המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן )להלן  יתרות הצמודות למדד   ( 2)

 
 להלן נתונים על שער החליפין של האירו, הקונה הקרואטית, הפורינט ההונגרי והדולר ועל המדד: ( 3)

 
 )*(מדד היציג  החליפין שער 

  קונה  פורינט  דולר  
 ידוע מדד קרואטית  הונגרי  "ב ארה אירו 

 בנקודות  (1 -ל)ש"ח  

 
      תאריך הדוחות הכספיים: 

 104.5  0.468  0.010  3.110  3.520  2021בדצמבר  31ליום 
 102.1  0.523  0.011  3.215  3.944  2020בדצמבר  31ליום 

 
 % % % % % 

 
      שיעורי השינוי: 

      לשנה שהסתיימה: 
 2.4  ( 10.5) ( 9.1) ( 3.3) ( 10.8) 2021בדצמבר  31ביום 
 ( 0.6) 0.4  ( 8.3) ( 7) 1.7  2020בדצמבר  31ביום 
 0.3  ( 10) ( 10) ( 7.8) ( 9.6) 2019בדצמבר  31ביום 

 
 . 100=2012הבסיס: ממוצע  )*(
 

 הפרשות .הכ
 

החברה מכירה בהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת לחברה מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  
הטבות   המגלמים  משאבים  של  שלילי  תזרים  שיידרש  לא"  מאשר  סביר  "יותר  של  ברמה  צפוי  העבר,  מאירועי 

הוא האומדן הטוב ביותר  כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכומה. הסכום שהוכר כהפרשה  
של הוצאה הנדרשת לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח. כאשר ההשפעה של ערך הזמן היא מהותית, 

  השוק   הערכות  את  המשקף,  מס  לפני  ריבית  בשיעורההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים  
.  החברה  של  האשראי  סיכון  שקלול  וללא להתחייבות  ייםהספציפ  הסיכונים  ואת  הכסף  של  הזמן  לערך  השוטפות

  כהוצאות   מוכר  התיאום  סכום.  הזמן  חלוף  את   לשקף  מנת  על  תקופה  בכל  מותאם  ההפרשה  של  בספרים  הערך
 .מימון
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 2באור 
 

 חכירות .ו כ
 

 חכירה מכיל הסדר אם קביעה  
ההסדר   האם בחינה תוך חכירה או מכיל חכירה,  מהווההסדר  ה, הקבוצה קובעת אם בחכירה ההתקשרות במועד

  את   מעביר  הסדר  האם  ההערכה  בעתמעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום.  
  הזכויות   שתי  את  לה  יש  החכירה  תקופת  לאורך  האם  מעריכה  הקבוצה ,  מזוהה  בנכס  בשימוש   לשלוט  הזכות
 :הבאות

 
 ; וכן המזוהה בנכס משימוש הכלכליות ההטבות כל את למעשה להשיג הזכות )א(
 . המזוהה  בנכס השימוש את לכוון הזכות )ב(

 
שאינם    יםכוללה  חכירה  חוזי  עבור  שירות  רכיבירכיבים  כגון  לרכיב    יםחכירה,  הקשורים  תחזוקה,  , חכירהאו 

 .הרכיבים תללא הפרדה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד קבוצה
 

 והתחייבויות בגין חכירה חכורים נכסים  
תמורה, מטופלים כחכירות.   עבורתקופת זמן    במשך  חכירה  בגיןבשימוש בנכס    שליטהלקבוצה    המקנים  חוזים

העתידיים )תשלומים    החכירה  תשלומיהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של  ב  מכירה  הקבוצהבעת ההכרה לראשונה  
משתנים   חכירה  תשלומי  כוללים  אינם  ובמקביל  (מסוימיםאלו  בגובה ב  הקבוצה  מכירה,  שימוש  זכות  נכס 

בתוספת עלויות ישירות שהתהוו ו,  שנצברו  או  מראש  ששולמו  חכירה  תשלומי  בגין  מותאםההתחייבות בגין חכירה,  
 התוספתי   הריבית  בשיעור  שימוש  נעשה,  בנקל  לקביעה  ניתן  לא  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור  מכיווןבחכירה.  

 אורך   או  החכירה  תקופת  לאורך  ומופחת,  העלותבהתאם למודל    הנכס  מטופל,  לראשונה  ההכרה  לאחר  .החוכר  של
 .ביניהםמוקדם כהשימושיים של הנכס  חייו

 
או חכירות בהן נכס הבסיס  /ו  שנה  עד  של  קצר  לטווחחכירות    לפיה  הפרקטית  ההקלה  את  ליישם  בחרה  הקבוצה

הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת 
 נכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי. בהחכירה, ללא הכרה 

 
 החכירה  תקופת  

ידי אופציה   תקופת על  עם תקופות המכוסות  יחד  לביטול,  ניתנת  אינה  נקבעת כתקופה שבה החכירה  החכירה 
 להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.

 
 משתנים  חכירה תשלומי  

ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד    חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על  תשלומי
החכירה.    החכירה  תחילת התחייבות  של  במדידה  שינוי    כאשרונכללים  חכירה    בתזריםחל  דמי  של  המזומנים 

 שימוש.העתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות 
  התנאים   שבו   במועדתחייבות, נזקפים לרווח והפסד  שאינם נכללים במדידת הה  אחריםחכירה משתנים    תשלומי

 .מתקיימים אלו לתשלומים
 

 שימוש זכות נכס הפחתת  
  מירידות   הפסדים  ובניכוי  שנצבר  פחת  בניכוי,  העלות  בשיטת  נמדד  שימוש  זכות   נכס,  החכירה  תחילת  מועד  לאחר

 פני  עלישר  -קו  בסיס  על  מחושב  הפחת.  החכירה  בגין  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות  בגין  ומתואם  שנצברו  ערך
 : החוזית החכירה תקופת

 
 שנים  20-30                      נים לייצור חשמלמתק •
 שנים  3-7                           משרדים •

 
 רכה וביטול של תקופת חכירהאאופציות לה

   אם   ההחלטה  על  השפיע  ואשרהקבוצה    בשליטתהתרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר    בעת
 אופציה  תממש   לא  או,  החכירה  תקופת  בקביעת  לכן  קודם  נכללה  שלא,  אופציה  תממש  שהקבוצה  סביר   באופן  ודאי

  לתשלומי   בהתאםתחייבות החכירה  ה  את  מחדש  מודדת  הקבוצה,  החכירה  תקופת  בקביעת  לכן  קודם  שנכללה
  זכות   הנכס   כנגד  ההתחייבות  של   בספרים  בערך  השינוי  לפי שיעור היוון מעודכן וזוקפת את   המעודכנים  החכירה

 .במלואו הופחת השימוש זכות נכס של בספרים הערך אם והפסד רווחהשינוי ל זוקפת את או, שימוש
 

 חכירה  תיקוני
  זכות   הוספת  ידי  על  החכירה  היקף   את  מגדיל  חכירה  תיקון   בהם  במקרים   נפרדת  כחכירה  בתיקון  מטפלת  הקבוצה 

  הגידול   עבור  הנפרד  המחיר  את  התואם  בסכום  גדלה  החכירה  בגין  התמורה  וכן,  יותר  או  אחד  בסיס  בנכס  להשתמש
 .  החוזה של הנסיבות  את לשקף מנת על, זה נפרד למחיר כלשהם מתאימים ותיאומים בהיקף

 
, החוזה  רכיבי  בין  המעודכן  בחוזה  התמורה  את  מקצה  הקבוצה,  החכירה  תיקון  של  התחילה  במועד,  המקרים  ביתר 

החכירה המעודכנים    תשלומי  היווןידי    על  החכירה  התחייבות   את  ומודדת  המתוקנת  החכירה  תקופת   את   קובעת
 . מעודכן היוון שיעור באמצעות

תיקוני חכירה שמקטינים את היקף החכירה, הקבוצה מכירה בקיטון בערך בספרים של נכס זכות השימוש   עבור 
הפסד הנובע מהפער בין הקיטון בנכס    אועל מנת לשקף את הביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח  

 זכות השימוש למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד. 
 

 תיקוני חכירה אחרים, הקבוצה מודדת מחדש את ההתחייבות בגין חכירה כנגד נכס זכות השימוש.   עבור  
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 תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  - 3באור 
 

 צותקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומ
 

 השפעות צפויות   תחילה והוראות מעבר דרישות הפרסום  תקן/פרשנות/תיקון 

 IAS -תיקון ל (1)
, הצגת דוחות  1

כספיים: סיווג  
התחייבות  
שוטפת או  

 בלתי שוטפת 

 

התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של  
שוטפות.   בלתי  או  כשוטפות  התחייבויות 
כך למשל, על פי התיקון, התחייבות תסווג  
זכות   יש  לישות  כאשר  שוטפת  כבלתי 
לפחות   של  לתקופה  התשלום  את  לדחות 

אשר   12 הדיווח,  תקופת  לאחר  חודשים 
וקיימת    (Substance)הינה "בעלת מהות"  

הדי תקופת  הדרישה לסוף  חלף  וזאת  ווח 
בהתאם   מותנית".  "בלתי  שהינה  לזכות 
לתיקון, זכות קיימת לתאריך הדיווח רק  
לדחיית   בתנאים  עומדת  ישות  אם 
התיקון   בנוסף,  זה.  למועד  נכון  התשלום 
התחייבות   של  ההמרה  זכות  כי  מבהיר 
תשפיע על סיווג המכשיר בכללותו כשוטף  
 או כבלתי שוטף, אלא אם כן רכיב ההמרה 

 הינו הוני. 

דיווח  בתקופות  לתוקף  ייכנס  התיקון 
ב יישום  2023בינואר     1  -המתחילות   ,

מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע,  
 לרבות תיקון מספרי השוואה.

 

בבחינת  החלה  טרם  הקבוצה 
ההשלכות של יישום התיקון על  

 הדוחות הכספיים.

 

 IAS -תיקון ל (2)
, רכוש 16

עלויות   -קבוע
שניתן לייחס  

במישרין  
 לרכוש קבוע  

 

בחישוב   לפיה  הדרישה  את  ביטל  התיקון 
לרכוש   במישרין  לייחס  שניתן  עלויות 
יש לנכות מעלויות בדיקת תקינות   קבוע, 
ממכירת   נטו  התמורה  את  הנכס  פעולות 
)כגון   בתהליך  שיוצרו  כלשהם  פריטים 
הציוד(.   בדיקת  בעת  שיוצרו  דוגמיות 

זאת,   ברווח במקום  תוכר  זו  תמורה 
הרלוונטיים לתקנים  בהתאם   והפסד 
 ועלות הפריטים שנמכרו תימדד בהתאם

 .מלאי  IAS 2לדרישות המדידה של 
 

לתוקף ייכנס  דיווח  התיקון  בתקופות 
 או   2022בינואר    1ביום   המתחילות

מוקדם   עם   לאחריו אפשרי.   יישום 
ייושם  תיקון   תיקון  לרבות   למפרע, 

רק מספרי   אך  פרטי   השוואה,  עבור 
 הובאו למיקום ולמצב  רכוש קבוע אשר

שיוכלו לכך  באופן    הדרושים  לפעול 
תקופת  שהתכוונה  לאחר   ההנהלה 

ביותר המוקדמת  המוצגת   הדיווח 
יישום  לראשונה  במועד    .התיקון 

של המצטברת  התיקון   ההשפעה 
הפתיחה של העודפים   תתאים את יתרת

המוקדמת של הדיווח  ר ביות  תקופת 
 המוצגת

ליישום   הקבוצה  להערכת 
מהותית   השפעה  אין  התיקונים 

 על הדוחות הכספיים.
 

  -תיקון ל (1)
IFRS 3  ,

 צירופי עסקים 
 

להכיר  הדרישה  את  מחליף  התיקון 
בהתאם   עסקים  בצירופי  בהתחייבויות 

המושגית.     מכיוון   וזאת למסגרת 
אלו  ש הוראות  בין  האינטראקציה 

לעניין הכרה     IAS 37-להוראות שנקבעו ב  
במקרים   ברורה  הייתה  לא  בהתחייבויות 
לעיקרון   חריג  מוסיף  התיקון  מסוימים. 

ם  .בהתאIFRS 3  -ההכרה בהתחייבויות ב
לחריג, התחייבויות תלויות יוכרו בהתאם  

ולא    IFRIC 21ושל     IAS 37לדרישות של
 בהתאם למסגרת המושגית. 

ההכרה   בעיתוי  פערים  מונע  זה  תיקון 
רווחים  לגרור  עשוי  שהיה  בהתחייבויות 
העסקים צירוף  לאחר  מיד   והפסדים 

(Day 2 gain or loss)   ,התיקון גם מבהיר
נכסים תלויים לא   יוכרו במועד צירוף כי 

 העסקים. 
 

דיווח  בתקופות  לתוקף  ייכנס  התיקון 
ביום   או    2022ינואר    1המתחילות 

 לאחריו.  
 

ליישום   הקבוצה  להערכת 
מהותית   השפעה  אין  התיקונים 

 על הדוחות הכספיים.
 

 IAS -תיקון ל (2)
12  

 מיסים על הכנסה:  
 מס נדחה הקשור 

 לנכסים והתחייבויות 
הנובעים מעסקה  

 אחת 
 

הפטור   תחולת  את  מצמצם  התיקון 
מהכרה במסים נדחים כתוצאה מהפרשים  
לראשונה  ההכרה  במועד  שנוצרו  זמניים 
שהפטור   כך  התחייבויות,  ו/או  בנכסים 
היוצרות   עסקאות  על  יחול  לא  האמור 

כתוצאה   הפרשים זמניים שווים ומקזזים. 
או   בנכס  להכיר  תידרשנה  ישויות  מכך, 

שים זמניים  התחייבות מס נדחה בגין הפר
בעסקאות   לראשונה  ההכרה  במועד  אלו 
היוצרות הפרשים זמניים שווים ומקזזים,  
דוגמת עסקאות חכירה והפרשות לפירוק  

 ושיקום. 

דיווח  מתקופות  החל  ייושם  התיקון 
ביום   המתחילות  בינואר   1שנתיות 

, על ידי תיקון יתרת הפתיחה של 2023
העודפים או כהתאמה לסעיף הוני אחר 

 בה אומץ התיקון כאמור.  בתקופה 
 יישום מוקדם אפשרי. 

בבחינת  החלה  טרם  הקבוצה 
ההשלכות של יישום התיקון על  

 הדוחות הכספיים.
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן - 4באור 
 

 כללי  א. 
 

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים,    2אור  יביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בב
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם  
אחרים   וגורמים  העבר  ניסיון  על  מבוססים  הקשורות,  וההנחות  האומדנים  אחרים.  ממקורות  בנמצא  בהכרח 

 בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות 
 

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק  
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות  

 השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות. עתידיות במקרים בהם 
 

 דעת ושיקול באומדנים מוששי ב. 
 

 אומדנים,  בהערכות,  דעת  בשיקול  להשתמש  החברה הנהלת  נדרשת,  IFRS  -בהתאם לוהדוחות הכספיים    בעריכת
.  והוצאות  הכנסות,  והתחייבויות   נכסים  של  סכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר
 

 החברה  הנהלת  נדרשה,  הקבוצה  של  הכספיים  הדוחות  בהכנת  המשמשים  חשבונאיים  אומדנים  של  גיבושם  בעת
, האומדנים  בקביעת  דעתה  בשיקול.  משמעותית  וודאות  באי  הכרוכים  ואירועים  לנסיבות  באשר  הנחות  להניח

  לנסיבות   בהתאם  סבירות  הנחות  ועל  חיצוניים  גורמים,  שונות  עובדות,  העבר  ניסיון  על  החברה  הנהלת  מתבססת 
 חשבונאיים  באומדנים  שינויים.  שוטף  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  האומדנים.  אומדן  לכל  המתאימות

 . ושפעתמ  עתידית תקופה ובכל האומדנים תוקנו שבה בתקופה מוכרים
 

המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים, פרט לאלו הכרוכים באומדנים, שביצעה ההנהלה בתהליך יישום  
  המדיניות החשבונאית של החברה, ושיש להם השפעה משמעותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.

 
 הפנייה  השלכות אפשריות  הנחות עיקריות  אומדן

  נדחה   מס   בנכס  הכרה
 מס  לצרכי הפסדים בגין

מכירה בנכס מס בדוח על    הקבוצה 
צפי   קיים  כאשר  הכספי  המצב 
בעתיד   במס  חייבים  לרווחים 
את   לנצל  יהיה  ניתן  שכנגדם 

 ההפסדים המועברים.

ינוצלו    ככל לא  כי  צופה  והחברה 
מס   כנכס  שהוכרו  מועברים  הפסדים 
מבצעת   החברה  קודמות,  בתקופות 

 והפסד. ביטול של נכס מס נדחה לרווח 

  מסים בדבר, 17ראה ביאור 
 .הכנסה  על

שימושיים   חיים  אורך 
 של רכוש קבוע 

טכניים   ביועצים  נעזרת  החברה 
ומשפטיים לקבוע את אורך החיים  
בבעלותה   המתקנים  של  השימושי 
הרכוש   שיטת  פי  על  ומטופלים 
נדרשת   החברה  כן  כמו  הקבוע, 

שיקול הדעת בקביעת    אתלהפעיל  
הרכוש  של  ההפחתה  תקופת 
ההטבות   את  המשקפת  הקבוע 
הגלומות   העתידיות  הכלכליות 

 בנכס.
 

אורך    בדבר  ט2  באורראה   ברווח והפסד. גידול או קיטון 
רכוש   של  שימושיים  חיים 

 קבוע.

מותנית   תמורה  מדידת 
 בגין צירוף עסקים 

המותנית,   התמורה  קביעת  לצורך 
הקבוצה אומדת את סכום תמורה  
החזויה בעתיד בהתאם לאבני דרך  

 שנקבעו במסגרת הסכם הרכישה.

 ( 1) א  8 ביאור ראה  גידול או קיטון ברווח או הפסד. 
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 שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך(  – 4באור 
 
 )המשך( דעת ושיקול באומדנים מוששי ב. 

 
 הפנייה  השלכות אפשריות  הנחות עיקריות  אומדן

כנכס   במתקנים  הכרה 
 חוזה/רכוש קבוע 

התקשרויות   האם  הקביעה  לצורך 
ותפעול   הקמה  עם  בקשר  החברה 
של מערכות פוטו וולטאיות וחוות  
רוח,   מאנרגיית  חשמל  לייצור 

  12מספר   פרשנות נכנסות לתחולת
(IFRIC 12  נדרשת הפעלת שיקול )

בגין   לרבות  משמעותי,  דעת 
מערכת   של  משפטיות  פרשנויות 
וההסכמים   הרישיונות  החוקים, 
בהסדרה הרלוונטית לצורך קביעת  
על   המדינה  של  השליטה  מידת 
קביעת   ובגין  הניתנים  השירותים 
מהותיות ערך השייר בתום תקופת  

 . ההתקשרות
נדרש הבחינה  החברה   תבמסגרת 

להפעלת שיקול דעת בדבר תקופת  
לתקופת    הפעלת מעבר  המתקן 

והעלויות    ההכנסות  ההסדר,
הצפויות מהמשך הפעלתו ושיעורי  
ההיוון של תזרימי המזומנים אשר  

בתחשיב.   ה שימשו  מסקנה  כאשר 
כי ערך השייר הנובע מהמשך הינה  

שנה הינו    20-הפעלה נוספת מעבר ל
הכולל   המתקן  לערך  ביחס  זניח 

יכנסו מתקנים  ה   לתחולת  כאמור 
 (. IFRIC 12) 12מספר  פרשנות

 

השייר  ערך  כי  הינה  והמסקנה  במידה 
  -הנובע מהמשך הפעלה נוספת מעבר ל 

לערך   20 ביחס  משמעותי  הינו  שנה 
המתקן הכולל המתקנים כאמור יכנסו  

תקן   בינלאומי  לתחולת   16חשבונאות 
(IAS 16 .) 

בדבר   יא2ראה באור 
 למתן שירות.  זיכיון הסדרי

פרויקט   בעלויות  הכרה 
 כנכס

האם   הקביעה  עלויות  לצורך 
כשיר כנכס  להיוון    ותפרויקט 

בו  מבצעת הנהלת הקבוצה אומדן  
   האם מערכת ההיתרים היא בוחנת 

לקרקע,   הזיקה  הסטטוטוריים, 
יכולת חיבור החשמל וכד' הקיימת  
צפוי   כי  מסקנה  מביאה  לפרויקט 
כלכליות   הטבות  יניב  שהפרויקט 
לחברה )קרי, צפוי שהפרויקט יגיע  
והפעלה  הקמה  השלמת  לכדי 

צפי    לא   כאשר מסחרית(.   קיים 
רגולטורים   אישורים  לקבלת 

  עלויות   את  מפחיתה   החברה 
 .הפסד או רווח על  לדוח  הפיתוח 

 

  עלויותבדבר  י2 באור ראה  הפחתת עלויות פיתוח לרווח והפסד.
 . נדחות פרויקטים 

של   השבה  בר  סכום 
מזומנים   מניבת  יחידה 

 שכוללת מוניטין 
 

על   מבוססת  האומדן  קביעת 
תחזיות תזרימי מזומנים מהוונות.  
מבוססת   מזומנים  תזרימי  קביעת 

באשר   שונות  הנחות  לתוצאות  על 
מניבת   היחידה  של  בעתיד  פעולות 

 המזומנים. 

בהנחות   משינוי  הנובע  באומדן  שינוי 
אלה או בשיעור ההיוון עשוי להשפיע על 

 הרווח. 

בדבר ירידת   יג2ראה באור 
 ערך נכסים ובלתי מוחשיים 
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 
 

 ההרכב  א. 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 302,936  353,562    מזומנים ויתרות בבנקים 

 16,409  473,490    פיקדונות לזמן קצר
        
    827,052  319,345 
 

 מזומנים מוגבלים לשימוש  ב. 
 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 282,157  109,407    מזומנים מוגבלים בשימוש לזמן קצר   
 63,435  66,455    מזומנים מוגבלים בשימוש לזמן ארוך  

        
    175,862  345,592 
 
 

 לקוחות  - 6באור 
 

 ההרכב 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 6,731  20,685    ותפעול מתקניםהכנסות לקבל בגין מכירת חשמל 

 29,980    34,985    חובות פתוחים 
        
    55,670  36,711 
 

 
 חייבים ויתרות חובה - 7באור 

 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
      חייבים 

 53,244  50,777  מוסדות ממשלתיים 
 27,226  27,580  חייבים אחרים 

  78,357  80,470 
      יתרות חובה 

 8,542  9,181  הוצאות מראש
      
  87,538  89,012 
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 השקעות בישויות מוחזקות - 8באור 
 

 :ישויות מאוחדות . א
 

 במהלך התקופה השוטפת ו עסקים שאירע פיצירו  (1
 

 Clēnera LLC  –חתימה על הסכם לרכישת חברה בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה בארה"ב 
 

"(,  Clēnera)להלן "  Clēnera LLCמהאחזקות בחברת     90.1%לרכישת  הסכם  על  החברה  חתמה  2021ביוני    2ביום  
העסקה הושלמה   מיליון דולר, בעסקה הכוללת מנגנון תמורה הדרגתי מבוסס ביצועים.  433על פי שווי כולל של עד  

 לאחר עמידה בכלל התנאים הנדרשים.  2021באוגוסט  2ביום 
 

 neraēCl –החברה הנרכשת 
 

Clēnera    בשנת היווסדה,   2013הוקמה  מאז  שלה.  התפעול  וסמנכ"ל  כמנכ"ל  המשמשים  מייסדים,  שני  ידי   על 
Clēnera  ג'יגה   1.6  -ה, הקימה ומכרה בהצלחה פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בארה"ב בהיקף של כיזמ

  .עובדים 95 -היא מונה כוממוקמים במדינת איידהו שבצפון מערב ארה"ב  Clēneraוואט. משרדי 
 

Clēnera  פני כ גיאוגרפית רחבה על  מדינות ברחבי ארה"ב, עם   20  -מקדמת פורטפוליו פיתוח משמעותי בפריסה 
מערב ארה"ב, וכן במדינות נוספות במזרח -התמחות ויתרון ראשוניות בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה במרכז

 ארה"ב. 
 

( בשלבי פיתוח שונים  בהיקף  Utility scaleם )פרויקטים סולאריים גדולי  50  -צבר הפיתוח הנכלל בעסקה מורכב מכ
  5.5  -חלקם פרויקטים משולבי אגירת אנרגיה בהיקף מצטבר של ככאשר  (,  DCג'יגה וואט )במונחי הספק    12  -של כ

 )להלן "פורטפוליו הפיתוח"(.   .ג'יגה וואט שעה
 

רנית חשמל / בעלת פרויקטים(.  )יזמית ויצ  Developer and IPPהחברה מתכוונת לפעול בארה"ב במודל עסקי של  
פעלה   היום,  של    Clēneraעד  המניבים Developerבמודל  הפרויקטים  את  שלישיים  לצדדים  למכור  נהגה  ולכן   ,

וואט. לאחר השלמת העסקה החברה מתכוונת להמשיך ולהחזיק על פי רוב    1.6שהקימה עד כה בהיקף של   גיגה 
 בשאר העולם.  חברהה אמור למודל הפעילות שלבפרויקטים שיוקמו )או בשליטה בהם(, בדומה כ

 
 מבנה העסקה

 
בת אמריקאית בשליטתה המלאה,   .1 של המוכרים, כמפורט   רכשההחברה, באמצעות חברת  את אחזקותיהם 

והידע שבבעלותה, כאשר שני המייסדים יישארו    Clēneraבהמשך, לרבות פורטפוליו הפיתוח, כלל יכולותיה של  
 .9.9%באחזקות מיעוט של 

       
( ומתשלומים עתידיים מותני ביצועים, הפרוסים עד Upfrontתמורת העסקה מורכבת מתשלומים התחלתיים ) .2

תלוי    2025לשנת   למרכיב  משויכת  התמורה  מרבית  כאשר  הפרויקטים,  התממשות  לקצב  ובהתאם  בכפוף 
 הביצועים. 

"( ההתחלתיים  התשלומים  השלמת  "(  Upfrontסך  במועד  במוזמן  הביאורשולמו  בהמשך  כמפורט   . העסקה 
סך מקסימלי    Upfront  -מיליון דולר, המהווים יחד עם תשלומי ה  232יתרת התמורה, בסך מקסימלי של עד  

מיליון דולר(, תקבע בהתאם למנגנון תשלום    433  - ( של כ100%מיליון דולר )לפי שווי חברה כולל )  390  -כולל של כ 
אשר הולך ופוחת בהתאם לשנת הפעלתם המסחרית של הפרויקטים,    "( מבוסס ביצועים,Earn outהדרגתי )"

 . 2025עד שנת 
 

בהתאם למנגנון   Earn outלא יהיו זכאים לתשלום    2025פרויקטים אשר יגיעו להפעלה מסחרית לאחר שנת  
  -הספקת שירותים לכהונתם של המייסדים ו כפוף להמשך    Earn out  -תשלום ה מסך    39%-כשנקבע. כמו כן,  

Clēnera  שנים לפחות וכולל מנגנוני הפחתה בהתאם למועד העזיבה ולנסיבותיה.  3למשך 
 

( בשיעור תשואה של  Preferred, החברה תעמיד הון בתנאים מועדפים )Clēneraלשם מימון פעילות הפיתוח של  
 (.   cash sweep, שיוחזר לחברה בקדימות לכל שאר החלוקות לבעלים )מנגנון 8.5%

 
עסקה אינה כוללת את הפרויקטים שהוקמו טרם חתימת הסכם הרכישה ונמכרו לצדדים שלישיים,  יצוין כי ה 

 . להלן 6בסעיף לקבל דמי ניהול, כמפורט  Clēneraשבגינם תמשיך 
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 )המשך(  השקעות בישויות מוחזקות - 8באור 
 

 )המשך(: ישויות מאוחדות . א
 

 במהלך התקופה השוטפת )המשך(  ו עסקים שאירע פיצירו  (1
 
 )המשך(   Clēnera LLC  –חתימה על הסכם לרכישת חברה בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה בארה"ב   

 
אופציית    5כעבור   .3 לממש  אפשרות  תינתן  למייסדים  העסקה,  מהשלמת  ב  PUTשנים  בהחזקות  חלקם    -בגין 

Clēnera  .בהתאם למנגנון מוסכם 
 

תמשיך להעניק שירותי    Clēneraגם הסכמים למתן שירותי ניהול לפיהם    נחתמובמסגרת העסקה,    -  שירותי ניהול .4
  1.6  -וכן שירותי ניהול תפעול לצדדים שלישיים עבור הפרויקטים שיזמה ומכרה, בהיקף של כ  לפרויקטיםפיתוח  

 ג'יגה וואט.  
 

 :CLĒNERAעיקרי הנתונים הכספיים בגין עסקת רכישת  להלן
 

 הרכישה בשוויה ההוגן למועד השלמת העסקה:   תמורת 
 
 
 
 
 
 
 

 . הרכישה  ליום  הוון  הסכום,  פרויקטים  של  מסחריות  הפעלות  התממשות  לצפי  בהתאם  הינה  המותנית  התמורה ¹

ב  PUT- ה   אופציית  בגין  ההתחייבות ² המיעוט  של  החזקתם  לשווי  בהתאם  הנרכשת,   9.9%-הינה  מהחברה 
 ליום הרכישה. הסכום הוון 

 
 : שנרכשו  מזוהים והתחייבויות נכסים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
של    )*(  ההוגן  פרויקטיםהשווי  בגין  הנדחות  זרמי    העלויות  היוון  שיטת  יישום  ידי  על  הרווח  גישת  לפי  נקבע 

 ( DCF METHODהמזומנים )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ח ש אלפי דולר   אלפי  

 160,548  518,087  "(  UPFRONTהתחלתיים במזומן )" תשלומים
 ¹  59,131    190,815"( EARN OUTמותנית מבוססת ביצועים )" תמורה

 PUT²  27,637  89,184 בגין אופציית  התחייבות
 798,086  247,316  הרכישה  תמורת הכל סך

 "ח ש אלפי דולר  אלפי 

 1,609  499  מזומנים ושווי מזומנים
 ( 17,367) ( 5,381) (מזומנים ושווי מזומנים)למעט  חוזר הון

 336,725  104,346  )*( פרויקטים בגין נדחות עלויות

 720  223  נטו, קבוע רכוש
 478,008  148,128  מוניטין

 799,695  247,815  "כסה

 PUT (86,768 ) (279,999 )תמורה מותנית והתחייבות בגין אופציית  בניכוי

 ( 1,609) ( 499) הנרכשת בחברה מזומנים ושווי מזומנים בניכוי
 518,087  160,548  במזומן  שהועברה הרכישה תמורת הכל סך
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 )המשך(  השקעות בישויות מוחזקות - 8באור 
 

 ישויות מאוחדות )המשך(: . א
 

 במהלך התקופה השוטפת )המשך(  ו עסקים שאירע פיצירו   (1
 

 )המשך(  Clēnera LLC  –חתימה על הסכם לרכישת חברה בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה בארה"ב 
 

 : מוניטין 
צירוף העסקים משקף את הפלטפורמה הנרכשת כמתואר לעיל. בעקבות הרכישה הוכר    במסגרתשנוצר    המוניטין
 : להלן כמפורט

 
 

  וחופורטפוליו הפית   CLĒNERA  רכישתמאוחדים על רווח או הפסד כוללים עלויות עסקה בגין  ה  הכספייםהדוחות  
 "ב". בארה פעילות רכישת בגין עסקהבסעיף "עלויות  אשר מוצגים מיליון ש"ח 23.7 -בסך כ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ח ש אלפי דולר  אלפי 

 160,548  518,087  "( UPFRONTשהועברה )" תמורה
 PUT  27,637  89,184 התחייבות בגין אופציית  בתוספת

 ( 145,912) ( 45,216) פרויקטים  בגין מזוהים עלות עודפי בניכוי
 16,648  5,159  נטו, נכסים שווי

 478,007  148,128  מחושבת  מוניטין יתרת
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 השקעות בישויות מוחזקות - 8באור 
 

 :ישויות מאוחדות . א
 

 המוחזקות על ידי החברה:  המהותיותפירוט הישויות המאוחדות  (2
 
 שיעור ההחזקה האפקטיבי בזכויות בהון    

 ישות מאוחדת מדינת התאגדות   שם הישות 

 בדצמבר 31ליום    

   2021 2020 
   % % 

 
 100 100 ישראל "חבצלת"( )א(  -אנלייט אשכול חבצלת ש.מ. )להלן 

 89.99 89.99 ישראל "חלוציות"( )א(   - אנלייט ש.מ. )להלן  - חלוציות - אשכול חבצלת 
 100 100 ישראל "תלמים"( )ב(   -תלמים אנלייט ש.מ. )להלן 

 100 100 ישראל "מבטחים"( )ב(  -מבטחים אנרגיות ירוקות בע"מ )להלן 
 100 100 ישראל "תלמי בילו"( )ב(  -תלמי בילו אנרגיות ירוקות בע"מ )להלן 

 100 100 ישראל "כרמים"( )ג(  -אנלייט ש.מ. )להלן -כרמים-אשכול אלה
 100 100 ישראל "עידן"( )ד(  -אנלייט ש.מ. )להלן -עידן -אשכול ברוש

 100 100 ישראל "זית ירוק"( )ה(   -אנלייט ש.מ. )להלן -ירוקזית -אשכול זית
 51 51 ישראל "פירות הגולן"(  -אנלייט ש.מ. )להלן -פירות הגולן 

 51 51 ישראל "ברבור"( )ו(  -אנלייט ש.מ. )להלן -ברבור-אשכול גפן 
 100 100 ישראל "שדה נחמיה"(  -אנלייט ש.מ. )להלן -שדה נחמיה

    אנרגיות חשמל חלופיות בע"מ -קינטיותאנרגיות 
 68.1 68.1 ישראל "אנרגיות קינטיות"( )ז( -)להלן  

 40.85 40.85 ישראל "עמק הבכא"( )ז(  -עמק הבכא אנרגיית רוח בע"מ )להלן  
 100 100 ישראל "הדס"( )ח(  -אשכול הדס ש.מ. )להלן  -אנלייט 

 50 50 ישראל )ח( "תלמי יפה"(  -תלמי יפה סאן ש.מ. )להלן 
 50 50 ישראל "דורות"( )ח(  -דורות סאן ש.מ. )להלן 

 74 74 ישראל "אנלייט כרמים"( )ח(  -אנלייט כרמים ש.מ. )להלן 
 100 100 ישראל "בית שקמה"( )ח(  –אנלייט בית שקמה ש.מ )להלן 

 90 90 ישראל "רביבים"( )ט(   -)א.א.( ש.מ. )להלן  3אורסול אנרגיה 
 74 74 ישראל "קדמת צבי"( -אנלייט קדמת צבי ש.מ. )להלן 

 50.1 50.1 ישראל "בית רימון"(  -אשכול דקל ש.מ. )להלן  -אנלייט 
 60 60 ישראל אוירם"( -"אנלייט -אוירם ייזום ש.מ. )להלן -אנלייט

 60 60 ישראל "רוח בראשית"( )טו( -ש.מ )להלןרוח בראשית 
Tullynamoyle Wind Farm 3 Limited  להלן(   - 

 50.1 50.1 אירלנד "טולינמויל"()י(  
Vjetroelektrana Lukovac d.o.o  50.1 50.1 קרואטיה "לוקובץ'"( )יא(  -)להלן 

EW-K-Wind d.o.o   להלן(-  "EWK )50.1 50.1 סרביה "( )יב 
Megujulohaz kft   להלן(- "Meg )50.1 50.1 הונגריה  "( )י 
Raaba Green kft  להלן(- "Raaba"(  )50.1 50.1 הונגריה  )י 

SOWI Kosovo LLC  להלן(–  "SOWI )48 48 קוסובו "( )יג 
Vindpark Malarberget I Norberg AB  )68.8 68.8 שבדיה )יד 

)להלן   ש.מ  סולארית  אנרגיה  השיטה  בית   "בית   –אנלייט 
 74 74 ישראל השיטה"( 

          Enlight EU energies kft    להלן(– "Enlight EU")100  100 הונגריה  ( )טז 
Generacion Eolica Castilla La Mancha Sl  )להלן   –  

"GECAMA )72 72 ספרד "( )יז 
Björnberget Vindkraft AB  (יח) 56.2 שבדיה  - 

Nardo Solar Energy s.r.l  (יט) 100 100 איטליה 
Genzano Solar Energy s.r.l  (יט) 100 100 איטליה 

 100 100 איטליה ( יט)  Montemilone Solar Energy s.r.l)יט( 
Gravina 2 San Felice  Solar Energy s.r.l   (יט) 100 100 איטליה 

Enlight Energia Renovable ESPAÑA SL   )100 100 איטליה )כ 
LLC Clenera holdings (כא ) 90.1 "בארה  - 
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 השקעות בישויות מוחזקות )המשך(  - 8באור 
 

 ישויות מאוחדות )המשך(  . א
 

 פירוט הישויות המאוחדות הפעילות המוחזקות על ידי החברה )המשך( ( 2
 

מהזכויות בשותפות חלוציות אשר הוקמה לטובת    89.99%-חבצלת מוחזקת במלואה על ידי החברה ומחזיקה ב א.
 מאנרגיה סולארית.ייצור חשמל 

 
"ורד"(, שותפות מוגבלת הרשומה    -אשכול ורד )להלן  -תלמים מוחזקת במלואה על ידי החברה באמצעות אנלייט ב.

ממניות תלמי בילו, אשר הוקמו לטובת ייצור חשמל    100%-ממניות מבטחים וב  100%- בישראל. תלמים מחזיקה ב
 מאנרגיה סולארית. 

 
"אלה"(, שותפות מוגבלת הרשומה    -אשכול אלה )להלן  -ידי החברה באמצעות אנלייטכרמים מוחזקת במלואה על   ג. 

 בישראל, אשר הוקמה לטובת ייצור חשמל מאנרגיה סולארית. 
 

"ברוש"(, שותפות מוגבלת הרשומה   -אשכול ברוש )להלן -עידן מוחזקת במלואה על ידי החברה באמצעות אנלייט ד.
 מל מאנרגיה סולארית. בישראל, אשר הוקמה לטובת ייצור חש

 
  הרשומה שותפות מוגבלת    "זית"(,  -להלן  אשכול זית )-זית ירוק מוחזקת במלואה על ידי החברה באמצעות אנלייט ה.

 בישראל, אשר הוקמה לטובת ייצור חשמל מאנרגיה סולארית. 
 
לת הרשומה בישראל,  "גפן"(, שותפות מוגב  -אשכול גפן )להלן  -ברבור מוחזקת על ידי החברה באמצעות אנלייט ו.

 הוקמה לטובת ייצור חשמל מאנרגיה סולארית.אשר 
 
"שקמה"(, שותפות מוגבלת הרשומה    -אנלייט )להלן  -על ידי רוח שקמה  97%אנרגיות קינטיות מוחזקת בשיעור של   ז.

ממניות עמק   60%-. אנרגיות קינטיות מחזיקה ב70%בישראל אשר מוחזקת במישרין על ידי החברה בשיעור של  
  הבכא, אשר הוקמה לטובת ייצור חשמל מאנרגיה רוח.

 
ב ח. ומחזיקה  ידי החברה  על  יפה,   100%  -ו  74%  ,50%,  50%-הדס מוחזקת במלואה  מהזכויות בשותפויות תלמי 

 בהתאמה, אשר הוקמו לטובת ייצור חשמל מאנרגיה סולארית.  ואנלייט בית שקמה אנלייט כרמים ,דורות
 

אנלייט   ט. באמצעות  החברה  ידי  על  מוחזקת  )להלן    -רביבים  ש.מ.  ירוק  שותפות    -אשכול מימון  ירוק"(,  "מימון 
 מהזכויות ברביבים. 90%- ומחזיקה ב 100%מוגבלת הרשומה בישראל אשר מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 

 
באמצעות מ.א מובילים אנרגיות מתחדשות ש.מ הרשומה בישראל אשר מוחזקת על ידי החברה בשיעור    החברה, י.

"אנלייט    -)להלן    Enlight Energy Ireland Limitedממניות    100%-"מובילים"(, מחזיקה ב  -)להלן    50.1%של  
ור חשמל מאנרגיית רוח. אירלנד"(, חברה רשומה באירלנד אשר הוקמה לטובת רכישת פרויקט טולינמויל, לייצ

כן, מובילים מחזיקה ב הונגריות אשר הוקמו לטובת    Raabaממניות    100%-ו   Megממניות    100%-כמו  חברות 
 ייצור חשמל מאנרגיה סולארית.

 
)חברה הרשומה בהולנד( אשר מוחזקת במישרין על ידי   Balkan Energies Co-operation U.Aהחברה, באמצעות   יא.

,   .Balkan Energies - Croatia 1 B.Vממניות  100%-אופ"(, מחזיקה ב -"קו  -)להלן    50.1%ל  החברה בשיעור ש 
 חברה רשומה בהולנד אשר הוקמה לטובת רכישת פרויקט לוקבץ',  לייצור חשמל מאנרגיית רוח. 

 
ה בהולנד , חברה רשומ .Balkan Energies - Serbia 1 B.Vממניות  100%-אופ, מחזיקה ב-החברה, באמצעות קו יב.

 לייצור חשמל מאנרגית רוח. הוקמה אשר בסרביה הרשומה חברה,  EWKממניות  100%-אשר מחזיקה ב
 
 - ב  מחזיקה  ,60%  של  בשיעור  החברה  ידי  על  מוחזקת  אשר  בישראל  הרשומה.מ  ש  הדנובה  כחהחברה, באמצעות   . גי

, אשר הוקמה לטובת (”Danuba“– , להלן  בהונגריה )חברה הרשומה    .Danuba Energies Kft  חברת  ממניות  100%
   Danubaלמועד הדוח,    נכון  לייצור חשמל מאנרגיית רוח.הרשומה בקוסובו אשר הוקמה    חברה,  SOWIרכישת  

 . SOWIבחברת  80%מחזיקה במישרין 
 

  החברה   ידי  על  מוחזקת  אשר  בישראל  הרשומה"(,  הנורדית  הרוח"  -)להלן  .מ  ש  הנורדית  הרוחהחברה, באמצעות   .יד
(, אשר הוקמה בהונגריה)חברה הרשומה    .Nordic Energies Kftממניות    100%  - ב  מחזיקה  68.8%  של  בשיעור

בחברת    74%  ישירות  מחזיקה  .Nordic Energies Kft  , לייצור חשמל מאנרגיית רוח.שבדיהלטובת רכישת פרויקט  
)שותפות    NEG Nordic Energies - Germany GmbH & Co KGבאמצעות    מוחזקיםנוספים    26%-הפרויקט, ו

 (. 100%גרמנית, בהחזקה של 
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 השקעות בישויות מוחזקות )המשך(  - 8באור 
 

 ישויות מאוחדות )המשך(  . א
 

 פירוט הישויות המאוחדות הפעילות המוחזקות על ידי החברה )המשך( ( 2
 

בראשיתר טו. באמצעות    וח  החברה  ידי  על  חנן  מוחזקת  )להלן    אנלייט  -רוח  חנן"  -ש.מ.  מוגבלת רוח  שותפות   ,)"
 . רוח בראשיתמהזכויות ב 60%-ומחזיקה ב 100%הרשומה בישראל אשר מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 

 
)חברה הרשומה בהונגריה(  ואשר עיקר פעילותה הינה אחזקות     Enlight EUבמניות   100% -מחזיקה ב  החברה טז. 

פעילויות   וכן  ארה"ב   שבדיה  באיטליה,  ותפעול   הקמה  פיתוח,  בשלבי  פרויקטים  בחברות  ובעקיפין   במישרין 
    עסקיות נוספות לרבות מתן שירותי ניהול וייעוץ.

 
באמצעות    יז.  , 72%  -כ   של  בשיעור  החברה  ידי  על  מוחזקת  אשר  בישראל  הרשומה.מ  ש  האיברית  הרוחהחברה, 

חברת    100%  -ב  מחזיקה הרשומה    .Iberian  Energies Kftממניות  אשר  בהונגריה)חברה    100%ב    מחזיקה(, 
)חברה הרשומה בספרד( אשר      Generacio Eolica Castilla La Mancha – Iberian Energy Spain SLממניות  

 . )חברה הרשומה בספרד(  אשר הוקמה לייצור חשמל מאנרגיית רוח GECAMAממניות   100% -מחזיקה ב 

 

,  (בשבדיה  הרשומה  חברה)   Björnberget Vindkraft AB  במניות  51%מחזיקה    Enlight EU, באמצעות  החברה . יח
- כב  PGEIF  קרןב  בעקיפין, באמצעות השקעה  מחזיקה  החברהרוח.    מאנרגיתאשר הוקמה לצורך ייצור חשמל  

 . השבדית בחברהנוספים  5.2%
 

 Nardo Solar Energy, Genzanoחברות      מניותמ  אחת   בכל  100%מחזיקה ב  Enlight EU, באמצעות  החברה  .יט
Solar Energy  ,Montemilone Solar Energy  וכןGravina 2 San Felice solar Energy     הרשומות )חברות 

 באיטליה.    PVבאיטליה( אשר הוקמו לצורך פיתוח פרויקטי 
 
באמצעות  החברה .כ  ,Enlight EU  ב   שם )   Enlight Energia Renovable ESPAÑA SLבמניות  100%מחזיקה 

שירותים    מתן ו  בספרד    PV  פרויקטיפיתוח    לשם  הוקמהבספרד  אשר    הרשומה  חברה Haro solar 2) :קודם
   .נוספים

 
 Clēnera במניות    90.1%-מחזיקה בעל ידי החברה,    100%המוחזקת בשיעור של    Enlight LLCבאמצעות    החברה . כא

holdings LLC  (.1א' )8הנרכשת בארה"ב כפי שמתואר בביאור פעילות אשר מחזיקה ב
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    השקעות בישויות מוחזקות )המשך( - 8באור 
 

 אשר הזכויות שאינן מקנות שליטה בהן מהותיות: בנות ישויות . ב
 

לבעלים של החברה ו/או שהרווח    המיוחסמההון    10%שאינן מקנות שליטה בהן מהוות לפחות    הזכויותעל המצב הכספי הרלוונטי    הדוחזה מפרט חברות בנות, אשר לתאריך    סעיף
מספרי השוואה   .הרלוונטית  בשנהלבעלים    המיוחס)בערך מוחלט( מהרווח )הפסד(    10%  לפחות  מהווה  בהן  שליטה  ת)ההפסד( בשנה הרלוונטית המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנו 

 המקיימות את הקריטריונים לעיל.  שאינן מקנות שליטה הזכויותמו כך שיוצגו רק הותא 2019וכן  2020לשנים  
סעיפים תוצאתיים    .רבדצמב  31ליום    הרלוונטייםנכסים והתחייבויות תורגמו לפי שערי החליפין היציגים    –דוחות כספיים של חברות שמטבע הפעילות שלהן הינו מטבע חוץ    נתוני

    . בשנהותזרימיים תורגמו לפי שערי חליפין ממוצעים 

 
  2021  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   לשנה  2021  בדצמבר   31  ליום  

  חברה /    השותפות 
 המוחזקת 

 זכויות   שיעור 
  הבעלות 

  על  שמוחזקות 
  זכויות  ידי 

 שאינן 
   מקנות 

 %   שליטה 

  יתרת 
 הזכויות 

  שאינן 
 מקנות 

 שליטה 
 נכסים 

 שוטפים 

 נכסים 
  שאינם 

   שוטפים 
 התחייבויות 

 שוטפות 

 התחייבויות 
 שאינן 

 הכנסות  שוטפות 
 רווח 

 ))הפסד 

 ( הפסד (  רווח 
 המיוחס 

 זכויות  לבעלי 
 מקנות  שאינן 

 שליטה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 שוטפת 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 
 השקעה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 מימון 

 שינוי   כ " סה 
 במזומנים 

 ושווי 
 מזומנים 

 אלפי ש''ח              
              
              

 849 99,163))  4,189 95,823 19,089 56,040 159,880 664,937 53,988 785,680 52,876 59,699 49.90 אופ   קו 

              

 9,887 3,499 18,784 (12,397) 6,058 19,430 37,966 342,106 62,253 558,565 57,082 65,883 31.18 הנורדית   הרוח 

              

 13,511 206,150 ( 202, 626)  9,987 3,825 7,354 -  268,322 63,418 434,471 37,740 73,045 52 הדנובה   כח 

              

 91,701 334,397 (242,315) (381) (114) (233) - 341,409 47,952 633,593 105,766 171,499 49                 ן ביור 
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 השקעות בישויות מוחזקות )המשך(  - 8באור 
 )המשך( :מהותיות בהן  שליטה מקנות שאינן  הזכויות אשר בנות ישויות . ב 

    
  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום   2020  בדצמבר   31  ליום  

  חברה ה   /   השותפות 
 המוחזקת 

 
 

 זכויות   שיעור 
  הבעלות 

 שמוחזקות 
 ידי   על 

 שאינן   זכויות 
 מקנות 

 %   שליטה 

  יתרת 
 הזכויות 

  שאינן 
 מקנות 

 שליטה 
 נכסים 

 שוטפים 

 נכסים 
  שאינם 

   שוטפים 
 התחייבויות 

 שוטפות 

 התחייבויות 
 שאינן 

 הכנסות  שוטפות 
 רווח 

 )הפסד( 

 ( הפסד )   רווח 
 המיוחס 

 לבעלי 
 זכויות 
 שאינן 
 מקנות 

 שליטה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 שוטפת 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 
 השקעה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 מימון 

 שינוי   כ " סה 
 במזומנים 

 ושווי 
 מזומנים 

 ש''ח   אלפי   

 אנרגיות   מבטחים 
 1,203 ( 23,115)  1,696 22,622 4,085 ( 11,760)  8,498 -  -  -  -  -  -  "מ בע   ירוקות 

              

 ( 4,674)  ( 83,185)  ( 632)  79,143 14,019 28,104 140,172 799,998 87,672 909,474 57,295 39,471 49.90 קו אופ 

              

 14,068 292,892 ( 277,506)  ( 1,318)  ( 34)  ( 122)  -  27,025 23,101 429,319 19,756 112,001 28.07 הרוח האיברית 
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 השקעות בישויות מוחזקות )המשך(  - 8באור 
 )המשך( בנות אשר הזכויות שאינן מקנות שליטה בהן מהותיות:ישויות  . ב

    

  2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום   2019  בדצמבר   31  ליום  

  חברה ה   /   השותפות 
 המוחזקת 

 זכויות   שיעור 
  הבעלות 

 שמוחזקות 
 ידי   על 

 שאינן   זכויות 
 מקנות 

 %   שליטה 

  יתרת 
 הזכויות 

  שאינן 
 מקנות 

 שליטה 
 נכסים 

 שוטפים 

 נכסים 
  שאינם 

   שוטפים 
 התחייבויות 

 שוטפות 

 התחייבויות 
 שאינן 

 הכנסות  שוטפות 
 רווח 

 )הפסד( 

 ( הפסד )   רווח 
 המיוחס 

 לבעלי 
 זכויות 
 שאינן 
 מקנות 

 שליטה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 שוטפת 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 
 השקעה 

 תזרים 
 מזומנים 
 מפעילות 

 מימון 

 שינוי   כ " סה 
 במזומנים 

 ושווי 
 מזומנים 

 ח " ש   אלפי   
              

 מבטחים אנרגיות 
 ירוקות בע"מ 

49 37,696 17,580 175,741 7,600 124,713 10,429 12,306 6,030 21,040  (1,821 ) (23,097) (3,878) 

              
 - אשכול חבצלת 

 אנלייט ש.מ - חלוציות 
20.51 52,487 39,674 580,013 25,310 349,222 15,199 20,815 4,269 45,005 - (48,803) (3,798) 

              
 ( 10,022)  107,763 ( 159,131)  41,346 21,004 42,090 123,834 900,755 47,617 919,684 80,698 25,958 49.9 קו אופ 

              
 
 
 



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 

 2021בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

44 

 )המשך( השקעות בישויות מוחזקות  - 8באור 
 השקעה בישויות כלולות: . ג

 
 

 הכלולה שם הישות
מדינת  

 התאגדות 
 

 שיעור ההחזקה האפקטיבי בזכויות בהון
 בדצמבר 31ליום    
   2021 2020 
   % % 
 

 50 50 ישראל קדרים אנלייט סולאר ש.מ 
 50.1 50.1 ישראל אנלייט אנרגיה צפה ש.מ   – מי גולן  

 50.2 50.2 ישראל "כרמי הרוח"( )א(   -כרמי הרוח ש.מ )להלן
 60 60 ישראל "עמק הרוחות"( )ב(   -עמק הרוחות ש.מ )להלן

Enlight K2-Wind d.o.o 16.7 16.7 סרביה "( )ג( 2"סרביה  -)להלן 
Bjornberget Vindkraft AB  60.7 - שבדיה ( ד) "ביורן"( -)להלן 

 
אשר    כרמי הרוח,מהזכויות בשותפות    50.2%-מוחזקת במלואה על ידי החברה ומחזיקה ב  אנלייט ש.מ-רוח הרדוף   .א

 . ית רוחלטובת ייצור חשמל מאנרג הוקמה
,  מהזכויות בשותפות עמק הרוחות  60%-אנלייט ש.מ מוחזקת במלואה על ידי החברה ומחזיקה ב  –רוח אביגיל   .ב

 אשר הוקמה לטובת ייצור חשמל מאנרגית רוח.
ייצור חשמל מאנרגית  אשר הוקמה לטובת, 2ממניות חברת סרביה  33.3%-מחזיקה באופ, -קובאמצעות החברה,  . ג

 רוח.
ביורן,    51%- ב  Enlight EUהחברה מחזיקה באמצעות   .ד ישיר בחברת  דרך    5.2%-בובאופן  עקיפה  קרן  בהחזקה 

PGEIF . (.11א' ) 30 לפרטים נוספים ראה ביאורהחברה אוחדה לראשונה.  2021במהלך שנת 
 

 וולטאיות -נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון להקמה ותפעול של מערכות פוטו  - 9באור 

 פרויקט

 הספק
 -ב כולל

MW בפרויקט החזקה אחוז 

פי תעריאישור 
  מתקן ל

)אגורות  
 לקוט"ש( 

 שיעור
  התשואה

 נכס על
 החוזה

 31נכס חוזה ליום 
    2021בדצמבר 

 )אלפי ש''ח( 
      

  511,735 צמוד 6% 62.8 90% 55 חלוציות

  גגות
 2.63 בינוניים 

 גולן  פירות בפרויקט 51%
 נחמיה  שדה בפרויקט 100%

 53.99 ברבור בפרויקט 51%
5.75%  

   16,002 צמוד
  130,967 צמוד  6.5% 102.46 100% 10 בילו  תלמי

  154,552 צמוד 8% 130.39 100% 10 מבטחים 
   50,501 צמוד 6% 96.31 100% 5 כרמים

   28,942 צמוד 6% 96.31 100% 3 עידן 
      

 בדוחותיה הכספיים של החברה IFRIC 12מקדמית לרשות לניירות ערך בנושא יישום  פנייה

 
  החשבונאית   המדיניות  שינוי  בעניין  עמדתה  קבלת  לשם  ערך  ניירות  לרשות  מקדמית  פנייה  החברה  הגישה  2021  נובמבר  בחודש

 בהתאם .  חלוציות  מתקן  ושל  וואט-מגה   16  עד  של  בהספק  חשמל  לייצור  וולטאים  פוטו  מתקנים  של  ותפעול  להקמה  הסדרים  לגבי
 יזמים  פטר  2018  ביולי  לתוקף   שנכנס  החשמל  משק  לחוק  16  מספר  תיקון,  שהוגשה  המקדמית  בפניה  כאמור   החברה  לעמדת
 בתחולת  עוד  אינם   אלו  מתקנים,  זה  ממועד   כן   ועל  ייצור  רישיון  בקבלת  מהצורך  זה   בהספק  במתקנים  חשמל  המייצרים  פרטיים
  שבחינה  בדעה  החברה,  חלוציות  למתקן  בהתייחס,  כן  כמו.  העלות  שיטת  לפי  קבוע   כרכוש  יטופלו  מכך  וכתוצאה  12  מספר  פרשנות

 טכנולוגיים  שינויים  לבצע  המאפשרת  563  מספר  אסדרה  של  בפועל  היישום  בעת   תידרש  זו  פרשנות  תחולת  לעניין  מחודשת
. לאחר הגשת הפנייה המקדמית התקיימו מספר  הייצור  ויעילות  הספק  את  שיגדיל  באופן  ולהרחיבו  חלוציות  במתקן  משמעותיים

להבנת החברה, לא חל לדעת סגל רשות ניירות ערך שינוי   מהםדיונים בין נציגי החברה ויועציה לבין סגל הרשות לניירות ערך,  
עותי בתנאי ההסדרים האמורים בתקופות הקודמות למועד הדיווח אשר מצדיקים בחינה מחודשת כאמור. להבנת החברה משמ

וואט  -מגה   16  עד  ההסדריםאילו לעניין  ו  יהיה בתקופות הדיווח העוקבות,  563שינוי משמעותי בתנאי ההסדר בהתייחס לאסדרה  
 טרם,  זה  למועד  נכון.  הדיווח  למועד  מחודשת  לבחינה  הדרושים  יםהתנא  התקיימו  טרם  כי  סבור  הרשות  סגל  החברה  להבנת

 בחינה  המצדיקים  התנאים  לכשיתקיימו  במעבר  החשבונאי  הטיפול  לעניין   בנושא  ערך  לניירות  הרשות  של  עמדתה  התקבלה
 . לעיל כאמור החברה של פנייתה לעניין וסופית רשמית עמדה התקבלה טרם וכן מחודשת
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 קבוע רכוש  - 10באור 
 

 ההרכב והתנועה: 
 2021שנת  

 סך הכל אחרים  )ב(  חוות רוח  )א(   מערכות סולאריות  

 אלפי ש''ח  

     עלות:
 3,102,867  8,986   2,692,735  401,146  2021בינואר  1ליום 
 IFRS -   16,681 -   16,681 16 –היוון 

 1,582,439  1,696  1,580,743  -  ( 1) )גריעות( תוספות
 400,923  1,658  399,265  -  ( 3כניסה לאיחוד )

 ( 343,189) ( 186) ( 323,035) ( 19,968) הפרשי תרגום 

 4,759,721  12,154  4,366,389  381,178  2021בדצמבר  31עלות ליום 
     

     פחת שנצבר: 
 87,410  2,282  62,881  22,247  2021בינואר  1ליום 

 54,819  1,208  41,320  12,291  הוצאות פחת

 938  938  -  -  ( 3כניסה לאיחוד )

 ( 13,704)  ( 63)  ( 12,462)  ( 1,179) הפרשי תרגום 

 129,463  4,365   91,739  33,359  2021בדצמבר  31פחת שנצבר ליום 
     

 4,630,258  7,789  4,274,650  347,819  2021בדצמבר  31יתרה בספרים ליום 

 
 2020שנת  
 סך הכל אחרים    חוות רוח    מערכות סולאריות  

 אלפי ש''ח  

     עלות:
 1,867,138  7,522  1,446,871  412,745  2020בינואר  1ליום 
 IFRS  -  9,088  -  9,088 16 –היוון 

 1,083,152  1,878  1,078,136  3,138  (1תוספות )
     סיווג מעלויות נדחות בגין פרויקטים

 85,636  -  85,636  -  ( 2) לרכוש קבוע 
 57,291  -  57,291  -  ( 3) כניסה לאיחוד
 562  ( 414) 15,713  ( 14,737) הפרשי תרגום 

     
 3,102,867  8,986  2,692,735  401,146  2020בדצמבר  31עלות ליום 

     
     פחת שנצבר: 

 41,423    1,630  30,463  9,330  2020בינואר  1ליום 
 45,045  1,232  30,859    12,954  הוצאות פחת

 942  ( 580) 1,559  ( 37) הפרשי תרגום 
     

 87,410  2,282  62,881  22,247  2020בדצמבר  31פחת שנצבר ליום 
     

 3,015,457  6,704  2,629,854  378,899  2020בדצמבר  31יתרה בספרים ליום 

 
 

  הכשירים  היוון עלויות אשראי שנבעו בתקופת הקמת הנכסיםבגין    מתוך התוספות הינו  מיליון ש''ח  83  -של כ  סכום ( 1)
 מיליון ש''ח(.  39  -: כ2020)

 . מוינו לרכוש הקבוע רוח בראשית  רויקטפבגין  בעיקרעלויות נדחות  ( 2)
"ח ש  מיליון  401  -כ  של  בסך   בעלות(  שבדיה)  ביורןלראשונה את פרויקט    איחדה  החברה  2021  מאי  חודש  במהלך ( 3)

 ספרד(.  -GECAMA ב: כניסה לאיחוד 2020)
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 רכוש קבוע )המשך( - 10באור 
 

 מערכות סולאריות ( א)
 

 מערכות סולאריות למועד הדיווח )*(:  רכוש קבוע במסגרת בסעיף הנכללים הפרויקטים סקירת להלן
 

 אטילה  2סאנלייט  1סאנלייט  זית ירוק חשמל  לייצור פרויקטים
 הונגריה  ישראל  ישראל  ישראל מדינה

 מסחרית הפעלה סטטוס

2012  בשנת החלה  

צבר פרויקטים 

שהפעלתם המסחרית 

2018 משנתהחלה   

צבר פרויקטים 

שהפעלתם המסחרית 

2019 משנתהחלה   

 מסחרית הפעלה

2019 שנתב החלה  

 MWp 53 MWp 12 MWp 57 MWp 0.5 הספק מותקן  

   50.1% – כ  50%-100% ממוצע ב 75% - כ 100% שיעור החזקה אפקטיבי 

 מיליון ש''ח  132 - כ מיליון ש''ח  44 - כ מיליון ש''ח  170 - כ מיליון ש''ח 2 - כ 2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

 
  .12 מספר לפרשנות בהתאם זיכיון הסדרי בגין חוזה כנכסי המוצגות סולאריות מערכות  בדבר 9 בביאור בנוסף ראה )*(
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 רכוש קבוע )המשך( - 10באור 
 

 חוות רוח (ב)
 

 חוות רווח למועד הדיווח:  רכוש קבוע במסגרת בסעיף הנכללים הפרויקטים סקירת להלן
 

 טולינמויל    Sowi Picasso לוקובץ' EWK חשמל  לייצור פרויקטים
 אירלנד שבדיה קוסובו   קרואטיה סרביה מדינה

 החלה   מסחרית  הפעלה סטטוס

 2019 בשנת

 החלה   מסחרית  הפעלה

 2018 בשנת

 החלה   יתמסחר  הפעלה

 ( 1) 2021 בשנת

 מסחרית הפעלה

 2021 בשנת החלה

 מסחרית הפעלה

 2017 בשנת החלה

 MWp 49 MWp 105 MWp 113 MWp 13.6 MWp 105 הספק מותקן  

 50.1% – כ 69% – כ 60% – כ 50.1% – כ 50.1% – כ שיעור החזקה אפקטיבי 

 מיליון ש''ח  67 - כ מיליון ש''ח  482 - כ מיליון ש''ח  455 - כ מיליון ש''ח 166 -כ מיליון ש''ח  489 - כ 2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

 
 

 חוות רוח למועד הדיווח:  רכוש קבוע במסגרת בסעיף הנכללים בהקמה פרויקטים סקירת להלן
 

 Gecama רוח בראשית עמק הבכא  חשמל  לייצור פרויקטים
Björnberget 

Vindkraft AB 
 שבדיה ספרד ישראל ישראל מדינה

 הקמה הקמה הקמה (2) הקמה סטטוס

 MWp 189 MWp 329 MWp 372 MWp 109 הספק מותקן  

 56% – כ 72% – כ 60% – כ 40.9% – כ שיעור החזקה אפקטיבי 

 מיליון ש''ח  518 - כ מיליון ש''ח  671 - כ מיליון ש''ח  677 - כ מיליון ש''ח  609 - כ 2021בדצמבר  31עלות ליום 

 
 
 (.3)31ביאור  ראהלפרטים נוספים בדבר ההפעלה המסחרית  (1)
 (. 5)31. לפרטים נוספים ראה ביאור הפעלה מסחריתב חלההו רישיון הייצור הקבוע  קיבלה אתהחברה  2022במרץ,  27ביום  (2)
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 נכסים בלתי מוחשיים - 11באור 
 

 ההרכב והתנועה  א. 
 
הסכמים לאספקת     

חשמל והסכמי  
 ( 1זיכיון )

 
 
 (2)   מוניטין

 
 

 סך הכל

 אלפי ש"ח   

    עלות
 300,688 -  300,688 2021בינואר  1יתרה ליום 

 532,821 478,008 54,813 כניסה לאיחוד
 ( 50,873) ( 17,331) ( 33,542) הפרשי תרגום 

    
 782,636 460,677 321,959 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    הפחתה:

 9,493  - 9,493 בינואר  1יתרה ליום 
 4,790  - 4,790 הפחתה 

    
 14,283  - 14,283 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

    
 768,353 460,667 307,676 2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

 
 

הסכמים לאספקת     
חשמל והסכמי  

 ( 1זיכיון )

 אלפי ש''ח    

   
  עלות 

 199,131 2020בינואר  1יתרה ליום 
 55,909 כניסה לאיחוד

 44,393 תשלומים על חשבון רכישת חברה מאוחדת 
 1,255 הפרשי תרגום 

  
 300,688 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  הפחתה: 

 5,471 2020בינואר  1יתרה ליום 
 4,022 הפחתה 

  
 9,493 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
 291,195 2020בדצמבר  31מופחתת ליום עלות 

 
 

 . הוכרו כנכס בלתי מוחשי בסכום השווה לחלק היחסי מסך התמורה שהועברההסכמים לאספקת חשמל  (1)
 . במהלך התקופה השוטפת ועסקים שאירע פיבדבר צירו 1א.8ביאור  ראה (2)
 

 ח או הפסד ו פילוח הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בדוח רו  ב. 
 

 2019שנת  2020שנת  2021שנת   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 2,734  4,022  4,789  )פחת והפחתות(  עלות המכר
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 ספקים ונותני שירותים אחרים  - 12באור 
 

 ההרכב 
 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 25,420  85,253  חשבונות פתוחים 
 171  15  המחאות לפירעון 

      
  85,268  25,591 

 
ימים. בגין תקופה זו לא משלמת החברה    75-הינו כ  2021האשראי של החברה מול ספקים בשנת    ימי  ההיקף הממוצע של

 ריבית.
 

 זכאים ויתרות זכות - 13באור 
 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 19,963  13,721  (1רכישה )זכאים בגין עסקאות 

 25,222  90,880  הוצאות לשלם 
 179,052  -  ( 2עמלת פירעון מוקדם )

 466  2,540  ריבית לשלם בגין הלוואות למימון פרויקטים
 7,785  9,973  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

 18,735  7,418  מוסדות ממשלתיים 
 2,251  11,922  והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת התחייבויות לעובדים 

 2,228  2,588  הטבות בגין חופשה והבראה 
 470  517  ( 1ד27)ראה באור  נדחיתחלות שוטפת של התחייבות בגין הסדר תמורה 

 4,683  85,842   מכשירים פיננסיים
 -  1,384  נדחות הכנסות

 -  2,182  התחייבות בגין קבלן הקמה מי גולן 
 116  115  אחרים

      
  229,082  260,971 
 
(, קוסובו Picassoנובעת מהתחייבות עתידית למוכרים בפרויקטי הרוח בשבדיה )  2021  בדצמבר  31  ליוםהיתרה   (1)

(SOWI  )וספרד  (GECAMAבגין פ .)ספרד  רויקט  (GECAMA  ישנה יתרת זכאים )מיליון ש"ח   3.5של    נוספת
על שנה מיום המאזן ועל כן מופיעות בנפרד כזכאים ויתרות זכות לזמן    העולות  בתקופות  לפירעוןמיליון אירו(  )

 ארוך. 
 ב'.-( א' ו2) 14לפרטים נוספים בדבר עמלת פירעון מוקדם ראה ביאורים  (2)
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 אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי  - 14באור 
 

 סך הכל התחייבויות לא שוטפות  התחייבויות שוטפות  

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 23,416  9,816  -  -  23,416  9,816  (1אשראי מתאגידים בנקאיים )

                הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 2,678,591   3,816,700  2,032,344   3,634,250  646,247  182,450  ( 2פיננסיים אחרים ) ומוסדות    

הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה  
 (3 )  -  17,467  242,932  131,198  242,932  148,665 

                
                סה"כ אשראי מתאגידים בנקאיים 

 2,850,672   4,069,448   2,163,542   3,877,182  687,130  192,266  אשראי אחרים ונותני   
 

 משיכות ממסגרת מס ערך מוסף בתקופת ההקמה בהתאם להסכמי המימון של הפרויקטים השונים.   (1)
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

   הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים (2)
 

 גגות בינוניים    כרמים ועידן   חלוציות   מבטחים ותלמי בילו  הפרוייקט שם 
בנק לאומי לישראל בע"מ וגופים  המלווה 

מקבוצת מנורה ועמיתים קרנות  
 פנסיה 

בנק לאומי לישראל בע"מ וגופים 
מקבוצת מנורה ועמיתים קרנות  

 פנסיה 

בנק לאומי לישראל בע"מ וגופים 
ועמיתים קרנות  מקבוצת מנורה 

 פנסיה 

 גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח

 מיליון ש"ח.   15- כ  מיליון ש"ח  107 -כ מיליון ש"ח  609 -כ ש''ח מיליון  356-כ סכום ההלוואה/ המסגרת 
 2019ינואר  2020דצמבר  2020דצמבר  2020דצמבר  מועד העמדת המימון

 מיליון ש"ח  12.8-כ מיליון ש"ח   102.1-כ מיליון ש"ח  588.5-כ ש''חמיליון  333 -כ 31/12/21יתרת ההלוואה ליום  
מיליון ש"ח   70-כ מיליון ש''ח  319.3-כ מיליון ש''ח  184.5-כ 31/12/20  יתרת ההלוואה ליום   מיליון ש"ח  13.3-כ 

לוח סילוקין מגולף אשר מורכב  לוח סילוקין 
 מתשלומים רבעוניים 

מורכב לוח סילוקין מגולף אשר 
 מתשלומים רבעוניים 

לוח סילוקין מגולף אשר מורכב 
 מתשלומים רבעוניים 

לוח סילוקין מגולף אשר מורכב  
 מתשלומים רבעוניים 

למשך כל התקופה עד תום מועד  תקופת החוב 
  13 -הרישיון הקבוע לייצור חשמל, כ

 שנים. 

למשך כל התקופה עד תום מועד 
  15 -הרישיון הקבוע לייצור חשמל, כ

 שנים. 

למשך כל התקופה עד תום מועד 
  13 -הרישיון הקבוע לייצור חשמל, כ

 שנים. 

 שנים  15-כ

צמודה  0.77% -ריבית בשיעור של כ נקובה שנתית ריבית
 למדד

צמודה  0.88% -ריבית בשיעור של כ
 למדד

צמודה  2.2% -ריבית בשיעור של כ  צמודה למדד  0.8% –ריבית של כ 
 למדד

     פיננסיות: התניות 
 מיליון ש"ח  0.7-כ -  -  -  חוב  לשירות קרן 

 ADSCR   1.07 1.05 1.05 1.05 הפרה 
LLCR    1.12 1.05 1.05 1.05 הפרה 

נכון לתאריך המאזן החברות עמדו   עמידה בהתניות פיננסיות
 בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל 

נכון לתאריך המאזן השותפות עמדה 
 הפיננסיות האמורות לעיל בהתניות 

נכון לתאריך המאזן השותפויות עמדו  
 בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל 

נכון לתאריך המאזן השותפויות עמדו  
 בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל 

שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות   בטוחות 
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, 

ותמיכה הבטוחות מקבלני הפרויקט 
צולבת בין תאגידי הפרויקטים 
מבטחים, תלמי בילו, חלוציות,  

 כרמים ועידן ביחס לשירות החוב.

שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות  
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, 

הבטוחות מקבלני הפרויקט ותמיכה 
צולבת בין תאגידי הפרויקטים 
מבטחים, תלמי בילו, חלוציות,  

 ס לשירות החוב.כרמים ועידן ביח

שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות  
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, 

הבטוחות מקבלני הפרויקט ותמיכה 
צולבת בין תאגידי הפרויקטים 
מבטחים, תלמי בילו, חלוציות,  

 כרמים ועידן ביחס לשירות החוב.

שעבוד זכויות השותפויות 
בפרויקטים, רכוש שותפויות 

לתקבולים ממכירת   הפרויקט, הזכות
חשמל, זכויות שותפות הפרויקט  

בנוגע לקרקע, הביטוחים, ההסכמים 
מול הקבלנים והבטוחות מהקבלנים  

על פיהם, זכויות השותפים  
 בשותפויות לקבלת רווחים וכיו"ב.
גיבוי בין זכויות החברה בשרשור 

בשותפויות הפרויקט של כל קבוצת 
 פרויקטים.

 -  (א2)14ראה ביאור  (א2)14ראה ביאור  (א2)14ביאור ראה  הפניה למידע נוסף 
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 )המשך(  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים (2) 
 

 
 ריבית של אג"ח ממשלתי צמוד מדד בעל מח"מ זהה המתקבע במועד המשיכה. -)*( ריבית בסיס

 

 . ודקל "2"סאנלייט -פרויקטי מכרזי תעריף  עמק הבכא  " 1"סאנלייט -" -פרויקטי מכרזי תעריף  שם הפרוייקט 

 גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח בנק הפועלים בע"מ ובשיתוף קבוצות הפניקס והראל  גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח המלווה 
 מיליון ש"ח   70  - כ  מיליון ש"ח   563- כ  מיליון ש"ח  160-כ סכום ההלוואה/ המסגרת 

 2019דצמבר  2018נובמבר    2018מרץ  מועד העמדת המימון
 מיליון ש"ח  48.6 -כ מיליון ש"ח   492.3-כ מיליון ש"ח   145.1 -כ /2131/12יתרת ההלוואה ליום  
 מיליון ש"ח  49.5 -כ מיליון ש"ח   407.6-כ מיליון ש"ח   147 -כ 31/12/20  יתרת ההלוואה ליום 

 לוח סילוקין  מגולף, החזרים רבעוניים  לוח סילוקין מגולף, החזרים רבעוניים.  לוח סילוקין מגולף, החזרים רבעוניים.  סילוקין לוח 
 שנים 22-תקופת ההקמה ועוד כ שנים. 18-תקופת ההקמה ועוד כ שנים 22-תקופת ההקמה ועוד כ תקופת החוב 

ריבית בסיס)*( בתוספת   -תקופת ההקמה  צמודה למדד 2.6%-3%ריבית בטווח שבין  נקובה ריבית שנתית
 צמודה למדד  3.3%מרווח של 

ריבית בסיס)*( בתוספת    -תקופת התפעול 
  צמודה למדד 2.65%מרווח של 

 צמודה למדד 2.15%ריבית בסיס)*( בתוספת מרווח של 

    התניות פיננסיות: 
 מיליון ש"ח  1.8 -כ  -  מיליון ש"ח  5.8-כ קרן לשירות חוב 

ADSCR  1.07 1.05 1.07 הפרה 
LLCR  1.12 1.05 1.12 הפרה 

נכון לתאריך המאזן השותפויות עמדו   עמידה בהתניות פיננסיות
 בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל 

נכון לתאריך המאזן לא נדרשת עמידה בהתניות 
 הפיננסיות האמורות לעיל 

השותפויות עמדו בהתניות  נכון לתאריך המאזן 
 הפיננסיות האמורות לעיל 

שעבוד זכויות השותפויות בפרויקטים,  בטוחות 
שעבוד רכוש שותפויות הפרויקט, הזכות  

לתקבולים ממכירת חשמל, זכויות שותפות 
הפרויקט בנוגע לקרקע, הביטוחים, 
ההסכמים מול הקבלנים והבטוחות 

השותפים מהקבלנים על פיהם, זכויות 
בשותפויות לקבלת רווחים וכיו"ב.  גיבוי בין 

זכויות החברה בשרשור בשותפויות 
 הפרויקט של כל קבוצת פרויקטים.

שעבוד התעריף והרישיון המותנה, שעבוד רכוש 
תאגיד הפרויקט הייעודי, הזכות לתזרים, 

הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני  
 ההקמה וכיוב'.

 

השותפויות בפרויקטים, שעבוד רכוש שעבוד זכויות 
שותפויות הפרויקט, הזכות לתקבולים ממכירת חשמל,  

זכויות שותפות הפרויקט בנוגע לקרקע, הביטוחים,  
ההסכמים מול הקבלנים והבטוחות מהקבלנים על  
פיהם, זכויות השותפים בשותפויות לקבלת רווחים 

 וכיו"ב.  גיבוי בין זכויות החברה בשרשור בשותפויות
 הפרויקט של כל קבוצת פרויקטים.

 

 (6ב) 30ראה ביאור  (5ב) 30ראה ביאור  (3ב) 30ראה ביאור  יות ערבו 
 -  (1א) 30ראה ביאור  -  הפניה למידע נוסף 



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 

 2021בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

53 

 )המשך( בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחריםאשראי מתאגידים  - 14אור ב
 

 )המשך(  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים (2)
 

 EWK לוקובץ' טולינמויל  שם הפרוייקט 
 Novi Sad-ו  INTESA  ERSTE ,EBRDמקבוצת    PBZ  - ו   Bank of Ireland ERSTE המלווה 

  קונה   מיליון   134- מיליון אירו וכ   31  - כ  אירו מיליוני    14.3  - כ  סכום ההלוואה/ המסגרת 
 )*( קרואטית 

 מיליון אירו 139 -כ

 2017דצמבר  2020 דצמבר 2020אוגוסט  מועד העמדת המימון
 מיליון אירו  28.7-כ מיליון אירו 12.8 -כ /2131/12יתרת ההלוואה ליום  

 מיליון קונה  123-וכ
 אירו מיליון 102.6-כ

 מיליון אירו 25-כ מיליון אירו  13.7-כ 31/12/20  ההלוואה ליום יתרת  
 מיליון קונה  134-וכ

 אירו  מיליון 111-כ

 חצי שנתיים   תשלומים   23- ההלוואה תיפרע ב  תשלומים רבעוניים   46- ההלוואה תיפרע ב  תשלומים רבעוניים   50- ההלוואה תיפרע ב  לוח סילוקין 
 שנים 11.5-כ תקופת ההקמה ועוד שנים  11.5 שנים  12.5 תקופת החוב 

 3.47%מההלוואה בריבית בשיעור של  90%-כ נקובה ריבית שנתית
 3M מההלוואה בריבית יוריבור 10%-וכ

 2%בתוספת מרווח של 

להלוואה   3.75% שלבשיעור  ריבית
 3.5%באירו וריבית בשיעור של 

 קונה להלוואה במטבע 

 ,  2.3% מההלוואה בריבית בשיעור של אירו יליוןמ 83-כ
 , 3.95%מיליון אירו מההלוואה בריבית בשיעור של  40-כ

 .4.65%-4.83%מיליון אירו מההלוואה בריבית בטווח של  16-וכ
    התניות פיננסיות: 

 אירו מיליון 7.7-כ אירו  מיליון 2.8 -כ -  קרן לשירות חוב 
ADSCR  1.10 1.10 1.05 הפרה 

עמידה,   בהתניות פיננסיותעמידה  לפיו  אי  מהבנק  ויתור  כתב  התקבל 
לדרוש  זכותו  על  היתר,  בין  המלווה,  מוותר 

 . פירעון מיידי

נכון לתאריך המאזן החברה עמדה 
 בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל 

נכון לתאריך המאזן החברה עמדה בהתניות הפיננסיות 
 האמורות לעיל 

שעבדה לטובת הבנק את כל  חברת הפרויקט  בטוחות 
הציוד בפרויקט, זכויותיה מתוקף הסכמי  

מכירת החשמל, זכויותיה ברישיונות, 
זכויותיה בפוליסת הביטוח ויתר זכויותיה 

בפרויקט. כמו כן שועבדו לטובת הבנק מלוא  
 החזקותיה של החברה בחברת הפרויקט.

חברת הפרויקט תשעבד לבנק את ציוד 
חשמל, הפרויקט, הסכמי מכירת ה

זכויותיה ברישיונות, פוליסת הביטוח 
 ויתר זכויותיה בפרויקט.

חברת הפרויקט תשעבד לבנק את רכוש חברת הפרויקט, הזכות 
 לתזרים, הביטוחים, הבטוחות מקבלני ההקמה וכו'.

 -  -  ()א( 5)ג 30 ביאורראה   ויות ערב
 -  ב (2)14 ביאור ראה -  הפניה למידע נוסף 

 
 . 2.14 -2021 בדצמבר 31 ליום"ח ש /קונה"ח שע)*(
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 )המשך(  םהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרי (2) 
 

 
 . 104.83 -2021בדצמבר  31שע"ח פורינט/ש"ח ליום  )*(

  

 בשוודיה Picassoפרויקט  הרוח  פרויקט אנרגיית רוח בקוסובו Raaba-ו  Meg שם הפרוייקט 
 EBRD Hamburg Commercial Bank- ו   ERSTE ERSTE  ,NLB group המלווה 

מסגרת אשראי    בנוסף   עמיד י הבנק    .  מיליון אירו   81.7  - כ  מיליון אירו   115  - כ  פורינט הונגרי)*(   מיליארד   14  - כ  סכום ההלוואה/ המסגרת 
מיליון אירו    15- לערבויות הנדרשות בהיקף של עד כ 

 מיליון אירו בתקופת התפעול   7- בתקופת ההקמה ועד כ 
 2020ינואר  2020 ינואר 2019ינואר  מועד העמדת המימון

 מיליון אירו 81.5 -כ אירו מיליון 79.4 -כ פורינט  מיליארד 13.2-כ /2131/12יתרת ההלוואה ליום  
 מיליון אירו 79.4 -כ אירו מיליון 31.8 -כ פורינט  מיליארד 13.4-כ 31/12/20  יתרת ההלוואה ליום 

החזרים רבעוניים, לוח הסילוקין מגולף עם החזרים   לוח סילוקין 
 נמוכים יותר בשנתיים הראשונות 

 , לוח הסילוקין מגולף רבעוניים החזרים   החזרים חצי שנתיים, לוח סילוקין מגולף  

 שנים 18-ועוד כתקופת ההקמה  שנים 11-ועוד כתקופת ההקמה  שנים 17-ועוד כתקופת ההקמה  תקופת החוב 
 4.05% הלוואה בריבית בשיעור שלמה 30%-כ נקובה ריבית שנתית

 . 6.3% הלוואה בריבית בשיעור שלמה 70%-וכ
 , 1.9% מההלוואה בריבית בשיעור של 50%-כ

בתוספת  יוריבור מההלוואה בריבית  50%-וכ
החברה התחייבה לגדר לפחות  .4%מרווח של 

מסך ההתחייבות של ריבית הבסיס לכל   40%
 .תקופת החוב

לתקופת ההקמה ועד ליום    1.58%ריבית בשיעור של 
עד   2.33%וריבית בשיעור של  2029בדצמבר  31

 לסוף תקופת ההלוואה. 

    התניות פיננסיות: 
 -  -  הונגרי  פורינט מיליון 414 חוב  לשירות קרן 

ADSCR  1.05-1.10בטווח של  1.05-1.10בטווח של  1.05-1.10בטווח של  הפרה 
נכון לתאריך המאזן החברה עמדה בהתניות  עמידה בהתניות פיננסיות

 הפיננסיות האמורות לעיל 
נכון לתאריך המאזן לא נדרשת עמידה בהתניות 

 האמורות לעיל הפיננסיות 
נכון לתאריך המאזן לא נדרשת עמידה בהתניות 

 הפיננסיות האמורות לעיל 
שעבוד התעריף והרישיון לייצור חשמל, שעבוד  בטוחות 

רכוש תאגידי הפרויקטים, הזכות לתזרים, 
הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני  

הפרויקטים וכיוב'(. מימון פורטפוליו  
  מבוצע ונבחן באופן מאוחד.הפרויקטים 

שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות לתזרים, 
הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני  

 .הפרויקט וכיוב'

שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות לתזרים, 
הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני  

  .הפרויקט וכיוב'

 -  ( 13)ב 30 ביאור ראה -  יות ערבו 
 (6)א 30 ביאור ראה (4)א 30 ביאור ראה -  הפניה למידע נוסף 
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 ( )המשך םהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרי (2) 
 

 

 Gecamaפרויקט  בראשית רוח שם הפרוייקט 
  Björnberget Vindkraft AB פרויקט 
 בשבדיה 

 המלווה 

בנק הפועלים בע"מ ובשיתוף גופים מקבוצת מגדל  
 ועמיתים 

Banco de Sabadell   ו-Bankia KFW IPEX-Bank, DekaBank  ,  והבנק
השוודי  Swedish Export Credit   הממשלתי 

Corporation (SEK) . 
 מיליון אירו   207  - כ  מיליון אירו   160  - כ  מיליארד ש"ח  1.05 -כ סכום ההלוואה/ המסגרת 

 2021מאי  2020 יוני 2020יולי  מועד העמדת המימון
 -  מיליון אירו.  56.7 -כ "ח ש  מיליון 645.7 -כ 31/12/21  יתרת ההלוואה ליום 
 -  -  מיליון ש"ח  255.5 -כ 31/12/20יתרת הלוואה ליום 

 החזרים חצי שנתיים, לוח הסילוקין מגולף   החזרים חצי שנתיים, לוח הסילוקין מגולף  החזרים רבעוניים, לוח הסילוקין מגולף   לוח סילוקין 
 שנים  18תקופת הקמה ועוד  שנים 14 -כ ועודתקופת ההקמה  שנים  19 -ועוד כתקופת ההקמה  תקופת החוב 

מרווח   בתוספת  ס ריבית בסי -תקופת ההקמה  נקובה ריבית שנתית
   2.5%- 3%של 

מרווח   ריבית בסיס בתוספת  -תקופת התפעול 
 2.2%-2.7%של 

- 3%של  מרווח בתוספת  יוריבור בסיס ריבית
מסך  75%. החברה התחייבה לגדר לפחות  2.5%

ההתחייבות של ריבית הבסיס לתקופת חוב של 
 . שנים החל ממועד הפעלת הפרויקט 13לפחות 

 החברהמעל היוריבור.  1.75%מרווח  -ריבית
 ההתחייבויות מסך 75% לפחות לגדר התחייבה

  החל שנים 18 של  חוב לתקופת הבסיס ריבית של
 . הפרויקט הפעלת ממועד

    התניות פיננסיות: 
 -  -  -  חוב  לשירות קרן 

ADSCR  1.05 1.05 1.05 הפרה 

 פיננסיות בהתניות עמידה
 בהתניות עמידה נדרשת  לא המאזן לתאריך נכון

 לעיל  האמורות הפיננסיות
 בהתניות עמידה נדרשת  לא המאזן לתאריך נכון

 לעיל  האמורות הפיננסיות
 בהתניות עמידה נדרשת  לא המאזן לתאריך נכון

 לעיל  האמורות הפיננסיות

 בטוחות 

שעבוד רכוש תאגיד הפרויקט הייעודי, הזכות 
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות 

 מקבלני ההקמה וכיוב'.

שעבוד רכוש תאגיד הפרויקט הייעודי, הזכות 
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות 

 ההקמה וכיוב'.מקבלני 

שעבוד רכוש תאגיד הפרויקט הייעודי, הזכות 
לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות 

 מקבלני ההקמה וכיוב'.

 -  ()ג( 5ג)30, (12)ב 30 ביאור ראה ( 3)ג 30 ביאור ראה ערבויות 
 (11)א 30 ביאור ראה (5)א 30 ביאור ראה (3)א 30 ביאור ראה הפניה למידע נוסף 
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 ם )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרי ( 2)
 

מצטבר של ( לחמישה פרויקטים סולאריים מניבים בישראל בהספק  Re-financeחתימת הסכם למימון מחדש )   . א
 וואט-מגה 83

 
חתמה החברה על הסכם למימון מחדש עם קונסורציום מלווים בראשות בנק לאומי לישראל   2020,  בדצמבר  30  ביום

 בע"מ ובשיתוף גופים מקבוצת מנורה ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות )להלן, יחד: "המלווים"(, כדלקמן:  
 

מיליארד ש"ח במתכונת    1.1  -חוב בכיר בהיקף מצטבר של כ  מדהועבהתאם למערך הסכמי הסגירה הפיננסית,   א.
( לתאגידי הפרויקטים חלוציות, מבטחים,  Non-recourse Project Financingריקורס )-של מימון פרוייקטלי נון 

וואט וממוקמים  -מגה   83תלמי בילו , כרמים ועידן, אשר מייצרים חשמל מאנרגיה סולארית בהספק מצטבר של  
 קרקעות בדרום הארץ )להלן, יחד: "הפרויקטים"( . על פני 

 
מיליון ש"ח,   575  -המהלך המתואר כלל  פירעון מלא של החוב הבכיר שהועמד לפרויקטים בסך מצטבר של כ  ב.

מיליארד ש"ח    1.1  - מיליון ש"ח ונטילת חוב בכיר חדש בהיקף מצטבר של כ  33.5  -שחרור קרנות בהיקף של כ
יותר   נמוכה  ינואר    . עם השלמת המהלךתוהקודמ  הבכיר  החוב  בהלוואות  ר מאשבריבית  , החברה 2021בסוף 

 מיליון ש"ח מהפרויקטים.  360 -כשל  בסךיתרת תזרים פנויה  משכוושותפיה 
 

למלווים    2020דצמבר    חודש  במהלך ג.  מחייבות  הודעות  החברה  אשר    ,העסקה  מימוש  על  הקודמיםהוציאה 
בגין   2020 לשנתמיליון ש"ח בדוחותיה הכספיים  185 -הוצאה חד פעמית בהיקף של כ החברה רשמה בעקבותיה

 עמלה  , וטרם הופחתו במלואן  שנלוו לנטילת ההלוואות המקוריות  ועלויות עסקה  מוקדםהפירעון  התשלום עמלת  
החוב הנחות )מזנין( שנפרע על ידי    פירעוןרעון מוקדם ששולמה בגין  ימיליון ש"ח עמלת פ  40-בנוסף לכ   הינה  זו

של החברה  שיפור משמעותי בהוצאות המימון ובתוצאותיה הכספיות נרשם. מנגד, (3)14 בביאורהחברה כאמור 
 .מחדש המימון לתהליך עוקבותהשנים ה  15 על סשצפוי להיפר

 
התחייבויות שוטפות בסעיף   במסגרתמיליון ש"ח    575-, נכללו סך ההלוואות בסך של כ 2020  בדצמבר  31  יוםל .ד

 על  המאוחדים  בדוחות  אחרים  פיננסיים  ומוסדות  בנקאיים  מתאגידים  הלוואות  בגין  שוטפות  וחלויות  אשראי
, אשר הוכרו  ש"ח  מיליון   33.5-בסך של כ   שנפרעו  ההלוואות  עבור  חוב  לשירות  הקרנות ,  כן  כמו,  הכספי  המצב

במזומנים ושווה מזומנים ובמזומנים מוגבלים בשימוש לזמן    נכללותכמזומנים מוגבלים בשימוש לזמן ארוך,  
 לתאריך  עד  המלווה  של  השעבוד  להסרת  בהתאם  2020בדצמבר    31  ליוםקצר בדוחות המאוחדים על המצב הכספי  

 .המאזן
 
מחדש   .ה המימון  לסביבת    אפשרהעסקת  והתאמתם  הפרויקטים  של  המימון  למבנה  משמעותית  אופטימיזציה 

יותר, ביחס לתקופה ותנאי השוק אשר שררו בעת ביצוע עסקאות המימון   ריבית ותנאים מסחריים מיטביים 
   הקודמות.

 
 זה.ביאור טבלה לעיל בכאמור ראה  של הפרויקטים יםחדשהלעיקרי תנאי המימון 
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 ם )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרי ( 2)
 

בקרואטיה בהספק  Lukovacחתימת הסכם הלוואה לעדכון תנאים מסחריים וקבלת אשראי נוסף לפרויקט הרוח  . ב
 וואט-מגה 49מצטבר של 

 
הסכם לעדכון תנאי המימון של החוב הבכיר וקבלת אשראי נוסף לפרויקט   על   החברה  חתמה,  2020בדצמבר    31  ביום

" המניב  של  Lukovacהרוח  בהספק  בקרואטיה  המלווים  -מגה  49"  קונסורציום  עם  "הפרויקט"(   )להלן:  וואט 
 הבכירים הקיים של הפרויקט )להלן: "המלווים"(, כדלקמן: 

 

  43  -על סך של כ   אמורכ  החתימה  ליום, עמד  2016בשנת    החוב הבכיר, שניתן לחברת הפרויקט על ידי המלווים .א
ובנוסף תפחת    2032ביוני    30מיליון אירו. במסגרת ההסכם, תוארך תקופת החזר ההלוואה בשנה נוספת עד ליום  

 .  1.4% -הריבית המשוקללת בשיעור של כ
 

המלווים   .ב נון  העמידובנוסף,  בתנאי  נוספת  אשראי  מסגרת  הפרויקט  חברת  )ריקו-לטובת   Non-recourseרס 

Project Financing מיליון אירו אשר תפרע בהתאם ללוח סילוקין של החוב הבכיר הקיים ותישא   6  -( בסך של כ
   .3%ריבית כוללת בשיעור של ריבית בסיס יוריבור ובתוספת מרווח של 

 
רשמה  המימון  תנאי  לעדכון  ההסכם  על  החתימה  בעקבות . ג כ  החברה,  של  פעמית  חד  ש"ח    7.25-הוצאה  מיליון 

 ועלויות עסקה שנלוו לנטילת ההלוואה המקורית  למלווים   עמלותבגין תשלום    2020  הבדוחותיה הכספיים לשנ
 . שטרם הופחתו במלואן

 
את יתרת המזומנים הנובעת מהעמדת מסגרת האשראי הנוספת. לאחר ביצוע המשיכה   משכוהחברה ושותפיה   . ד

בסכום מצטבר   2016חזירו את מלוא ההון העצמי שהושקע על ידם בפרויקט בדצמבר  ה כאמור, החברה ושותפיה  
 .מיליון אירו 16 -של כ

  

והתאמ  . ג הפרויקט  של  המימון  למבנה  משמעותית  אופטימיזציה  אפשר  המתואר  הריבית  המהלך  לסביבת  תו 
העולמית הנוכחית וכן משקף השגת תנאים מסחריים מיטבים יותר, ביחס לתקופה ותנאי השוק אשר שררו בעת  

 ביצוע עסקת המימון הראשונה.
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 ם )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרי ( 2)
 

 מיליון ש"ח  400סגרות אשראי מתאגידים בנקאיים ישראלים בהיקף מצטבר של מקבלת   . ג
 

חתמה החברה  על התקשרויות עם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ )"המלווים"(    2021ביולי    6  ביום
של   בהיקף  החברה  לטובת  אשראי  מסגרות  להעמדת  ו  250בהסכמים  ש"ח  בהתאמה.   150  -מיליון  ש"ח,  מיליון 

נכון למועד    יקטי החברה.מסגרות האשראי מיועדות למימון פעילותה העסקית של החברה, לרבות השקעות בפרו
 . כאמור האשראי מסגרות את ניצלה טרםהדיווח, החברה 

 
 להלן עיקרי תנאי המסגרות: 

 חודשים ממועד העמדת האשראי. 18 -תקופת המסגרת •

חודשים ממועד העמדת האשראי. ריבית תשולם   60תשלום אחד לאחר    -  פירעון האשראי ותשלומי ריבית •
 נות לפירעון מוקדם כנגד עמלה המשקפת עלות כלכלית בלבד. על בסיס רבעוני. ההלוואות נית 

 שקלי או דולרי, בהתאם לשיקול דעת החברה.  -מטבע •

דולרי:    1.7%-1.8%שקלי:    -מרווח • דומה.  במח"מ  צמוד  ממשלתי  אג"ח  ריבית    2.0%- 2.2%מעל   3מעל 
US Dollar  month LIBOR 

 תנאים עיקריים והתחייבויות עיקריות: •
 החברה התחייבה למתן דיווחים שוטפים וסטנדרטיים למלווים;  א.
המלווים יהיו רשאים להעביר את זכויותיהם לגופים שהוגדרו בהסכמים, כדוגמת גופים מוסדיים  ב.

 משמעותיים, תאגידים בנקאיים, וכיו"ב; 
של  ה ג.  דירוג  על  לשמור  התחייבה  באחת     Baa3.ilחברה  לו  מקביל  דירוג  הדירוג  או  מסוכנויות 

 (; S&Pאו \ו Moody's)  המקומיות )מעלות או מדרוג( או באחת מסוכנויות הדירוג הבינלאומיות
לתקבולים  ד. ביחס  המלווים  לטובת  שלילי  לשעבוד  וכן  שוטף  שלילי  לשעבוד  התחייבה  החברה 

 שיתקבלו בחלק מתאגידי בת של החברה, כפי שהוגדר בהסכמים.

ההלוואות ניתנות לפירעון מידי במקרי הפרה חמורים שנקבעו,    -דה לפירעון מידיאירועים עיקריים להעמ •
בעיקרם: אי תשלום במועד; הפרת מצגים או התחייבויות מהותיות; חדלות פירעון; רכישת שליטה בחברה 

 על ידי גופים בלתי מאושרים, כהגדרתם בהסכמים.

 אמות מידה פיננסיות עיקריות: •
יפחת בכל עת מסך של    סכום ההון העצמי של א.  אלפי  1,000,000החברה, כהגדרתו בהסכמים, לא 

 ש"ח;  
נטו, סולו )כהגדרתם בהסכם(, לא תעלה    CAP  -המנה המתקבלת מחלוקת יחס החוב הפיננסי נטו, ב ב.

 במשך שני רבעונים עוקבים;  70%על 
הח ג.  לשירות  התפעולי  ברווח  נטו,  הפיננסי  החוב  יחס  מחלוקת  המתקבלת  )המנה  (  EBITDAוב 

 במשך שני רבעונים עוקבים;   18מאוחד, לא תעלה על 
-יחס ההון עצמי לסך המאזן סולו במידע כספי נפרד של החברה, כהגדרתם בהסכמים לא יפחת מ ד.

במשך שני רבעונים עוקבים; במקרה של הפרה של אמות המידה או ירידה בשיעור הדירוג     20%
חוב הנוכחי של החברה(, יחול מנגנון מדורג של עלייה בשיעור דרגות מדירוג ה  2)מעבר להפחתה של  

 בגין כל ההפרות במצטבר. 1.25%הריבית וזאת עד לרף מצטבר של 
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 מזכויות שאינן מקנות שליטהלוואה ה ( 3)
 

 EWK 'לוקובץ הפרויקט  שם
Björnberget 

Vindkraft AB הבכא  עמק 

, תלמי יפה דורות 
ורביבים מתוך  

 1 סאנלייט
 ישראל ישראל  שבדיה  סרביה קרואטיה מדינה

 שקל שקל אירו אירו אירו הלוואה  מטבע

 5% 6% 3% 4.25% 3.75% ריבית   שיעור

 ''חשמיליון  63.5 -כ -  )*( 2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

 ( אירו מיליון 18 -)כ

 ''ח שמיליון  131.9 -כ

 ( אירו מיליון 37.5 -)כ

 ''ח שמיליון  5.4 -כ ''ח שמיליון  41 -כ

 ''ח שמיליון  17.5 -כ *() 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 (אירו מיליון 4.4 -)כ

 ''חשמיליון  85.8 -כ

 אירו(  מליון 21.8 -)כ

 ''ח שמיליון  6.3 -כ ''חש מיליון 38.6 -כ - 

 
 

 כולל ריבית צבורה.  )*(
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 )המשך( אשראי מתאגידים בנקאיים, מוסדות פיננסיים ונותני אשראי אחרים - 14באור 
 

 הלוואות מנותני אשראי אחרים ( 4)
 

 מבטחים ותלמי בילו מימון רכישת ו  פרויקט חלוציות
 

החברה באמצעות חבצלת, השותפות המוגבלת המחזיקה בחלוציות ומצויה בשרשור בבעלות מלאה של החברה, 
  לצורך"ח, שמיליון  78-מול קרן נוי בסך כולל של כ Non-Recourseהלוואות מזנין   3התקשרה בהסכמים לקבלת 

 .חלוציות בפרויקט השקעה
 

במבטחים ובתלמי    מלאה  בבעלותכן, החברה באמצעות תלמים, שותפות בבעלות מלאה של החברה המחזיקה    כמו
 במערכת הסכמים למימון עלות הרכישה הכוללת שלוש שכבות מימון כלהלן: התקשרה בילו, 

 
של   . 1 כולל  בהיקף  מדורגת  מזנין  ופועלים    57הלוואת  בע"מ  ונצ'רס  מפועלים  ש״ח    - )להלן    IBIמיליון 

 "מוסדי בכיר"(;  -"פועלים"( וכן גופים מקבוצת "הפניקס" )להלן 
 
"מוסדי  -מיליון ש"ח מפועלים בלבד )להלן  15הלוואת מזנין בעדיפות חלוקה נמוכה יותר בהיקף כולל של  . 2

 מונחת"(; 
 
)להלן    20הלוואת מזנין בהיקף של   . 3 נוי אשר תהא נחותה ביחס לשתי השכבות לעיל    - מיליון ש״ח מקרן 

 ללא זכות חזרה לחברה.  Non-Recourse"הלוואת נוי"(. ההלוואות הינן הלוואות 
 

 . 8.74%- 12%בטווח שבין בשיעור ריבית שריבית שונה, על פי תנאי הבכירות שלהן,  שאוההלוואות נ
 

מזנין שניתנו ההשלימה החברה, באמצעות תלמים וחבצלת, פירעון מוקדם של הלוואות    2020  בנובמבר  4ביום  
 מוקדם. פירעוןמיליון ש"ח שולמו כעמלת  40 -מיליון ש"ח, מתוכם כ 201.7 -פרעה החברה כ הכלת. סך יולשותפו

 
הסולאריים בפרויקטים  נוי  קרן  של  ההחזקות  לרכישת  נחותות    הסכם  הלוואות  ופירעון  ומבטחים  חלוציות 

 )מזנין(: 
 

נוי  2020בספטמבר    21ביום   של קרן  הזכויות  לרכישת מלוא  על הסכמים  חלוציות   בפרויקטים, החברה חתמה 
ו פירעון    כןומבטחים  )מזנין(  ההלוואות  ה על  כ  לעיל  כאמורנחותות  של  כולל  )להלן:    230  -בסכום  ש"ח  מיליון 
 טים" בהתאמה(.   "הפרויק-"העסקה" ו 

 
 -, הושלמה העסקה מול קרן נוי והחברה הגדילה את החזקותיה בפרויקטים כך שתחזיק ב2020בנובמבר    4ביום  
מהזכויות בשותפות הפרויקט של חלוציות ובשליטה מלאה   90%  -מהמניות בחברת הפרויקט של מבטחים וב  100%

 בשותף הכללי המנהל של שותפות חלוציות.  
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 אגרות חוב - 15באור 
 
 סך הכל התחייבויות לא שוטפות  התחייבויות שוטפות  

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 115,522  106,221 106,072  96,771 9,450  9,450 .( אאגרות חוב סדרה ה' )
 540,678  492,557 494,415  446,294 46,263  46,263 .( באגרות חוב סדרה ו' )

 -  314,095 -  314,095 -  -  אגרות חוב סדרה ג' )ג.(
 -  348,434 -  348,434 -  -  אגרות חוב סדרה ד' )ג.(

                
 656,200  1,261,307 600,487  1,205,594 55,713  55,713 סך הכל אגרות חוב 

                
 

 סדרה ה'אגרות חוב  . א
 

כתבי אופציה   30,375,000אגרות חוב )סדרה ה'(, ביחד עם    ערך נקוב    135,000,000הנפיקה החברה    2018בחודש יוני  
 . מרבית כתבי האופציה, לאחר מימוש של 2כתבי האופציה סדרה פקעה יתרת  הדוחנכון למועד  (.2)סדרה 

 
 ':ה סדרה החוב אגרות תנאי עיקרי להלן

 .קרן אגרות החוב )סדרה ה'( והריבית בגינה אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו •

תשלומים חצי שנתיים אשר כל   12-ב תשלומים שישולמו  13-אגרות החוב )סדרה ה'( עומדות לפירעון ב  •
בספטמבר    1-במרץ ו  1אגרות החוב )סדרה ה'( ואשר ישולמו בימים  מקרן    3.5%אחד מהם יהא בשיעור של  

מקרן אגרות החוב )סדרה ה'(    58%)כולל( ומתשלום אחרון בשיעור של    2019-2024של כל אחת מהשנים  
 . 2025במרץ  1שישולם ביום 

במרץ    1, אשר תשולם פעמיים בשנה בימים  4.25%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של   •
 1)כולל(, כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום    2025עד    2018בספטמבר של כל אחת מהשנים    1-ו

נה, כל  . למעט תקופת הריבית הראשו2025במרץ    1ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום    2018בספטמבר  
ביום הקודם למועד התשלום. שיעור  ישולם בעד תקופה של שישה חודשים שנסתיימה  תשלום ריבית 
התקופה   בעד  היינו  הראשונה(,  הריבית  תקופת  )למעט  מסוימת  ריבית  תקופת  בעד  שתשולם  הריבית 
ביום האחרון שלפני מועד התשלום   ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת  המתחילה 

 (.  2.125%סמוך אחרי יום תחילתה תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים )קרי, ה

 . 4.4% -שיעור הריבית האפקטיבית של אגרות החוב )סדרה ה'( הינו כ  •

 . מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת אינההתחייבות החברה לפירעון אגרות החוב  •
 

 'ההתניות פיננסיות עיקריות בגין אגרות החוב סדרה 
 

)מבוקרים או  ו  ככל • פי דוחותיה הכספיים  על  ה'( במחזור, ההון העצמי של החברה,  )סדרה  אגרות החוב 
 מיליון ש"ח.  200 -סקורים(, לא יפחת מ

 
נטו לא יעלה על    CAP  -אגרות החוב )סדרה ה'( במחזור, היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין הככל ו •

  .פיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(במשך שני דוחות כס 70%שיעור של 
 

 
מיליון ש"ח וכן יחס    10אגרות החוב )סדרה ה'( לא נפרעו במלואן החוב הפיננסי נטו, סולו, לא יעלה על  ככל ו •

במשך למעלה   18וככל שיהיו( לא יעלה על  , למועד החישוב )אם  EBITDA  -החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל
 משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(.  

 
לסך המאזן    -אגרות החוב )סדרה ה'( לא נפרעו במלואן, יחס ההון העצמי בדוחות הסולו של החברה  ככל ו •

 )מבוקרים או סקורים(.במשך שני דוחות כספיים עוקבים  20% -בדוחות הסולו של החברה לא יפחת מ
 
אגרות החוב )סדרה ה'( לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא תסכים ו/או תחייב ליצור לטובת צד ו  ככל •

על כלל רכושה קרי, שעבוד שוטף כללי, להבטחת כל חוב או  שלישי כלשהו שעבוד שוטף בדרגה כלשהי 
 . התחייבות כלשהי
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 )המשך( אגרות חוב- 15באור 
 

 )המשך(  'האגרות חוב סדרה  א. 
 

לא תבצע כל חלוקה אלא בכפוף לתנאים מצטברים  אגרות החוב )סדרה ה'( לא נפרעו במלואן, החברה  ככל ו •
 המפורטים בשטר נאמנות האג"ח. 

 
 מדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות כאמור לעיל. עו 2021בדצמבר  31ליום  

 
  107,736  -'( הינה בסך כה, היתרה לתשלום )קרן וריבית לשלם( בגין אגרות החוב )סדרה  1202בדצמבר    31ליום   

 אלפי ש"ח. 
 
 'וסדרה אגרות חוב  . ב

 
השלימה החברה הנפקת אגרות חוב מסדרה חדשה )סדרה ו'(, על פי דוח הצעת מדף ותשקיף   2019בחודש יוני,  

)דירוג מנפיק( בדירוג זהה לדירוגה של   A3.ilאגרות החוב דורגו ע"י חברת "מדרוג" בדירוג    המדף של החברה.
 החברה. 

 
ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ו'(, רשומות על   222,000,000על פי דוח הצעת המדף הנפיקה החברה בפועל  

 ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1שם, בנות 
 

 ':ו סדרה החוב אגרות תנאי עיקרי להלן

 קרן אגרות החוב )סדרה ו'( והריבית בגינה אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו. •

 תשלומים שישולמו כדלקמן:  7-אגרות החוב עומדות לפירעון ב  •
מקרן אגרות החוב )סדרה ו'( ואשר ישולמו   8%תשלומים שנתיים אשר כל אחד מהם יהא בשיעור של    6  .א

 )כולל(;   2025-2020בספטמבר של כל אחת מהשנים  1ביום 
 .  2026בספטמבר  1מקרן אגרות החוב )סדרה ו'( אשר ישולם ביום  52%תשלום אחרון בשיעור של  .ב

  - 2019בספטמבר של כל אחת מהשנים    1  -במרץ ו  1הריבית בגין אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים  •
ותשלום הריבית האחרון ישולם   2019בספטמבר    1)כולל(, כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום    2026
תשלום הריבית הראשון שולם , הכל בכפוף לתנאים הנקובים בדוח הצעת המדף.  2026בספטמבר    1ביום  
לציבור   2019בספטמבר    1ביום   המכרז  יום  שלאחר  הראשון  המסחר  ביום  המתחילה  התקופה  בגין 

 ה לפי מספר הימים בתקופה זו. יום בשנ 365, מחושבת על בסיס של 2019באוגוסט   31והמסתיימת ביום 

על   • עמד  לציבור  במכרז  שנקבע  הריבית  הריבית   .3.45%שיעור  שיעור  ניכיון.  ללא  בוצעה  ההנפקה 
 . 3.7% -האפקטיבית של אגרות החוב )סדרה ו'( הינו כ

 
   סדרה הרחבת של בדרך, החברה של'( ו)סדרה  חוב אגרות של פרטית הנפקה ביצעה החברה 2020, באפריל 7 ביום

מיליון ש"ח.    100כוללת )ברוטו( של    בתמורה)"אגרות החוב הנוספות"(    ערך נקוב  101,010,101, בהיקף כולל של ו'
 . אגרות החוב הונפקו למספר משקיעים מסווגים

 
אגרות חוב )סדרה ו'( )הרחבת    234,860,000  של  נוספת  ההשלימה החברה הנפק   2020באוגוסט    31כן, ביום    כמו

מיליון ש"ח.    251ערך נקוב כל אחת )להלן: "אגרות החוב"( בתמורה כוללת )ברוטו( של    חש"  1(, בנות  נוספת  סדרה
חלק מאגרות החוב הונפקו למספר משקיעים מסווגים וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים טרם 

 ההנפקה. 
 

שות המיסים אישור מראש לאופן חישוב שיעור הניכיון המשוקלל האחיד ביחס לסדרת אגרות  החברה קיבלה מר
 , כמו 0.24%. בהתאם לתחשיב כאמור, שיעור הניכיון לסדרה כולה עומד על  ותהחוב )סדרה ו'( כולה לאחר ההרחב
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 )המשך( אגרות חוב- 15באור 
 
 )המשך(  ' ואגרות חוב סדרה  . ב

 
מיליון    250  -יציב להרחבת הסדרה בהיקף כולל של עד כ  דירוגבאופק    A3.ilכן, חברת "מידרוג" אישרה מתן דירוג   

 אגרות חוב )סדרה ו'( ולאגרות החוב )סדרה ו'( כולה.   ערך נקוב ש"ח 
 

ערך   485,765,875ו'( על  , עומד ההיקף הכולל של אגרות החוב )סדרה ולתאריך המאזן לעיל  ההרחבותלאחר ביצוע 
 . נקוב

 
  דירוג באופק  A2.il –  ל  A3.il  -  משהנפיקה החברה   'ואת דירוג אגרות החוב סדרה   מעלה, חברת "מידרוג" בנוסף

 . 2021יציב במהלך שנת 
 

, מהוות, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה,  לעיל המפורטות   ההנפקותאגרות החוב הנוספות שהונפקו במסגרת  
למסחר,   כבר  והרשומות  ידי החברה  על  ו'( שהונפקו  )סדרה  עם אגרות החוב  ביחד  ועניין  דבר  לכל  סדרה אחת 

 . לעילנאי אגרות החוב, ראה ותהיינה שוות להן בתנאיהן ובזכויותיהן לכל דבר ועניין. לפרטים אודות ת
 

 ' והתניות פיננסיות עיקריות בגין אגרות החוב סדרה 
 
ו • החוב  ככל  ו'(  אגרות  או  )סדרה  )מבוקרים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  החברה,  של  ההון העצמי  במחזור, 

 מיליון ש"ח.  375 -סקורים(, לא יפחת מ
 
נטו לא יעלה על   CAP  -במחזור, היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין ה  )סדרה ו'(   גרות החובככל וא •

 .במשך שני דוחות כספיים עוקבים 70%שיעור של 
 
  10'( לא נפרעו במלואן, והחוב הפיננסי נטו, סולו כהגדרתו לעיל, לא יעלה על  ואגרות החוב )סדרה  וככל   •

, למועד החישוב )אם וככל שיהיו( לא יעלה EBITDA  -הפיננסי נטו, מאוחד ל  מיליון ש"ח, וכן יחס החוב
 במשך למעלה משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 18על 

 
לסך המאזן   -'( לא נפרעו במלואן, יחס ההון העצמי בדוחות הסולו של החברה  וות החוב )סדרה  אגרככל ו •

 במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 20% -בדוחות הסולו של החברה לא יפחת מ
 

'( לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא תסכים ו/או תחייב ליצור לטובת צד  ואגרות החוב )סדרה ככל ו •
על כלל רכושה קרי, שעבוד שוטף כללי, להבטחת כל חוב או  שלישי כלשהו שעבוד שוטף בדרגה כלשהי 

 כלשהי. התחייבות 
 
אים מצטברים לא תבצע כל חלוקה אלא בכפוף לתנ'( לא נפרעו במלואן, החברה  ואגרות החוב )סדרה ככל ו •

 המפורטים בשטר נאמנות האג"ח. 
 

 , עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות כאמור לעיל. 2021בדצמבר  31ליום 
 

  498,159 -'( הינה בסך של כו, היתרה לתשלום )קרן וריבית לשלם( בגין אגרות החוב )סדרה 2021בדצמבר  31ליום 
 אלפי ש"ח. 

 
   ד':-ו '  גאגרות חוב סדרה  . ג

 
 

 .  להלן כמפורט' ד  וסדרה' ג סדרה חוב אגרות סדרות שתי של הנפקה החברה ביצעה, 2021 ביולי 30 ביום
 

 אגרות חוב להמרה )סידרה ג'( 
 

כל אחת של   ערך נקוב  ש"ח    0.01השלימה הנפקת אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות רשומות, בנות    החברה
  1  לכל  אגורות  95.1  שלמחיר  ב  ערך נקוב  367,220,000החברה )להלן: "אגרות החוב )סדרה ג'("(,  בהיקף כולל של   

 אלפי ש"ח.    349,226 של)ברוטו(  כוללת ובתמורה ערך נקוב,"ח ש
 

 ':ג סדרה החוב אגרות תנאי עיקרי להלן

 אגרות החוב )סדרה ג'( אינן צמודות למדד כלשהו.  •

ביום   -כל אחת, עומדות לפירעון בתשלום אחד    ערך נקובש"ח    1אגרות החוב )סדרה ג'(, רשומות על שם ובנות   •
1.9.2028  . 
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 )המשך( אגרות חוב- 15באור 
 

 )המשך( ד' -ג' ו אגרות חוב סדרה  . ב

אשר תשולם פעמיים    0.75%הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של   •
 )כולל(.  2028עד  2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1 -במרץ ו 1בשנה, בימים 

תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום למעט תקופת הריבית הראשונה, כל תשלום ריבית ישולם בעד   •
ריבית מסוימת   בעד תקופת  הריבית שתשולם  שיעור  הריבית"(.  "תקופות  )להלן:  למועד התשלום  הקודם 

(. 0.375%  )למעט תקופת הריבית הראשונה כמפורט להלן(, יחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים )קרי,
יום  ב  1.9.2021ביום    שולם תשלום הריבית הראשון   גין התקופה שתחילתה ביום המסחר הראשון שלאחר 

ימים בשנה    365, מחושבת על בסיס של  31.8.2021המכרז על פי דוח הצעת המדף הראשון והמסתיימת ביום  
, יחד עם הפירעון הסופי של  1.9.2028לפי מספר הימים בתקופה זו. התשלום האחרון של הריבית יעשה ביום 

 קרן אגרות החוב. 

רן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ג'( ניתנת להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות יתרת הק •
( בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת 1כל אחת של החברה, באופן המפורט להלן: )  ערך נקוב  ש"ח    0.01

החוב )סדרה ג'(   ש"ח ערך נקוב של אגרות 9כל  31.12.2023אגרות החוב )סדרה ג'( למסחר בבורסה ועד ליום 
 24כל    22.8.2028ועד ליום    1.1.2024( בתקופה שהחל מיום  2)-ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; ו 

  .ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב )סדרה ג'( ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה 

באופק   A2.il  – ל A3.il   -   מאת דירוג אגרות החוב סדרה ג' שהנפיקה החברה   עדכנה, חברת "מידרוג" בנוסף •
 . 2021יציב במהלך שנת  דירוג

 
 ' דחוב סדרה  אגרות

 
ש"ח    1אגורות לכל    90.8במחיר של    ערך נקוב  385,970,000השלימה הנפקת אגרות חוב )סדרה ד'(, בהיקף של    החברה

 ש"ח.   אלפי 350,461, ובתמורה כוללת )ברוטו( של  ערך נקוב
 

 ':ד סדרה החוב אגרות תנאי עיקרי להלן

 . אגרות החוב )סדרה ד'( לא תהיינה צמודות למדד כשלהו •

תשלומים   2  -כל אחת, עומדות לפירעון ב  ערך נקוב  ש"ח    1אגרות חוב )סדרה ד'(, רשומות על שם ובנות   •
של   בשיעור  יהא  מהם  אחד  כל  אשר  ביום    50%שנתיים,  ישולמו  ואשר  ד'(  )סדרה  החוב  אגרות   1מקרן 

 )כולל(.  2029 -ו  2027בספטמבר של כל אחת מהשנים 

, אשר  תשולם 1.5%יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של   •
 )כולל(.   2029עד  2021בספטמבר של כל אחת מהשנים  1 -במרץ ו  1פעמיים בשנה, בימים 

למעט תקופת הריבית הראשונה, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  •
ריבית   תקופת  בעד  שתשולם  הריבית  שיעור  הריבית"(.  "תקופות  )להלן:  התשלום  למועד  הקודם  האחרון 

מת )למעט תקופת הריבית הראשונה כמפורט להלן(, יחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים )קרי,  מסוי
בגין התקופה שתחילתה ביום המסחר הראשון   1.9.2021(. מועד תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 0.75%

קופת הריבית  )להלן: "ת  31.8.2021שלאחר יום המכרז על פי דוח הצעת המדף הראשון והמסתיימת ביום  
ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון   365הראשונה"(, מחושבת על בסיס של  

 , יחד עם הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב.1.9.2029יעשה ביום 

התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת )כהגדרת מונח זה בחוק   •
 רות ערך(. ניי

באופק   A2.il  –  ל  A3.il   -  מ' שהנפיקה החברה  דאת דירוג אגרות החוב סדרה    עדכנה, חברת "מידרוג"  בנוסף •
 . 2021יציב במהלך שנת  דירוג

 
 ' וסדרה ד' גהתניות פיננסיות עיקריות בגין אגרות החוב סדרה 

 

החברה, על פי דוחותיה הכספיים )מבוקרים ' וסדרה ד'( במחזור, ההון העצמי של גככל ואגרות החוב )סדרה   •
 מיליון ש"ח.  1,250 -או סקורים(, לא יפחת מ

נטו לא יעלה   CAP  -' וסדרה ד'( במחזור, היחס בין החוב הפיננסי נטו, סולו לבין הגככל ואגרות החוב )סדרה   •
 במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 65%על שיעור של 

חוב )סדרה ג' וסדרה ד'( לא נפרעו במלואן, יחס ההון עצמי סולו לסך המאזן במידע כספי נפרד אגרות הול  ככ •
 במשך שני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(. 25%-של החברה לא יפחת מ

 



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 

 2021בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

65 

 )המשך( אגרות חוב- 15באור 
 
 )המשך( ד' -ג' ו אגרות חוב סדרה  . ב

, למועד  EBITDA  -' וסדרה ד'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו, מאוחד לגככל ואגרות החוב )סדרה   •
 .במשך למעלה משני דוחות כספיים עוקבים )מבוקרים או סקורים(  15החישוב )אם וככל שיהיו( לא יעלה על  

 לא( Non-Recourseר ומזנין חוב המיוחס לפרויקטים, בשלב ההקמה, של החברה )לרבות הלוואות חוב בכי
 . זה בתחשיב ייכלל

' וסדרה ד'( לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא תסכים ו/או תחייב ליצור גככל ואגרות החוב )סדרה   •
לטובת צד שלישי כלשהו שעבוד שוטף בדרגה כלשהי על כלל רכושה קרי, שעבוד שוטף כללי, להבטחת כל  

 חוב או התחייבות כלשהי. 

לא תבצע כל חלוקה כהגדרת מונח    חברה( טרם נפרעו באופן סופי, ה'ד  וסדרהכל זמן שאגרות החוב )סדרה ג'   •
 זה בחוק החברות, לרבות רכישה עצמית של מניותיה, אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: 

ים האחרונים מהרווח לתקופה של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחד  70%בשיעור שלא יעלה על      )א(  
 שפורסמו לפני קבלת ההחלטה על ביצוע החלוקה; 

 מיליון ש"ח;   1,500שההון העצמי שלה )לאחר החלוקה( יעלה על     )ב( 
והכל בכפוף   -  30%-שהון עצמי  סולו למאזן על פי מידע כספי נפרד )בניכוי סכום החלוקה( לא יפחת מ     )ג(  

   ; חברותלחוק ה 302למבחני החלוקה כמפורט בסעיף 
  , כפי שהינן 2020לעניין מגבלות נוספות על חלוקת דיבידנד, ראה פרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  

 תנאים נוספים לחלוקה מפורטים בשטר הנאמנות.  נכון למועד זה.

מנגנון    נקבע  –  דירוג  הפסקת /    משינוי  כתוצאה  וכן פיננסיות     מידה  באמות   מחריגה  כתוצאה  ריבית  התאמת •
התאמת ריבית כתוצאה מחריגה ו/או חריגות מאמות מידה פיננסיות המתוארות בשטר הנאמנות. יובהר כי  

על   יעלו  לא   , במצטבר,  הריבית  עליות  כל  סך  מקרה,  הריבית    1%בכל  תוספת  ובמצטבר.  הכל  בסך 
וג ו/או הפסקות  המקסימאלית ביחס לכל החריגות בגין אמות המידה הפיננסיות וביחס לכל הפחתות הדיר

מעל שיעור הריבית כפי שנקבע בדוח ההצעה   1.25%לא תעלה על    -  הנאמנותבמצטבר, על פי שטר    -דירוג  
 הראשונה של אגרות החוב. ריבית פיגורים ככל שתחול, תתווסף לריביות כאמור. 

 

 ור לעיל. מדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות כאמעו 2021בדצמבר  31ליום 
 

 315,015  -ד'( הינה בסך כ-' וג, היתרה לתשלום )קרן וריבית לשלם( בגין אגרות החוב )סדרה  2021בדצמבר    31ליום   
 . אלפי ש"ח בהתאמה  350,369 -כ -וכ "ח שאלפי 

 
 (. 4)  31 ביאור ראהלפרטים אודות הנפקה נוספת של אגרות חוב )סדרה ג'( לאחר תאריך המאזן 
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 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון - 16באור 
 
    תיאומים בגין      
    תזרימי מזומנים      
 יתרה ליום   פעולות שלא  כניסה   מפעילות הפרשי תרגום  תזרימי מזומנים  1יתרה ליום   
 2021בדצמבר  31 במזומן  לאיחוד  ( 3שוטפת) פעילויות חוץ מפעילויות מימון  2021בינואר   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש''ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 956,264 -  -  1,681 -  290,598 663,985   ( 1אגרות חוב )
 315,015 -   -  3,898  -  311,117  -  ( 1אגרות חוב להמרה )

         הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
 3,829,058 (2) (12,107) -  44,566 ( 164,413) 1,258,540 2,702,472   (1אחרים ) 

 242,930 3,339 77,623 313 ( 21,013) 34,003   148,665   הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה

 328,556 ( 4) 35,753 73,635 ( 4,014) ( 12,672) ( 20,486) 256,340   בגין חכירה התחייבות 

         

   3,771,462 1,873,772 (198,098 ) 46,444 151,258 26,985 5,671,823 

 
 כולל ריבית לשלם.  ( 1)
 
 .והוצאות מימון מהוונות בתקופת ההקמה ששולמו מראש על ידי חברות הפרויקט במועדי הסגירה הפיננסיתנובע בעיקר מקיזוז עלויות אשראי נדחות  ( 2)
 
 כולל ריבית שנצברה וריבית ששולמה.  ( 3)
 
 יצירה לראשונה מול נכס זכות שימוש. ( 4)
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 )המשך(  שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון - 16באור 
 
    תיאומים בגין      
    תזרימי מזומנים      
 יתרה ליום   פעולות שלא  המרות שנזקפו  מפעילות הפרשי תרגום  תזרימי מזומנים  1יתרה ליום   
 2020בדצמבר  31 במזומן  להון עצמי  ( 3שוטפת) פעילויות חוץ מפעילויות מימון  2020בינואר   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 663,985  -  -  ( 1,192)  -  171,283  493,894   ( 1אגרות חוב )

 -   -  ( 271)  1  -  ( 50)  320   ( 1אגרות חוב להמרה )

         הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
 2,702,472  (2)( 12,032) -  8,338  ( 1,114)  905,004  1,820,276   (1אחרים ) 

 -  -  -  ( 48,951)  -  ( 101,228)  150,179   ( 1הלוואות מנותני אשראי אחרים )
   148,665  ( 61,615)   - ( 10,144)  2,075  31,007  187,342   הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה

 256,340  ( 4) 138,168  -  ( 3,737)  159  ( 18,498)  140,248   בגין חכירה התחייבות 

         

   2,774,259  987,518  1,120  (55,685 )  (271 )  64,521  3,771,462 

 
 כולל ריבית לשלם.  ( 1)
 
 .והוצאות מימון מהוונות בתקופת ההקמה נובע בעיקר מקיזוז עלויות אשראי נדחות ששולמו מראש על ידי חברות הפרויקט במועדי הסגירה הפיננסית ( 2)
 
 כולל ריבית שנצברה וריבית ששולמה.  ( 3)
 
 יצירה לראשונה מול נכס זכות שימוש. ( 4)
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 מסים על ההכנסה  - 17 באור
 

 יתרות מסים נדחים:  א. 
 

 יתרות מסים המוצגות בדוח על המצב הכספי: 
 בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
      נכסים )התחייבויות( מיסים שוטפים: 

 487  829  נכסי מסים שוטפים

 ( 2,558) ( 4,609) התחייבויות מיסים שוטפים 

 ( 2,071) ( 3,780) נכסים )התחייבויות( מסים שוטפים סך הכל 
      

      נכסים )התחייבויות( מיסים לא שוטפים: 
 44,375  67,997  נכסי מסים נדחים

 ( 27,320) ( 38,597) התחייבויות מיסים נדחים

 17,055  29,400  סך הכל נכסים )התחייבויות( מסים לא שוטפים 
      
 

 )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:הרכב נכסי 
 

 
 יתרה ליום 

 כניסה  הוכר רווח כולל הוכר ברווח  בינואר 1
  31יתרה ליום 
 בדצמבר 

 2 0 2 1 לאיחוד  בהון  אחר  הפסד וא  2 0 2 1 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
       הפרשים זמניים: 

 ( 22,480) 370  -  -  (   9,340) ( 13,510) רכוש קבוע
 4,317  -  -  -  2,353  1,964  חכירות, נטו – IFRS 16יישום תקן 

בשווי הוגן   מכשירים פיננסיים הנמדדים
 ( 1,723) -  -  -  ( 1,955) 232    דרך רווח או הפסד

בשווי הוגן   מכשירים פיננסיים הנמדדים
 21,773  -  -  12,642  -  9,131  דרך רווח כולל אחר

 ( 61,344) -  -  -  3,080  ( 64,424) נכס חוזה בגין הסדרי זיכיון
 ( 402) -  -  7,083  ( 3,911) ( 3,574) השקעות בישויות מאוחדות

 ( 1,867) -  -   - 4,755  ( 6,622) עלויות אשראי נדחות
 ( 417) -  -  -  ( 58)  ( 359) הפרשה לפינוי פירוק 

 2,739  -  -  -  2,739  -  מוניטין
 440  -  -  -  440  -  הטבות לעובדים
 1,786  -  -  -  1,786  -  תמורה מותנית 

 ( 57,178) 370  -  19,725  ( 111) ( 77,162) סך הכל
       

       הפסדים והטבות מס שלא נוצלו: 
 86,578  -  -  -  ( 7,639) 94,217  הפסדים לצרכי מס

 -  -  2,817  -  ( 2,817) -  הטבת מס בגין הוצאות הנפקה 
  94,217 (10,456 )  -  2,817  -  86,578 
       

 29,400  370  2,817  19,725  ( 10,567) 17,055  סך הכל
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 17באור 
 

 )המשך(  יתרות מסים נדחים: א. 
 

 )המשך( הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:
 

 
 יתרה ליום 

 כניסה  הוכר רווח כולל הוכר ברווח  בינואר 1
  31יתרה ליום 
 בדצמבר 

 2 0 2 0 לאיחוד  בהון  אחר  הפסד וא  2 0 2 0 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
       הפרשים זמניים: 

 ( 13,510) ( 86) -  -  ( 3,222) ( 10,202) רכוש קבוע
 1,964  -  27  -  1,782  155  חכירות, נטו – IFRS 16יישום תקן 

דרך רווח או   נכסים פיננסיים בשווי הוגן
 232  -  -  -  616  ( 384) הפסד

 ( 64,424) -  ( 12,703) -  121,564  ( 173,285) נכס חוזה בגין הסדרי זיכיון
 ( 3,574) -  -  -  882  ( 4,456) השקעות בישויות מאוחדות

 ( 6,622) -  -   - ( 3,209) ( 3,413) עלויות אשראי נדחות
 ( 359) -  -  -  ( 112) ( 247) הפרשה לפינוי פירוק 

 דרך רווח נכסים פיננסיים בשווי הוגן
 -  3,821  -  5,310  כולל אחר

 
 -  9,131 

 ( 77,162) ( 86) ( 12,676) 3,821  118,301  ( 186,522) סך הכל
       

       הפסדים והטבות מס שלא נוצלו: 
 94,217  506  8,053  ( 182) ()*( 63,191) 149,031  הפסדים לצרכי מס

 -  -  1,864  -  ( 1,883) 19  הטבת מס בגין הוצאות הנפקה 
  149,050 (65,074 ) (182 )  9,917  506  94,217 
       

 17,055  420  ( 2,759) 3,639  53,227  ( 37,472) סך הכל
       

 
 (.5ו' ) 17בהתאם להסכם שומות כאמור בביאור  )*(

 
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לחברה קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים 

אותה רשות מס, ובכוונת החברה כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכן הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי  
 לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.

 
 סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה:  ב. 

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, מאחר  

מחברות ש רווחים  חלוקת  בגין  נדחים  מסים  בחשבון  מובאים  לא  כן,  כמו  ולפתחן.  בהשקעות  להחזיק  הקבוצה  בכוונת 
סך הרווחים הצבורים הניתנים לחלוקה ו/או מימוש  ישראליות, מאחר והדיבידנדים מחברות ישראליות אינם חייבים במס,  

 מיליון ש''ח. 33-לכ  2021בדצמבר  31ההשקעה בחברות הללו מסתכם ליום 
 

 הפסד:או רווח דוח על הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו ב ג. 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          מסים שוטפים: 

 2,454  3,996  7,820  הוצאות מסים שוטפים
 -  6,776  -  מסים בגין שנים קודמות
 2,454  10,772  7,820  סך הכל מסים שוטפים 

          
          מסים נדחים: 

          מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של )הכנסות( הוצאות 
 17,149  ( 7,236) 111  הפרשים זמניים  

          הכנסה הנובעת מיצירת מסים נדחים עבור הפסדים והטבות
 ( 6,850) ( 30,481) 10,456  מס שלא נוצלו 

 -  ( 15,510) -  מסים בגין שנים קודמות
 10,299  ( 53,227) 10,567  סך הכל מסים נדחים 

          
 12,753  ( 42,455) 18,387  מסים על ההכנסה )הכנסות( סה"כ הוצאות 
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 17באור 
 

 לדוח על רווח והפסד התאמת הוצאות מסים  ד. 
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח על הרווח או הפסד 
 מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח או הפסד: היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום  

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 24,783  ( 183,485) 88,383  לפני מסים על ההכנסה מפעילות נמשכת)הפסד( רווח 

 23%  23% 23%  שיעור המס הסטטוטורי 
 5,700  ( 42,202) 20,328  לפי שיעור המס הסטטוטורי)הכנסות( הוצאות 

    
    עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים

    הבאים:  
 ( 793) 2,906  ( 1,715) חלק המיעוט ברווחי/הפסדי שותפויות מוחזקות

 ( 3,425) ( 2,884) ( 7,654) התאמת שיעור המס לישויות הנישומות בחו"ל 
 5,713  8,103  5,425  הוצאות שאינן מותרות בניכוי והכנסות פטורות

 ( 42) ( 23)  ( 1,143) הכנסות פטורות
    בגינם נכסי מסיםרו נוצהפסדים והטבות לצרכי מס שלא 

    נדחים בעבר, אשר הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת  
 -  ( 132) -  הדיווח  

 768  440  578  בגינם לא נזקפו מסים נדחיםהפסדים לצורך מס 
 ( 48) ( 18) -  התאמות עקב שינויים בשיעורי מס 

    הפרשים זמניים בגין חברות ושותפויות בנות שהוכרו בגינם 
 2,884  ( 882) 2,038  מסים נדחים 

 -  ( 8,734) ( 250) שינוי במסים נדחים בגין שנים קודמות 
 1,996  971  220  אחרים

    סך הכל מסים על הכנסה מפעילות נמשכת כפי שהוצגו 
 12,753  ( 42,455) 18,387  ברווח או הפסד 

 
 הפסדים מועברים ה.

 
 ;מיליון ש"ח 208-, הינם כ2021בדצמבר  31יתרת ההפסדים המועברים של החברה ליום 

 
מיליון ש"ח    7.3בגין הפסד בגובה    ;מיליון ש"ח   415-, הינם כ2021בדצמבר    31יתרת ההפסדים המועברים של הקבוצה ליום  

 נדחים. מסיםלא נוצרו 
 
 
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  ו.

 
 : 2019-2021להלן שיעורי המס הרלוונטיים לפעילות הקבוצה בישראל בשנים  ( 1)

 
2019 - 23%   

 
2020 - 23%   

 
2021 - 23%   
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 17באור 
 
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה: )המשך( ו.

 
 מיסוי החברות הבנות מחוץ לישראל:  ( 2)

 
איגודן הינו מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס בארצות מושבן. שיעורי המס העיקריים החברות הבנות שמקום  

 החלים על החברות הבנות העיקריות המאוגדות מחוץ לישראל הינם: 
 
 . 18%שיעור מס החברות החל על פעילות החברה בקרואטיה הינו ישויות המאוגדות בקרואטיה:  •
 .12.5%חברות החל על פעילות החברה באירלנד הינו שיעור מס ה ישויות המאוגדות באירלנד: •
 . 15%שיעור מס החברות החל על פעילות החברה בסרביה הינו  ישויות המאוגדות בסרביה: •
 . 16.5%שיעור מס החברות החל על פעילות החברה בהולנד הינו   ישויות המאוגדות בהולנד: •
 . 9%ת החברה בהונגריה הינו שיעור מס החברות החל על פעילו ישויות המאוגדות בהונגריה: •
 . 20.6%הינו  בשבדיהשיעור מס החברות החל על פעילות החברה  ישויות המאוגדות בשבדיה: •
 .10%הינו  בקוסובושיעור מס החברות החל על פעילות החברה  ישויות המאוגדות בקוסובו: •
 . 25%שיעור מס החברות החל על פעילות החברה בספרד הינו  ישויות המאוגדות בספרד: •
 . 24%שיעור מס החברות החל על פעילות החברה בספרד הינו  ישויות המאוגדות באיטליה: •
 . (State Taxומס מקומי בהתאם למיקום הפרויקט )  21%שיעור המס הפדרלי הינו    ישויות מהאוגדות בארה"ב: •
 

בינחברתיות בין החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי תקנות מס הכנסה  ככלל, עסקות  
 . 2006-)קביעת תנאי שוק(, התשס"ז

 
 מדידת התוצאות לצרכי מס הכנסה:  ( 3)

 
עשויה    IFRSשונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים לפי תקני    IFRSתקני  

חשבונאות  כללי  לפי  המוצגים  מאלה  מהותית  שונים  שהינם  מזומנים  ותזרימי  פעולות  תוצאות  כספי,  מצב  לשקף 
 מקובלים בישראל ועקרונות שיטת המס בישראל.

 
אינה מיישמת   חברהה,  בילו  ותלמי  מבטחיםשל הפרויקטים    מסים השוטפיםבחישוב ההפרשה למס והוצאות ה .א

 "רכוש קבוע"   -  27"הסדרי זיכיון למתן שירות" אלא את תקן חשבונאות מספר    -   33את תקן חשבונאות מספר  
 .  1941בגין המתקנים בהתאם לתקנות מס הכנסה )פחת(  פחת הוצאות ותובעת

 
בנות,  .ב בחברות  לייצור חשמל, המאוגדים  פרויקטים  רכישת  בגין  וכלליות  והנהלה  הוצאות מימון  החברה מנכה 

 במלואן.
 

שניתנו ( בדבר אי הכרה בהוצאות ריבית בדוח על הרווח או הפסד בגין שטרי הון  9)וט  2  ר בביאועל אף האמור   . ג
של  החייבת  ההכנסה  בחישוב  השטר,  לתנאי  בהתאם  הריבית,  בהוצאות  הקבוצה  מכירה  מאוחדות,  לחברות 

 החברות המוחזקות לצרכי מס הכנסה.
 

 פחת:  ( 4)
 

בהתאם לתוספת ב' לתקנות מס הכנסה )פחת( בגין    25%הקבוצה תובעת הוצאות פחת לצרכי מס הכנסה בשיעור של  
וולטאית שיום הפעלתם חל מיום -עות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטומתקנים לייצור חשמל באמצ

, תובעת 2016בינואר    1בעבור מתקנים דומים שיום הפעלתם חל מהחל מיום    .2015בדצמבר    31ועד ליום    2009בינואר    1
  למכשירים,  1941)פחת(,    הכנסה   מס  פחת  לתקנות  בהתאם  7%החברה הוצאות פחת לצרכי מס הכנסה בשיעור של  

 חשמל. -להספקת
 

-2014על הסכם שומות לשנים    2021במרץ    22ביום    החברה חתמה,  2018לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס   ( 5)
 מול רשויות המס, להלן עיקריו: 2018

 
 .''הסדרי זיכיון למתן שירות''  –  33הפרויקטים חלוציות וגגות בינוניים יימסו על בסיס תקן חשבונאות מספר   •
תותר  • לא  תלמים,  שותפות  באמצעות  בילו  ותלמי  מבטחים  מניות  ברכישת  שנוצרו  העלות  עודפי  הפחתת 

 בניכוי.
 מיליון ש''ח בגין שנים קודמות. 6.5-תשלום מס בסך כ •
מיליון ש''ח כתוצאה משחרור עתודה למס שנוצרה    9  -בהכנסות מס בסך של כ  2020הכירה בשנת  החברה   •

 . ואשר בשל הסדר השומה אינם צפויים להתהפך 2013בגין רווחי נכס פיננסי משנת 
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 הון מניות - 18 באור
 

 הון רשום  א. 
 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 12,460,000  18,000,000 ש"ח ערך נקוב  0.01מניות רגילות בנות 

 
 הון מונפק: ב. 

 
 פרמיה על המניות  הון המניות  מספר המניות  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח  אלפי  ש"חאלפי  

 
                  ערך נקוב ש"ח  0.01מניות רגילות בנות 

 1,347,581  1,927,052 8,223  9,245 822,966,282   925,106,586 במלואן  שנפרעו   

 
 תנועה בהון המניות הנפרע במלואו  ג. 

 
 מספר המניות     

 
 752,144,343  2020בינואר  1יתרה ליום 

   
 63,884,300  ( 2-1הנפקת מניות )

   
 6,676,438  מימוש אופציות על ידי עובדים 

   
 261,201  המרת אגרות חוב למניות 

   
 822,966,282  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

   
 93,641,400  (3הנפקת מניות )

   
   

 8,498,904  מימוש אופציות על ידי עובדים 
   

 925,106,586  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
פרטית,    2020במאי,    6ביום   (1) בהקצאה  מסווגים  למשקיעים  החברה  של    18,300,000הקצתה  רגילות  מניות 

אלפי ש"ח. המשקיעים המסווגים נמנים על הגופים המוסדיים   75,030-החברה, בתמורה כוללת )ברוטו( של כ
ום בעלי עניין בחברה. )סך התקבולים בניכוי עלויות הנפקה שהתקבלו המובילים, וביניהם גם גופים שהינם כי

 אלפי ש''ח(.  74,386 -הינם כ
 
ש"ח   0.01מניות רגילות  של החברה, בנות    45,584,300השלימה החברה הנפקה  של    2020באוגוסט    31ביום   (2)

מהמניות הרגילות הונפקו למספר אלפי ש"ח. חלק    291,740  -ערך נקוב כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( של כ
)סך התקבולים בניכוי   משקיעים מסווגים וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים טרם ההנפקה.

 . אלפי ש''ח( 284,469עלויות הנפקה שהתקבלו הינם  
 

ש"ח  0.01מניות רגילות של החברה, בנות  93,641,400השלימה החברה הנפקה לציבור של  2021במרץ,  2ביום  (3)
- ערך נקוב כל אחת, במסגרת הצעה אחידה ובדרך של מכרז על מחיר היחידה בתמורה כוללת )ברוטו( של כ

 אלפי ש''ח(.  577,586)סך התקבולים בניכוי עלויות הנפקה שהתקבלו הינם  אלפי ש"ח. 589,941
 

 (. 4) 31ביאור לאחר תאריך המאזן ראה  שהושלמה מניות הנפקתלפרטים אודות  (4)
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 רווח למניה - 19 באור
 

 רווח בסיסי למניה  א. 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
החברה    )הפסד(  רווח של  לבעלים  לצורך המיוחס  ששימש 

 חישוב רווח בסיסי למניה 
   
 36,225 (150,770 )  (17,446 ) 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   

 
          הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש 

 624,952,374  782,977,562  981,086,687  לצורך חישוב רווח בסיסי למניה 
 
 

 רווח מדולל למניה:  ב. 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 ( 17,446) ( 150,770) 36,225  ששימש לצורך חישוב הרווח המדולל למניה)הפסד( הרווח 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          לצורך חישוב   והממוצע המשוקלל של מספר המניות ששימש

 937,492,190  למניה  )הפסד(מדוללרווח  
 

 782,977,562 
 

 624,952,374 
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 תשלום מבוסס מניות - 20באור 
 

 אופציות לעובדי החברה:פירוט התוכנית להקצאת כתבי 

 מועד ההקצאה 
מספר  
 ניצעים 

כמות  
אופציות  

 כוללת 

מחיר  
מימוש  

 בש"ח

מחיר  
מניה 
 בש''ח 

שווי  
האופציה  

 בש"ח

כמות אופציות  
שמומשו נכון  
למועד הדוח  

 הכספי 

כמות אופציות  
שפקעו / חולטו  

נכון למועד  
 הדוח הכספי 

מועד פקיעת  
 האופציות 

כמות אופציות  
שנותרו נכון  
למועד הדוח  

 הכספי 
 0 10.05.2022 900,000 1,525,000 0.38 0.743 0.755 2,425,000 6 )א(  10.05.2015
 0 07.06.2023 - 1,000,000 0.35 0.711 0.73 1,000,000 2 )א(  07.06.2016
 82,710 07.08.2023 - 11,917,290 0.335 0.685 0.74285 12,000,000 3 )ב(  07.08.2016
 2,000,000 07.08.2023 1,000,000 - 0.325 0.685 0.76 3,000,000 1 )ג(  07.08.2016
 0 24.01.2024 400,000 400,000 0.545 1.09 1.002 800,000 2 )א(  24.01.2017
 105,000 18.05.2024 - 495,000 0.64 1.342 1.3525 600,000 1 )א(  15.05.2017
 953,861 05.02.2025 362,500 1,783,639 0.77 1.805 1.84 3,100,000 6 )א(  05.02.2018
 0 02.05.2025 300,000 300,000 0.711 1.67 1.723 600,000 1 )א(  02.05.2018
 600,000 26.07.2025 - 200,000 0.835 1.838 1.908 800,000 2 )א(  26.07.2018
 609,314 26.08.2025 300,000 1,090,686 0.863 1.885 1.875 2,000,000 5 )א(  26.08.2018
)ד(   12.09.2018

 )ה(
2 13,500,000 1.961 1.905 0.855 2,307,282 - 12.09.2025 11,192,718 

 14,029,352 28.10.2025 - 1,990,648 0.787 1.82 1.995 16,020,000 2 )ה(  28.10.2018
 3,656,393 01.11.2025 - 1,293,607 0.84 1.889 1.987 4,950,000 2 )א(  01.11.2018

31.03.2019  
 )א()ו(

3 1,000,000 2.175 2.24 0.961 300,000 400,000 31.03.2026 300,000 

 514,952 04.04.2026 - 285,048 0.94 2.22 2.2 800,000 2 ( )א 04.04.2019
 200,000 27.05.2026 300,000 300,000 1.034 2.42 2.37 800,000 3 )א(  27.05.2019
 1,790,000 28.11.2026 300,000 10,000 1.906 4.23 4.157 2,100,000 5 )א(  28.11.2019
 2,515,000 20.01.2027 200,000 - 1.97 4.91 4.4678 2,715,000 20 )א(  20.01.2020

12.04.2020 
 )א( )ו(

1 700,000 4.11 4.15 1.55 - - 12.04.2027 700,000 

17.05.2020 
 )א(

6 1,100,000 4.85 5.07 1.97 - 200,000 17.05.2027 900,000 

23.07.2020 
 )א(

3 450,000 5.46 5.47 1.98 - - 23.07.2027 450,000 

 1,030,000 13.10.2027 - - 2.77 7.01 6.25 1,030,000 1 )א(  13.10.2020
 800,000 10.11.2027 350,000 - 2.41 6.63 6.48 1,150,000 7 )א(  10.11.2020
)א(   25/05/2021

 )ט(
9 1,410,000 6.579 6.69 2.46 - - 23/05/2028 1,410,000 

30/09/2021 
 )א()ט( 

26 6,740,000 6.976 7.18 2.59 - - 28/09/2028 6,740,000 

 600,000 28/09/2028 - - 2.59 7.18 7.09 600,000 1 )ט(  30/09/2021
)ז(   30/09/2021

 )ט(
4 11,820,000 7.18 7.18 2.59 - - 28/09/2028 11,820,000 

30/09/2021  
 )ח()ט( 

5 7,800,000 7.18 7.18 2.59 - - 28/09/2028 7,800,000 

)א(   31/10/2021
 )ט(

1 100,000 7.27 7.8 3.02 - - 29/10/2028 100,000 

          
 70,899,300  5,012,500 25,198,200    101,110,000  סה"כ 

 
חישוב הערכת שווי האופציות בוצע על פי המודל הבינומי. במסגרת חישוב שווי ההטבה נלקחים בחשבון מחיר המניה, מחיר המימוש, 

 הריבית חסרת הסיכון התנודתיות ומשך החיים הצפוי של האופציה. 
 

זה,  :  תיאור כללי של כתבי האופציות בחברה )א( וביחס לתיאור כל ההקצאות בדוח  ימומשו בהתאם  ככלל,  כתבי האופציות 
ליתר תנאי תוכנית האופציות, תתגבש  נטו", המפורט בתוכנית האופציות. בכפוף  על בסיס מנגנון "מימוש  למנגנון מימוש 

כדל ההבשלה  לתקופות  בהתאם  האופציות  כתבי  את  לממש  האמורים  הניצעים  מבין  אחד  כל  של   50%קמן:  זכאותו 
אופציות   25%  -חודשים לאחר מועד הענקתן ו   36אופציות יבשילו    25%חודשים לאחר מועד הענקתן,    24מהאופציות יבשילו  

במקרים מסוימים נקבעו מועדי הבשלה שונים, כמפורט להלן וככל שלא צוין אחרת,   חודשים לאחר מועד הענקתן.  48יבשילו  
תבי האופציות כפופים להתאמות מקובלות על פי תנאי תוכנית האופציות, בין היתר, כ  מועדי ההבשלה הנם כאמור בפסקה זו.

במקרים של חלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות ומניות הטבה. כל הקצאות כתבי האופציות התבצעו על בסיס תכנית האופציות 
ובשלות בלבד. כאשר במקרים במקרה של סיום העסקה תינתן לניצע שהות מוגבלת למימוש אופציות מ הקיימת של החברה.

 של סיום העסקה/פעילות בנסיבות שהוגדרו כמחמירות, תינתן לחברה האפשרות לשלילת זכויות.
 

 פירוט ביחס להקצאות מהותיות:
 
כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים הניתנים    4,000,000של   הקצאה לכל אחד מבין היזמיםבוצעה  2016בשנת  (ב)

כתבי אופציה. תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרש   12,000,000בסיס מנגנון "מימוש נטו", ובסך הכול  למימוש על  
 הקודמת רק לאחר סיום תקופת ההבשלה של חבילת האופציות    והחלה  נפרשת באופן רבעוני,  שנים,  4על פני תקופה בת  

נו כמפורט בטבלה י. מחיר המימוש ה2016באוגוסט    8כתבי האופציה הוענקו בפועל ביום    .2013משנת    של היזמים
 לעיל. 
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 תשלום מבוסס מניות )המשך( - 20באור 
 

 פירוט התוכנית להקצאת כתבי אופציות לעובדי החברה: )המשך( 
 

כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים, ליו"ר דירקטוריון החברה במועד   3,000,000  ה שלהקצאבוצעה    2016בשנת   ( ג)
ההענקה, אור אלוביץ, הניתנים למימוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו". תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרש על פני  

 בטבלה לעיל. .מחיר המימוש הנו כמפורט 2016באוגוסט  8כתבי האופציה הוענקו בפועל ביום שנים,  3
אופציות שטרם הובשלו   1,000,000, חדל אור אלוביץ לכהן כדירקטור בחברה ולכן כמות של  2018באוגוסט    30ביום  
 פקעו. 

 
כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים, ליו"ר דירקטוריון    3,600,000הקצתה החברה    2018בספטמבר    12בתאריך   (ד)

מוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו". תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרש על החברה, מר יאיר סרוסי, הניתנים למי
 באשר למחיר המימוש, ראה הטבלה לעיל. שנים, על בסיס רבעוני,  4פני 

 
כתבי אופציות בלתי סחירים    9,900,000הקצתה החברה    2018באוקטובר    28ובתאריך    2018בספטמבר    12בתאריך   ( ה)

 . צפריר יואלי ועמית פז יחדכתבי אופציות בלתי סחירים ובלתי עבירים ל 16,020,000 -ו גלעד יעבץ ובלתי עבירים ל
 

שנים   4כתבי האופציות ניתנים למימוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו". תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרס על פני 
  30%רבעוני במהלך השנה השנייה,  יבשילו על בסיס    25%מהאופציות יבשילו לאחר שנה ממועד הענקה,    18%כאשר  

יבשילו על בסיס רבעוני במהלך השנה הרביעית. באשר למחיר   27%יבשילו על בסיס רבעוני במהלך השנה השלישית ו 
 המימוש, ראה הטבלה לעיל. 

 
כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של    700,000ביצעה החברה הקצאה פרטית של    2020  באפריל  12  בתאריך )ו(

החברה לסמנכל"ית נושאת משרה. כתבי האופציות ניתנים למימוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו". תקופת הבשלת  
יבשילו   25%,  ההקצאהממועד    תייםמהאופציות יבשילו לאחר שנ  50%שנים כאשר    4כתבי האופציה תתפרס על פני  

הקצאה. באשר למחיר המימוש, ראה  יבשילו לאחר ארבע שנים ממועד ה  25%, ו  ההקצאה  ממועד  שנים  שלוש  לאחר
 . הטבלה לעיל

 
כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים   11,820,000ביצעה החברה הקצאה פרטית של    2021  בספטמבר   30  בתאריך (ז)

החברה   הדירקטוריוןשל  וליו"ר  ופז  ועמית  יואלי  צפריר  יעבץ,  גלעד  המייסדים  ניתנים  .  לשלושת  האופציות  כתבי 
  25%  ההבשלה    שנים כאשר  4בסיס מנגנון "מימוש נטו". תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרס על פני  למימוש על  

יבשילו  40%- 25%יבשילו על בסיס רבעוני במהלך השנה השנייה,  25%מהאופציות יבשילו לאחר שנה ממועד הענקה, 
לך השנה הרביעית. באשר למחיר יבשילו על בסיס רבעוני במה  25%-   10%על בסיס רבעוני במהלך השנה השלישית ו  

 המימוש, ראה הטבלה לעיל. 
 
כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים    7,800,000ביצעה החברה הקצאה פרטית של    2021  בספטמבר  30  בתאריך ( ח)

תקופת  כתבי האופציות ניתנים למימוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו".  .  לסמנכ"לים נושאי משרה בחברהשל החברה  
מהאופציות יבשילו לאחר שנה ממועד הענקה,   25%  ההבשלה    שנים כאשר  4הבשלת כתבי האופציה תתפרס על פני  

השנה   לאחריבשילו    25%-  10%השנה השלישית ו    לאחריבשילו    35%- 25%השנה השנייה,    לאחריבשילו    30%- 25%
 הרביעית. באשר למחיר המימוש, ראה הטבלה לעיל. 

 
 בוצעו הענקות אופציות לעובדים הניתנים למימוש על בסיס מנגנון מימוש נטו. 2021במהלך שנת  (ט) 

 חישוב הערכת שווי האופציות בוצע על פי המודל הבינומי. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מועד הענקה
25.05.2021 

 
30.09.2021 

 
30.09.2021 

 
30.09.2021 

 
30.09.2021 

 
31.10.2021 

       
 100,00 7,800,000 1,820,000 600,000 6,740,000 1,410,000 כמות האופציות  

 3.02 2.59 2.59 2.59 2.59 2.46 שווי אופציה 
 7.27 7.18 7.18 7.09 6.976 6.579 מחיר מימוש

 7.8 7.18 7.18 7.18 7.18 6.69 מחיר מניה 
 1% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% ריבית חסרת סיכון 

 34% 34% 34% 34% 34% 34% סטיית תקן 

 325,000 20,204,000 30,588,000 1,576,000 17,991,000 3,468,000 שווי אופציות

 
 שנים  7 ות משך חיי האופצי
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 תשלום מבוסס מניות )המשך( - 20באור 
 

 פירוט התוכנית להקצאת כתבי אופציות לעובדי החברה: )המשך( 
 

 השווי להקצאות אלו: להלן הנחות העבודה ששימשו בהערכת 
 

כתבי אופציה לא רשומים   5,414,000, לאחר תאריך המאזן, הקצתה החברה בהקצאה פרטית  2022בפברואר    07  ביום)י(    
( )המועסקים על בסיס  Clenera, LLCעובדים ומנהלים של חברת הבת של החברה בארה"ב )  9  -ל   למסחר של החברה 

   מעביד( .-יחסי עובד
 

כתבי אופציה לא רשומים   2,820,000, לאחר תאריך המאזן, הקצתה החברה בהקצאה פרטית  2022בפברואר    13  ביום)יא(    
 . החברהעובדים ומנהלים של  21 -ל  למסחר של החברה

 
 

 הכנסות  - 21באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 192,549  232,908  304,549  ותפעול מתקנים חשמל 

 -  5,276  11,174  שירותי הקמה
 -  3,507  15,152  פיתוח /דמי ניהול

          
 192,549  241,691  330,875  סך הכל
 
 

 עלות המכר  - 22באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          

 27,324  32,714  38,549  תחזוקת אתרים 
 4,702  6,471  6,785  סים עירוניים ימ

 1,069  242  754  שכירות 
 2,435  3,316  4,499  ביטוח

 2,061  2,955  9,117  שכר, משכורת והוצאות נלוות
 -  4,927  10,627  הוצאות שירותי הקמת מתקנים

          
 37,591  50,625  70,331  סך הכל

 

 הוצאות מכירה, שיווק וקידום פרויקטים - 23באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          

 5,423  5,282  7,142  שכר, משכורות והוצאות נלוות
 69  65  132  רכב

 3,661  2,411  4,407  ותקשורת שיווקית, שיווק חו"ל משפטיות
          

 9,153  7,758  11,681  סך הכל
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 24באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
          

 15,504  16,139  26,266  שכר, משכורות והוצאות נלוות
 254  241  753  רכב

 1,664  1,538  2,385  דמי ניהול ושכר דירקטורים
 1,457  1,646  3,116  משרדיות ואחזקה

 568  388  406  אגרות
 5,128  6,571  9,501  שירותים מקצועיים 

 1,690  2,204  3,403  פחת 
 1,302  2,266  4,447  אחרות

           
 27,567  30,993  50,277  סך הכל

 
  הוצאות מימון, נטו - 25באור 

 
 הוצאות מימון:  א. 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 82,837  88,891  91,710  הלוואות למימון פרויקטים

 19,681  27,282  29,528  אגרות חוב
          מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי שינויים בשווי הוגן של 

 -  2,256  -  דרך רווח או הפסדהוגן   
 985  752  7,205  התחייבות בגין הסדר תמורה מותנית

 4,575  5,224  3,737  זכויות שאינן מקנות שליטההלוואות מ
 13,037  1,069  -  מימון מעסקאות גידור מט"ח הוצאות

 3,671  3,737  4,014  התחייבות בגין חכירההוצאות מימון 
 18,862  557  8,725  הפרשי שער  

 3,003  3,535  4,657  אחרים
  149,576  133,303  146,651 

 ( 16,597) ( 25,361) ( 29,528) סכומים שהוונו לעלויות נכסים כשירים

 130,054  107,942  120,048  סך הכל

          
 

 מימון: הכנסות  ב. 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 69,234  55,594  78,504  בגין הסדרי זיכיון חוזההכנסות מימון מנכס 

          שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 3,548  -  10,156  דרך רווח או הפסדהוגן   

 -  -  3,402  עסקאות גידור מט"חשערוך ממימון  תכנסוה
    ת לפי והמטופל לוואות שניתנו לישויותהכנסות מימון מה

 948  3,524  4,801  שיטת השווי המאזני   
 264  45  1,089  אחרים

 73,994  59,163  97,952  סך הכל
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 )המשך( נטוהוצאות מימון,   - 25באור 
 

 :ועלויות עסקה עמלת פירעון מוקדם . ג
 

 :בפרויקטים בכיר חוב מחזור

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
  106,948  -  חלוציות 
  28,074  -  מבטחים

  34,876  -  תלמי בילו
  9,351  -  כרמים

  5,492   - עידן 
  7,249   - ( Lukovacקרואטיה )

  191,990  -  מחזור חוב בכיר בפרויקטים  סך הכל

    
 

 : הלוואות מנותני אשראי אחרים פירעון

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2  

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
  13,677  -  תלמים
  26,643  -  חבצלת 

  40,320  -  פירעון הלוואות מנתוני אשראי אחרים  סך הכל

    
 

  232,310  -  עמלת פירעון ועלויות עסקה סך הכל

    
    

 ( 3)14 -(ב ו2) 14(א, 2)14 ראה ביאורים לפירוט נוסף)*(            
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חכירות   - 26 באור  
 

 : הבאים הפריטים את חוכרת הקבוצה, החכירה הסכמי במסגרת
 ;קרקעות . 1
 .רכב וכלי משרדים . 2
 

נכס זכות השימוש שהוכר    סך.  מתחדשות  לאנרגיות  םמתקני   הקמת  לצורך  מקרקעין  שטחי  בעיקר   חוכרת  הקבוצה
  ה שהוכר  חכירה  התחייבות  סך  .ח"ש   אלפי  327,327  והינ  תוחכיר  בגין  2021  בדצמבר  31  ליום  הכספי  המצב  על  בדוח
 . ח"ש  אלפי 328,558 הינו קרקעות חכירת בגין 2021 בדצמבר  31 ליום הכספי המצב על בדוח

 
 שימוש  זכות נכסי
 
 הרכב 
    
  משרדים  

 "כסה רכב  וכלי קרקעות  ש"ח  באלפי

 
 260,302  5,049  255,253  2021 בינואר 1 ליום יתרה

 13,269  5,348  7,921  תוספות
 ( 14,816) ( 1,909) ( 12,907) שימוש זכות נכסי בגין פחת

 71,558  -  71,558  כניסה לאיחוד
 ( 2,986) 136  ( 3,122) קרן מהפרשי תרגום

 327,327  8,624  318,703  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 

 חכירה בגין  התחייבות
 

 חכירה של הקבוצה   בגין של התחייבויות  פירעון  מועדי ניתוח
 

 2021 בדצמבר 31 "ח ש באלפי
 

 ( 17,683) שנה  עד

 ( 79,920) שנים  לחמש שנה בין

 ( 230,955) שנים  חמש מעל

 ( 328,558) הכל סך

  

 ( 17,683) חכירה  התחייבות של שוטפות חלויות

 ( 310,875) חכירה בגין ארוך לזמן התחייבויות

 (328,558 ) 

 
 ש"ח  באלפי

 
 השפעות על דוחות הרווח או הפסד

 
שהסתיימה   לשנה

 2021בדצמבר  31ביום 

 
 ( 4,014) חכירה התחייבות בגין ריבית הוצאות
  התחייבות במדידת נכללו שלא משתנים חכירה לתשלומי המתייחסות הוצאות

 ( 573) בגין חכירה 
 ( 6,552) פחת  הוצאות

  
 ( 11,139) הכל סך
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 מכשירים פיננסיים - 27באור 
 

 סיכונים פיננסיים מדיניות ניהול  א. 
 

 הכוללת שונים, כמפורט להלן. מדיניות ניהול הסיכונים פיננסיים לסיכונים אותה החברה חושפות פעילויות
 של הפיננסיים הביצועים אפשריות על שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת  הקבוצה של

 .לסיכונים חשיפות מסוימות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה הקבוצה.
 

ולועדה  לדירקטוריון  של החברה, המדווח  הינו סמנכ"ל הכספים  של החברה  לניהול סיכוני השוק  האחראי 
 לבחינת דוחות כספיים מעת לעת על פעולותיו לשם הקטנת סיכוני השוק של החברה ועל תוצאות פעולותיו. 

 
יכונים השונים. החברה מכוונת את ניהול הסיכונים לחשיפה הסמדיניות החברה הינה לצמצם, ככל שניתן, את  

 כלכלית בלבד אם קיימת סתירה בין חשיפה זו לחשיפה חשבונאית.
 

ויתרות  הנזילות  יתרות  מצב  על  שוטף  באופן  בחברה  הנדרשים  לאורגנים  מדווח  הכספים  סמנכ"ל  כן,  כמו 
 ההתחייבויות של החברה והרכבן.

 
 חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים כדלקמן:פעילויות החברה 

 
 שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ ( 1)

 
לפיכך ,  חלק מעלויות הקמת הפרויקטים, עלויות המימון, העסקאות והכנסות שמבצעת החברה נקובות במט"ח

הפרויקטים. החברה בוחנת  חשופה החברה לשינויים בשערי מטבע אלו אשר משפיעים על כדאיות ורווחיות  
)"עסקאות   מטבע  ואופציות  אקדמה  עסקאות  בעיקר  נגזרים,  פיננסים  במכשירים  לעת  מעת  שימוש  ועושה 

  הגנה"(, לגידור חשיפתה הכלכלית לשינוי בשערי החליפין של מטבע חוץ.
 

 
 

 פרויקט
סכום לקבל  

 במטבע עסקה 
סכום לשלם  
 במטבע עסקה 

 
 מועד פקיעה 

 
 שווי הוגן 

 ש"ח  מיליוני  מיליוני  מיליוני   

 ( 0.3) - כ 2022ינואר  ש"ח  18.3 אירו  5.1 הבכא  עמק (1) חוזה אקדמה על שער חליפין
 ( 15.7) - כ 2022יוני -ינואר ש"ח  220 אירו 58 רוח בראשית ( 1)  חוזי אקדמה על שער חליפין

רכש אופציות  אופציות   מכירת ,  רכישת 
 (2)  ורכישת אופציות רכש אקזוטיות  מכר

השקעה  
 ש"ח  354.7 אירו 92 בחברות בנות 

 
 2022יולי 

 
   31.1 -כ 

אופציות  ומכירת  רכש  אופציות  רכישת 
 (1) מכר

 
 ש"ח   441.3 דולר  137.1 אגירה 

אוקטובר  -ינואר
2022 

 
 ( 11.5) -כ 

אופציות  ומכירת  רכש  אופציות  רכישת 
 (1) מכר

השקעה  
 ש"ח   135.2 דולר 43.2 בחברה בת

 
 2022ינואר 

 
 (  0.2) -כ 

      

החליפין   (1) שער  על  להגנה  גידור  השקלעסקאות  מול  האירו  השקל  של  מול  הדולר  לוח ושל  בסיס  על   ,
 . התשלומים לקבלן הקמה

 
 בשער   מתנודות  אירו  הוא  שלהן  הפעילות  שמטבע  בנות  בחברות  נטו  מהשקעה  חוץ  למטבע  חשיפה  לחברה (2)

  האירו  להיחלשות  הסיכון  הוא  נטו  ההשקעה  בגידור  המגודר  הסיכון.  השקל  מול  אל  האירו  של  החליפין
 .הבנות בחברות נטו  ההשקעה של בספרים בערך לירידה תגרום אשר השקל מול

בשערי   לשינויים  המיוחסים  נטו  בשווי ההשקעה  השינויים  של  מגדרים  כמכשירים  מיועדות  העסקאות 
לצורך בחינת אפקטיביות הגידור, החברה קובעת את הקשר הכלכלי בין המכשירים המגדרים החליפין.  

לבין הפריט המגודר על ידי השוואת השינויים בערך בספרים של עסקת הגידור לשינויים בפעילות החוץ  
 עקב תנודות בשער החליפין )שיטת הקיזוז(.

 
כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ ומתאים את התרגום שלהם הניתוח רגישות  להלן  

בקבוצה  חוץ  לפעילויות  הלוואות  כולל  הרגישות  ניתוח  כן  כמו  חוץ.  מטבע  בשיעור  לשינוי  התקופה  בתום 
 הנקובות במטבע השונה מהמטבע של המלווה או של הלווה, אשר אינן מהוות חלק מההשקעה נטו בפעילות 

 החוץ. 
 

מול האירו, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח   5%- אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב
  5.3- מיליון ש"ח ובכ  3.2-קטן בכ  2020בדצמבר    31וביום    2021בדצמבר    31לפני מס לשנים שהסתיימו ביום  

, ואילו כל יתר המשתנים נותרו  טיהקרוא  מול הקונה  5%-מיליון ש"ח בהתאמה. אילו התחזק מטבע האירו ב
  4.2-קטן בכ 2020בדצמבר  31וביום  2021בדצמבר  31ביום  ושהסתיימ יםקבועים, היה הרווח לפני מס לשנ

 בהתאמה. ש"חמיליון  5.4-ובכמיליון 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 

 מדיניות ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(  א. 
 

 )המשך(  בשערי חליפין של מטבע חוץשינוי  ( 1)
 

כמו כן, לחברה חשיפה להון העצמי בגין חלקה בהון העצמי של חברות מאוחדות בעלות מטבע פעילות שונה 
 ממטבע הפעילות של החברה, חשיפה זו נזקפת לרווח הכולל האחר. 

 
מול האירו, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה קטן   5%-אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב

מיליון ש"ח בהתאמה.   59.9-מיליון ש"ח ובכ  89.3- בכ  2020בדצמבר    31- ו  2021בדצמבר    31ההון העצמי לימים  
המשתנים נותרו קבועים, היה קטן מול הקונה, ואילו כל יתר    5%-אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב 

.  מיליון ש"ח בהתאמה   1.1- ובכ  מיליון ש"ח  1.5- בכ  2020בדצמבר    31- ו  2021בדצמבר    31ם  מיההון העצמי לי
, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה קטן הפורינטמול  5%- אילו התחזק מטבע הפעילות של החברה ב

כמו   מיליון ש"ח בהתאמה.  0.7- ובכ  מיליון ש"ח  0.8-בכ   2020צמבר  בד  31-ו   2021בדצמבר    31ם  וההון העצמי לי 
ב כן,   החברה  של  הפעילות  מטבע  התחזק  האמריקאימול    5%-אילו  נותרו הדולר  המשתנים  יתר  כל  ואילו   ,

 מיליון ש"ח.  31.8- בכ 2021בדצמבר  31- ו 2021בדצמבר  31קבועים, היה קטן ההון העצמי לימים 
 

 שינוי במדד ( 2)
 

למדד   בהתאם  לשנה  אחת  המתעדכן  תעריף  פי  על  הנקבעות  מחשמל  הכנסות  בישראל  מאוחדות  לישויות 
מנגד, הלוואות שנטלו ישויות מאוחדות נעשות, ככל הניתן, בהצמדה הזהה להצמדת תעריף   ,המחירים לצרכן 

 .בנוסף החברה העניקה הלוואות לישויות בבעלותה אשר צמודות למדד המחירים לצרכן החשמל.
 

נוספים ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לפני מס לשנה    2%-אילו עלה מדד המחירים לצרכן ב
מיליון ש"ח, בהתאמה.   5.1- בכ  גדלו"ח  ש  מיליון  4.4-בכ  קטן  היה  2020-ו   2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

נוספים ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לפני מס לשנה    2%-אילו ירד מדד המחירים לצרכן ב
מיליון ש"ח, בהתאמה.    15-קטן בכו"ח  ש  מיליון  4.1-בכ  גדל  היה  2020-ו  2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

ת ירידה במדד נובע מכך שהסכמי ההלוואות הצמודות ההבדל בהשפעה על הרווח לפני מס מעלית המדד לעומ
למדד מול הבנקים מתוחמות בגבול תחתון למדד )לפי מדד הבסיס( ואילו ההשפעה של שינוי המדד על תעריף 

 אינו מוגבל.  החשמל, שבא לידי ביטוי במדידה של נכסי החוזה בגין הסדרי הזיכיון
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 

 גורמי סיכון פיננסי  ב. 
 

 להלן ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע: ( 1)
 

 2021בדצמבר  31ליום  

  ללא בהצמדה בהצמדה בהצמדה בהצמדה בהצמדה   
 סך הכל הצמדה  למדד לפורינט לקונה  לדולר  לאירו  

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        נכסים שוטפים:

 827,052  567,460  -  6,052  78,975  5,714  168,851  מזומנים ושווי מזומנים
 109,407  56,358  -  -  -  -  53,049  מזומנים מוגבלים בשימוש 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  
 122,422  75,706  45,115  -  -  1,601  -  הוגן דרך רווח או הפסד  

 55,670  12,000  -  414  1,976  5,449  35,831  לקוחות 
 13,999  5,768  1,419  -  123  -  8,108  חייבים ויתרות חובה 

 31,095  31,095  -  -  -  -  -  נכסים פיננסיים אחרים ז"ק 
        

  265,839  12,764  81,074  6,466  46,534  748,387  1,161,064 

        
        נכסים לא שוטפים: 

 66,455  23,206  -  5,962  -  -  37,287  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 16,318  -  -  -  -  -  16,318  חייבים לזמן ארוך 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 89,201  -  -  -  -  -  89,201  הוגן דרך רווח או הפסד  

שיטת    לפי  המטופלות  לישויות     הלוואות 
 81,682  3,702  75,261  -  -  -  2,719  השווי המאזני 

 42,175  -  18,986  11,210  -  -  11,979  נכסים פיננסיים אחרים  
        

  157,504  -  -  17,172  95,166  26,908   296,750 

        
        התחייבויות שוטפות: 

        הלוואות אשראי וחלויות שוטפות בגין  
        ומוסדות פיננסיים   מתאגידים בנקאיים     
 (192,266) -  ( 95,026) ( 4,963) ( 5,096) -  ( 87,181) אחרים     

 (85,268) ( 12,776) -  ( 16) ( 856) ( 4,520) ( 67,100) ספקים ונותני שירותים 
 (159,600) ( 58,117) ( 2,668) ( 621) ( 417) ( 12,089) ( 85,688) זכאים ויתרות זכות 

 (55,713) ( 55,713) -  -  -  -  -  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
 (17,683) ( 140) ( 14,059) ( 254) -  -  ( 3,230) חלויות שוטפות התחייבות בגין חכירה 

        בשווי  ות הנמדד  ותפיננסי  התחייבויות
 (45,303) -  -  -  -  ( 45,303) -  הפסד הוגן דרך רווח או    

        

 (243,199) (61,912) (6,369) (5,854) (111,753) (126,746) (555,833) 

        
        התחייבויות לא שוטפות: 

 (891,499) ( 891,499) -  -  -  -  -  אגרות חוב 
 (314,095) ( 314,095) -  -  -  -  -  הניתנות להמרה  אגרות חוב 

        ומוסדות הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 ( 3,634,250)  -  ( 2,274,474) ( 120,449) ( 52,699) -  ( 1,186,628) פיננסיים אחרים   

 (242,932) ( 47,496) -  -  -  -  ( 195,436) שליטה הלוואות מזכויות שאינן מקנות 
 (310,875) ( 1,262) ( 195,895) ( 3,670) -  -  ( 110,048) התחייבות בגין חכירה 

 (3,520) -  -  -  -  -  ( 3,520) זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 
 (379,875) -  ( 9,194) -  ( 16,955) ( 233,238) ( 120,488) התחייבויות פיננסיות אחרות 

        

 (1,616,120) (233,238) (69,654) (124,119) (2,479,563) (1,254,352)  (5,777,046 ) 

        

 (4,875,115) (605,803) (2,449,666) (106,335) 5,051  (282,386) (1,435,976) סה"כ נכסים )התחייבויות(, נטו  
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 

 גורמי סיכון פיננסי )המשך(  ב. 
 

 הצמדה וסוגי מטבע: )המשך(להלן ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי  ( 1)
 

 2020בדצמבר  31ליום  

  ללא בהצמדה בהצמדה בהצמדה בהצמדה בהצמדה   
 סך הכל הצמדה  למדד לפורינט לקונה  לדולר  לאירו  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        נכסים שוטפים:

 319,345  229,108  -  6,707  249  5,543  77,738  מזומנים ושווי מזומנים
 282,157  126,619  -  2,353  -  -  153,185  מזומנים מוגבלים בשימוש 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  
 104,516  64,931  37,498  -  -  2,087  -  הוגן דרך רווח או הפסד  

 36,711  12,585  -  355  -  5,011  18,760  לקוחות 
 24,900  15,961  -  -  -  801  8,138  חייבים ויתרות חובה 

        

  257,821  13,442  249  9,415  37,498  449,204  767,629 

        
        נכסים לא שוטפים: 

 63,435  14,935  -  6,670  -  -  41,830  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 65  -  -  65  -  -  -  ארוך חייבים לזמן 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 32,519  -  -  -  -  -  32,519  הוגן דרך רווח או הפסד  

שיטת    לפי  המטופלות  לישויות  הלוואות 
 140,551  2,549  54,961  -  -  -  83,041  השווי המאזני 

        

  157,390  -  -  6,735  54,961  17,484   236,570 

        
        התחייבויות שוטפות: 

        הלוואות אשראי וחלויות שוטפות בגין  
        ומוסדות פיננסיים   מתאגידים בנקאיים     
 ( 669,663) ( 9,493) ( 581,668) ( 3,463) ( 5,531) -  ( 69,508) אחרים     

 ( 25,591) ( 16,398)   ( 279) ( 1,669) ( 195) ( 7,050) ספקים ונותני שירותים 
 ( 240,004) ( 208,722) ( 470) ( 758) ( 974) -  ( 29,080) זכאים ויתרות זכות 

 ( 55,713) ( 55,713) -  -  -  -  -  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
 ( 18,019) ( 139) ( 17,103) ( 276) -  -  ( 501) חלויות שוטפות התחייבות בגין חכירה 

        מזכויות   שוטפות בגין הלוואות חלויות 
 ( 17,467) -  -  -  -  -  ( 17,467) מקנות שליטה  שאינן   

        

 (123,606 ) (195 ) (8,174 ) (4,776 ) (599,241 ) (290,465 ) (1,026,457 ) 

        
        התחייבויות לא שוטפות: 

 ( 600,487) ( 600,487) -  -  -  -  -  אגרות חוב 
        ומוסדות הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 ( 2,032,344)  -  ( 866,357) ( 141,683) ( 64,727) -  ( 959,577) פיננסיים אחרים   
 ( 131,198) ( 45,386) -  -  -  -  ( 85,812) שליטה הלוואות מזכויות שאינן מקנות 

 ( 238,310) ( 1,339) ( 187,195) ( 4,088) -  -  ( 45,688) התחייבות בגין חכירה 
 ( 7,888) -  -  -  -  -  ( 7,888) זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 ( 109,049) ( 5,083) ( 9,482) ( 18,248) ( 18,819) -  ( 57,417) התחייבויות פיננסיות אחרות 
        

 (1,156,382 )  - (83,546 ) (164,019 ) (1,063,034 ) (652,295 )  (3,119,276 ) 

        

 ( 3,141,534) ( 476,072) ( 1,569,816) ( 152,645) ( 91,471) 13,247  ( 864,777) סה"כ נכסים )התחייבויות(, נטו  
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 
 גורמי סיכון פיננסי )המשך(  ב. 

 
 סיכון ריבית ( 2)

 
 שינוי בשיעורי ריבית: 

 
שיעורי ריבית משתנים החושפים את החברה לסיכון תזרים    ותהלוואות הנושאמסיכון בגין שינוי בשיעור הריבית נובע  

 מזומנים.
 

הטבלה שלהן מציגה את הערכים בספרים של מכשירים פיננסיים אשר חשופים לסיכון תזרים מזומנים בגין שינוי  
 להחלפת שיעורי ריבית:שיעור הריבית ואינם מגודרים בעסקאות 

 
 

 אלפי ש"ח    

 
  : 2021בדצמבר  31ליום 

 450,176  פקדונות בבנק הצמודים לפריים

 ( 9,816) אשראי מתאגידים בנקאיים הצמוד ליוריבור)*( 

 ( 3,914) הלוואה מתאגיד בנקאי הצמודה ליוריבור 

 
  : 2020בדצמבר  31ליום 

 ( 4,716) ליוריבור הלוואה מתאגיד בנקאי הצמודה 

 
הלוואות לזמן קצר עבור    שבדיה,בבקוסובו ו  ספרד,ב לחברות פרויקט בתקופת ההקמה    2021בדצמבר    31ליום   (*) 

ה  מיתשלו לריבית  צמודות  אשר  מוסף  ערך  הריבית  יורימס  הוצאות  ההקמה  בור.  לעלות בתקופת  מהוונות 
 על תוצאות החברה. בעלות השפעההמתקן ואינן 

 
 .  ההשפעה האפשרית משינויים בשיעורי ריבית הפריים והיוריבור הינה בשיעורים שאינם מהותיים לחברה

 
 : (INTEREST RATE SWAPS)חוזים להחלפת שיעורי ריבית 

 
ריבית   שיעורי  סכומי  בין  ההפרשים  להחלפת  בחוזים  הקבוצה  התקשרה  ריבית,  שיעורי  להחלפת  חוזים  באמצעות 
נקובים מוסכמים. חוזים אלו מאפשרים לקבוצה להקטין חשיפות  על סכומי קרן  לבין משתנה המחושבים  קבועה 

של שיעורי ריבית בתום תקופת הדיווח  תזרים מזומנים של חוב מונפק בריבית משתנה. השווי ההוגן של חוזי ההחלפה  
ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים תוך שימוש בעקומות בתום תקופת הדיווח ובסיכון האשראי המובנה -נקבע על 
 בחוזה. 

 
כגידור  מיועדים  קבועה  בריבית  לסכומים  משתנה  בריבית  סכומים  המחליפים  הריבית  שערי  להחלפת  החוזים  כל 
תזרימי מזומנים במטרה להפחית את חשיפת הקבוצה לתזרים מזומנים הנובעת משיעורי ריבית משתנה על הלוואות.  

 .)א((3)זי 2 באורה ראלעניין המדיניות החשבונאית של הקבוצה בדבר גידור תזרימי מזומנים 
 

 הטבלה שלהלן מפרטת את החוזים להחלפת שיעורי ריבית שיועדו כמכשירים מגדרים הקיימים לתום תקופת הדיווח:
 

 פירעוןמועד  ערך נקוב  שיעורי ריבית 
ערך  

 בספרים 
 אלפי ש"ח  סופי  אלפי אירו  לאחר גידור  מקוריים החוזה המגודר 

 ( 2,826) 31/03/2031 23,096 0.75% חודשים   3  -יוריבור   לוקובץ'הלוואה למימון פרויקט  
 2,386  31/03/2039 44,857 1.08% חודשים   3  -יוריבור    פיקאסו  פרויקט  למימון  הלוואה

פרויקט   למימון  הלוואה 
Gecama   9,593  30/06/2035 152,000 0.147% חודשים   6  -יוריבור 

 Raabaהלוואה למימון פרויקטי  
 11,210  31/12/2030 36,492 3.7%- 1.445% חודשים  3 -בובור  Meg-ו

 ( 5,345) 31/12/2040 165,639 0.526% חודשים   6  -יוריבור   הלוואה למימון פרויקט ביורן
 

ברווח אלפי ש"ח בהתאמה    (13,339)-ואלפי ש"ח    57,555נטו ממס של    (הפסדרווח )הוכר    2020- ו  2021  השניםבמהלך  
 הכולל האחר, בגין אפקטיביות של גידור תזרים מזומנים כהגנה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שיעור ריבית.
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 
 גורמי סיכון פיננסי )המשך(  ב. 
 
 סיכון אשראי  ( 3)

 
בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה. בעת סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד  

התקשרות לראשונה הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח. המגבלות המיוחסות ללקוחות הקבוצה 
 נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל עמידתו בתשלומי חובות קודמים. 

 
דת את ההפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר ובגין הקבוצה מוד

לקוחות הואיל והחודשים הקרובים.  12-לפי הסתברות לחדלות פירעון ב( 9)ראה ביאור נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון 
ההסתברות  כתוצאה מכך  תמיכה רגולטורית,    בעליכמו כן, רובם  ,  בעלי איתנות פיננסית  גופים גדולים  םהחברה הינ

 לחדלות פירעון נמוכה והחברה צופה כי הפסדי האשראי הצפויים בגינם הינם זניחים. 
 

 סיכון נזילות ( 4)
 

על  מבוצעת  המזומנים  תזרימי  והן  -תחזית  בקבוצה  השונות  הישויות  ברמת  הן  החברה  של  הכספים  מחלקת  ידי 
תחזיו בוחנת  הכספים  מחלקת  מזומנים במאוחד.  די  שקיימים  לוודא  כדי  בקבוצה  נזילות  דרישות  של  שוטפות  ת 

לצרכים תפעוליים ותוך הקפדה שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי ומאמות מידה פיננסיות בגין איזו ממסגרות  
 האשראי שלה. 

 
חוב ולשירות  צפויות  למימון השקעות  כגון מקורות  גורמים  בין    תחזיות הקבוצה מביאות בחשבון מספר  הכוללים 

בין   ,השאר תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת וממימוש פרויקטים בבעלות החברה וכן גיוסים של הון וחוב הכוללות
הנפקת זכויות, הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב. כמו כן תחזיות הקבוצה לוקחות בחשבון עמידה באמות מידה   ,השאר

נז יחסי  של  במטרות  עמידה  מחייבות,  תקנות  פיננסיות  או  חוקים  כמו  חיצוניות  בדרישות  עמידה  מסוימים,  ילות 
 רגולציה היכן שרלוונטי. 

 
ידי ישויות הקבוצה, שאינם נדרשים למימון הפעילות כחלק מההון החוזר, מושקעים  - עודפי מזומנים המוחזקים על 

השקעה אלו נבחרים בהתאם  באפיקי השקעה סולידיים כגון פיקדונות לזמן קצוב ואפיקים סולידיים נוספים. אפיקי  
לתקופת הפירעון הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים, בהתאם לתחזיות  

 האמורות לעיל.  
 

למעט פריטים שוטפים בדוח על המצב הכספי, כגון:    , להלן פירוט התחייבויות ונכסי החברה בחתך של שנות פירעון
 צפויים להיפרע על פי ערכם בספרים במהלך השנה הקרובה: הספקים, זכאים, לקוחות וחייבים 

 
 )**(2021בדצמבר  31ליום  

  אחרי       
 סך הכל 2026 2026 2025 2024 2023 2022 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 68,167  66,455  -  -  - -  1,712  מזומנים מוגבלים בשימוש 

שאינן  להלוואות   מקנות  זכויות 
 21,726   13,775   1,579  1,586  1,593  1,594  1,599  שליטה 

        

  3,311  1,594  1,593 1,586  1,579  80,230  89,893 

        
שאינן   מזכויות  מקנות  הלוואות 

 ( 242,850) ( 139,338) ( 9,064) ( 9,037) ( 72,689) ( 11,996) ( 726) שליטה 
 ( 1,486,852) ( 770,278) ( 319,630) ( 146,711) ( 81,424) ( 83,408) ( 85,401) )*( אגרות חוב 

 ( 106,908) ( 100,243) ( 1,141) ( 1,325) ( 1,391) ( 1,399) ( 1,409) התחייבויות פיננסיות אחרות 
 ( 340,861) ( 230,955) ( 23,537) ( 23,845) ( 25,199) ( 19,642) ( 17,683) התחייבות בגין חכירה 

        אשראי והלוואות מתאגידים  
פיננסיים  בנקאיים  ומוסדות 

 ( 3,879,252)  ( 2,615,890)  ( 254,392) ( 264,880) ( 265,545) ( 250,455) ( 228,090) )*( אחרים
        

 (333,309) (366,900) (446,248) (445,798) (607,764)  (3,856,704 )  (6,056,723 ) 

        
 

הנתונים לעיל מוצגים בהתאם לערכם הנקוב במועד הפירעון, לרבות ריבית שטרם נצברה, צמודים למדד/שער   )*(
 חליפין ליום המאזן. 

ביטוי בדוח על    ותמקבל ןשנים אשר אינ  12-23לחברה התקשרויות בהסכמים למכירת חשמל לתקופות של בין   )**(
 המצב הכספי של החברה. 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 

 
 שווי הוגן ג. 

 
 פירוט הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן: ( 1)
 

הקבוצה בהתאם למדרג הכולל את שלוש לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם  
 הרמות שלהלן: 

 
: מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלישות יש 1רמה  - 

 גישה אליהם במועד המדידה.
 
ההתחייבות, , שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או  1: נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  2רמה   - 

 במישרין או בעקיפין.
 
 : נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.3רמה  - 
 

שימוש   נעשה  בה  ביותר  הנמוכה  הרמה  על  בהתבסס  נעשה  הוגן  בשווי  הנמדדים  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג 
  משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

 
על    להלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה בשווים ההוגן

 , בהתאם לרמות המדידה שלהם. בסיס עיתי
 

 : 2021בדצמבר  31ליום 
 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן:
     הוגן דרךנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 

 122,422  -  -  122,422  רווח או הפסד   

     

 31,095  -  31,095  -  ( Forward)חוזים בגין עסקת אקדמה  

     

 23,190  -  23,190  -  חוזים להחלפת ריבית

     
     בשווי הוגן   מניות שאינן סחירות הנמדדות

 89,201  89,201  -  -  הפסד דרך רווח או   

     
     הוגן:התחייבויות פיננסיות בשווי 

 ( 8,170) -  ( 8,170) -  חוזים להחלפת ריבית

     

 ( 27,463) -  ( 27,463) -  ( Forward) חוזים בגין עסקת אקדמה

     

     עסקאות לקיבוע מחירי חשמל )חוזה 

 CFD)  - (97,505 )  - (97,505 )הפרשים   

     

     תמורה מותנית מבוססת ביצועים 

  (“Earn Out” ראה ביאור )( 190,835) ( 190,835) -  -  א' 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 
 

 2021בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

87 

 מכשירים פיננסיים )המשך( - 27באור 
 

 שווי הוגן ג. 
 

 )המשך( פירוט הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן: ( 1)
 

 : 2020בדצמבר  31ליום 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן:
     הוגן דרךנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 

 104,516  -  -  104,516  רווח או הפסד   

     
     הוגן: התחייבויות פיננסיות בשווי 

 ( 46,699) -  ( 46,699) -  חוזים להחלפת ריבית

     

 ( 9,766) -  ( 9,766) -  ( Forward)חוזים בגין עסקת אקדמה  

 
 שווי הוגן של פריטים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי: ( 2)

 
למעט המפורט בטבלה להלן, סבורה החברה כי ערכם בספרים של הפריטים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן, לרבות 

 הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, זהה בקירוב לשווים ההוגן. 
 

      
 שווי הוגן  ערך בספרים   

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  רמת השווי  
 2020 2021 2020 2021 ההוגן  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

 707,148  1,377,155  663,985  1,271,279  1רמה   אגרות חוב

            
            הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,491,048  1,279,629  1,306,586  1,106,562  3רמה  (1ומוסדות פיננסיים אחרים ) 

            
            התחייבות בגין הסדר תמורה  

 13,157  16,230  9,953  9,711  3רמה  (1) נדחית 

            
 

השווי ההוגן נקבע על פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים בריבית המשקפת להערכת  (1)
 ההנהלה את השינוי במרווחי האשראי ורמת הסיכון שהתרחשו בתקופה.

 
 התחייבויות פיננסיות אחרות ד. 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  :הרכב  
 5,083  -   (Forwardחוזים בגין עסקאות אקדמה )

 -  PUT (2)  233,238תמורה מותנית מבוססת ביצועים והתחייבות בגין אופציית 
 46,699  8,170  חוזים להחלפת ריבית

 -  39,412  חוזים להחלפת מחירי חשמל 
 9,482  9,194  ( 1) נדחיתהתחייבויות בגין הסדר תמורה 

 47,785  89,861  התחייבויות לפירוק ושיקום 
      
  379,875  109,049 

 
בגין שירותי ייזום שהעניקו חלק מהיישובים בפרויקט חלוציות.   נדחית לחברה התחייבויות בגין הסדרי תמורה   (1)

בתמורה לשירותי הייזום זכאים אותם יישובים לאחוזים מהתזרים חופשי לחלוקה בהגדרתו בהסכם. יתרת  
  2020  -ו  2021בדצמבר    31, ליום  (13)ראה גם ביאור    , כולל חלויות שוטפותנדחיתההתחייבות בגין הסדר תמורה  

 אלפי ש"ח בהתאמה.   9,953 -אלפי ש"ח ו  9,711הינה 
 (. 1א)8לפרטים נוספים ראה ביאור  (2)
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 דיווח מגזרי  - 28באור 
 

 כללי  א. 
 

על  באופן סדיר  נסקרים  הפנימיים אודות מרכיבי החברה, אשר  הדיווחים  על בסיס  ידי מקבל -מגזרים תפעוליים מזוהים 
הקצאת   לצורך  הקבוצה  של  הראשי  התפעוליות  המגזרים ההחלטות  התפעוליים.  המגזרים  ביצועי  והערכת  משאבים 

המאפייני לאור  בנפרד  ונבחנים  החברה,  פועלת  בהם  הגיאוגרפיים  האזורים  ברמת  נבדלים  והמאפיינים    המדווחים  השוק 
 הרגולטוריים השונים החלים על כל אחד מהמגזרים.

 
ההחלטות   מקבל  סוקר  החברה  של  הפעילות  בהיקף  הגידול  בין:  לאור  בחלוקה  הקבוצה  תוצאות  את  הראשי  התפעוליות 

הפרויקטים השונים. על  החלות  וההסדרות  הגאוגרפי  ממתן    מיקומם  תוצאות החברה  סוקר מקבל ההחלטות את  בנוסף, 
  2020בביאור מטה, עודכנו מספרי ההשוואה לשנים    שירותי ניהול והקמה לפרויקטים שבבעלות חלקית או מלאה של החברה.

 התאם. ב 2019-ו
 

 : IFRS 8- להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה בהתאם ל
 

אנרגיה     - מגזר ישראל באמצעות  המיוצר  חשמל  ממכירת  הכנסותיו  את    בישראל   סולאריתמפיק 
 .מהסכמי מכירת חשמל בתעריף קבוע לתקופה ממושכת

 
ואנרגיה סולארית  מפיק את הכנסותיו ממכירת חשמל המיוצר באמצעות אנרגיית רוח   - מזרח אירופהמרכז/מגזר 

 מזרח אירופה, לרוב בתעריף קבוע לתקופה ממושכת. מרכז/במדינות ב
 

לרוב את הכנסותיו ממכירת חשמל באמצעות אנרגיית רוח במדינות מערב אירופה    מפיק  - מגזר מערב אירופה
 במחירים שנקבעים בשוק החופשי )קונה מרצון למוכר מרצון(.

 
ניהול  - מגזר ניהול והקמה שירותי  ממתן  הכנסותיו  את  תפעול   מפיק  או  הקמה  פיתוח,  בשלבי   לפרויקטים 

 . וממתן שירותי הקמה לפרויקטים בבעלות חלקית או מלאה של החברה
 

ביצועי  והערכת  משאבים  הקצאת  לצורך  הקבוצה,  של  הראשי  התפעולי  ההחלטות  למקבל  המועברת  הדיווחים  מערכת 
חוזה המגזרים התפעוליים, מתבססת על בחינה של מערכות סולאריות כפריטי רכוש קבוע המניבים הכנסות חשמל ולא כנכס  

והתוצאות מישויות בשליטה משותפת מוצגות על פי   (2016בדצמבר    31)לגבי מערכות בינוניות וגדולות בישראל שהופעלו לפני  
ריבית בגין הלוואות למימון   הוצאותתוצאות המגזר מבוססות על הרווח התפעולי של החברה, בקיזוז    כמו כן,  .חלק החברה

פרויקטים ומיסים שוטפים ובנטרול הוצאות פחת והפחתות המיוחסות למגזרים ברי הדיווח של החברה )ללא הוצאות פחת  
 (.IAS 17, ומנגד רישום של הוצאות השכירות בהתאם לתקן IFRS  16הנובעות מיישום של 
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 מגזרי )המשך( דיווח - 28באור 
 

 הכנסות ותוצאות מגזר ב. 
 

 2021בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 
 ישראל 

מרכז/מזרח  

 מערב אירופה  אירופה 

 

 סך הכל  התאמות  ניהול והקמה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
       

 330,875  ( 107,295) 26,326  45,416  198,039  168,389  מחיצוניים הכנסות 
 -  ( 35,180) 35,180  -  -  -  הכנסות ממגזרים אחרים

 330,875  ( 142,475) 61,506  45,416  198,039  168,389  הכנסות המגזרסה"כ 

       

 268,290  ( 36,841) 21,391  30,640  129,896  123,204  תוצאות המגזר

       
       למגזרים: פריטים שלא הוקצו 

       תחת הסדרי חוזההכנסות מימון בגין נכס 
 78,503       זיכיון 

 ( 106,103)      תחת הסדרי זיכיון חוזהפירעון נכס 
 ( 80,611)      פחת והפחתות 

 ( 62,807)      הוצאות שלא יוחסו למגזרים 
 19,448       הכנסות מימון 
 ( 28,338)      הוצאות מימון

 -       עמלות פירעון מוקדם 
       

 88,382       לפני מסים על ההכנסה  רווח
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 דיווח מגזרי )המשך( - 28באור 
 

 הכנסות ותוצאות מגזר )המשך( ב. 
 

 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 
 ישראל 

מרכז/מזרח  

 מערב אירופה  אירופה 

 

 סך הכל  התאמות  ניהול והקמה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח 

 
       

 241,691  ( 108,154) 8,784  8,981  165,951  166,129  מחיצוניים הכנסות 
 -  ( 37,338) 37,338  -  -  -  הכנסות ממגזרים אחרים

 241,691  ( 145,492) 46,122  8,981  165,951  166,129  הכנסות המגזרסה"כ 

       

 203,383  353  12,693  592  101,696  88,049  תוצאות המגזר

       
       פריטים שלא הוקצו למגזרים: 

       תחת הסדרי חוזההכנסות מימון בגין נכס 
 55,595       זיכיון 

 ( 107,399)      תחת הסדרי זיכיון חוזהפירעון נכס 
 ( 63,142)      פחת והפחתות 
 ( 24,129)      יוחסו למגזרים הוצאות שלא 
 3,568       הכנסות מימון 
 ( 19,051)      הוצאות מימון

 ( 232,310)      עמלות פירעון מוקדם 
       

 ( 183,485)      לפני מסים על ההכנסה  הפסד
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 דיווח מגזרי )המשך( - 28באור 
 

 הכנסות ותוצאות מגזר )המשך( ב. 
 

 2019בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 
 PVישראל 

מרכז/מזרח  

 אירופה   מערב אירופה 

 

 סך הכל  התאמות  ניהול והקמה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
       

 192,549 ( 107,450) -  9,010  128,337  162,652  מחיצוניים הכנסות 
 -  ( 28,664) 28,664  -  -  -  אחריםהכנסות ממגזרים 

 192,549 ( 136,114) 28,664  9,010  128,337  162,652  הכנסות המגזרסה"כ 

       

 175,804 ( 15,571) 11,708  4,434  90,590  84,643  תוצאות המגזר

       
       פריטים שלא הוקצו למגזרים: 

       תחת הסדרי חוזההכנסות מימון בגין נכס 
 69,234       זיכיון 

 ( 107,450)      תחת הסדרי זיכיון חוזהפירעון נכס 
 ( 48,472)      פחת והפחתות 

 ( 21,635)      הוצאות שלא יוחסו למגזרים 
 4,760       הכנסות מימון 
 ( 47,458)      הוצאות מימון

       

 24,783       לפני מסים על ההכנסה רווח 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 29באור 
 

 תגמול, הטבות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים אחרים:  א. 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח  

 
          תגמול והטבות שניתנו לבעלי עניין ולצדדים קשורים: 

 1,683  1,728  2,071  שכר ונלוות לבעלי עניין המועסקים בחברה
          

 4,135  2,104  2,961  הענקת אופציות לבעלי עניין המועסקים בחברה
          

 1  1  1  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
          

 -  -  -  דמי ניהול לבעלי עניין שאינם מועסקים בחברה
          

 -  -  -  מספר הגופים אליהם מתייחסת ההטבה
          

 1,361  1,280  1,819  גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה
          

 7  6  7  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
          

 1,308  658  844  לדירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה הענקת אופציות 
          

 1  1  1  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
          

          :עסקאות נוספות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

 -  -  -  בעלי עניין 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 29באור 
 
 רויות עם בעלי עניין ובעלי שליטה התקש ב. 

 
 נושאי תגמול בכירים: 

 
כפי  החברה,  של  התגמול  למדיניות  בהתאם  מוסדרים  החברה  של  המשרה  נושאי  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי 

 שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. 
 

תנאי נושאי המשרה הנם כמקובל בתחום, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כאשר רכיבי השכר של נושאי 
 גמול משתנה המזכים בבונוסים שנתיים, אופציות, סוציאליות וכיו"ב. המשרה בחברה כוללים, שכר, יעדי ת

 
 להלן מספר נושאים עיקריים, בהתייחס למנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון:

 
 גלעד יעבץ )"גלעד"(:  (1)

 
"(, אושרה לגלעד תוכנית שכר מדורגת  2021אסיפת  )"   2021במסגרת האסיפה השנתית של החברה מחודש אוגוסט   

 כדלקמן )האמור להלן משקף גם את השכר בשנת הדיווח כולה(: 
 

  
שכר בסיס  שנה רלוונטית 

 מעודכן )ש"ח( 
ביעדים   לעמידה  בכפוף  שנתי  בונוס  משכורות  מספר 

 שייקבעו על פי מדיניות התגמול של החברה* 
)בתוקף ממועד   2021

 אישור האסיפה( 
86,600 ** 6 

תוספת תגמול   - 2021
השלמת  מיוחדת בגין 
 ארה"ב   -עסקת קלינרה 

 חד פעמי          150,000
 

2022 
 

95,000 8 

2023 
 

105,000 9 

 )קרי, מעל רף המשכורות לעיל( בכפוף ליעדי הצטיינות שיוגדרו.  125%* גובה הבונוס עשוי להגיע עד לרף של 

 . 2021**מייצג שכר ממוצע לשנת 

 
בנוסף לאמור לעיל, רכיבי רכב, סוציאליות, החזרי הוצאות, דמי הודעה כמו כן, רכיבי השכר של גלעד, כוללים,   

 מוקדמת/הסתגלות וכיו"ב, כמקובל ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. 
 

 הענקות אופציות, גלעד: 
 

כתבי אופציה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.    9,900,000אושרה הענקת אופציות לגלעד בהיקף של    2018בשנת  
לפקודת מס הכנסה. מחיר המימוש של    102האופציות הוקצו תחת מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף  

וצע בסמוך לאחר קבלת אישור  כתבי האופציה נקבע בסמוך למועד ההקצאה בפועל של כתבי האופציה )אשר ב
ימי המסחר אשר קדמו למועד ההקצאה ובתוספת   30הבורסה(, לפי המחיר הממוצע של מניית החברה במהלך  

ההקצאה   .20. מחיר המימוש לא צמוד למדד המחירים לצרכן, לפרטים נוספים ראה באור  5%פרמיה בשיעור של  
 .2018בספטמבר  12בוצעה ביום 

 
הקצאת כתבי האופציות, הניתנים למימוש על בסיס מנגנון "מימוש נטו", בוצעה במסלול רווח הון, בכפוף להוראות 

. מחיר המימוש של 2003לפקודה וכן כללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, תשס"ג,    102סעיף  
ימי המסחר אשר קדמו למועד ההקצאה   30כתבי האופציה נקבע על פי המחיר הממוצע של מניית החברה במהלך 

 . מחיר המימוש אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.  5%ובתוספת פרמיה בשיעור של 

 שנים, כדלקמן: 4( לאורך תקופה של vestedהאופציות תבשלנה )

נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני    25%מכתבי האופציה הבשילו לאחר שנה ממועד ההקצאה.    18%
נוספים מכתבי האופציה הבשילו על בסיס רבעוני שווה    30%שווה במשך השנה השנייה שלאחר מועד ההקצאה.  

נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך    27%במשך השנה השלישית שלאחר מועד ההקצאה.  
של   במקרה  האצה  מנגנון  כוללות  האופציות  מועד ההקצאה.  שלאחר  הרביעית  בחברה.  השנה  "שליטה"  אירוע 

 (. Cashless Exercise"מימוש נטו" )- המרת האופציות למניות תיעשה באמצעות שימוש במנגנון ה
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 29באור 
 
 )המשך(  התקשרויות עם בעלי עניין ובעלי שליטה ב. 

 
מיוחדת של בעלי המניות בחברה הענקת אופציות לגלעד יעבץ, בהיקף של אושרה באסיפה כללית  22.8.2021ביום  

ש"ח   7.18מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של    5,000,000כתבי אופציה הניתנים למימוש עד    5,000,000
 א )ז'(. 20ראה ביאור  .2021בספטמבר  30למניה. ההענקה בוצעה ביום  

 

( תבשלנה  תvestedהאופציות  לאורך  של  (  כדלקמן:    4קופה  השנה   25%שנים,  בתום  יבשילו  האופציה  מכתבי 
על בסיס רבעוני שווה במשך השנה השנייה   25%הראשונה ממועד ההקצאה;   יבשילו  נוספים מכתבי האופציה 

ההקצאה;   מועד  השלישית   40%שלאחר  השנה  במשך  שווה  רבעוני  בסיס  על  יבשילו  האופציה  מכתבי  נוספים 
נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה הרביעית שלאחר   10% ;שלאחר מועד ההקצאה

  מועד ההקצאה.

( משמעות המנגנון Cashless Exercise"מימוש נטו" )-המרת האופציות למניות תיעשה באמצעות שימוש במנגנון ה
בי האופציה שיומרו. חישוב כמות  הינה כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יהיה נמוך מכמות כת

 ו/או מודל בינומי. B&Sהמניות בדילול מלא מתבסס על מודל 

 
 יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון: 

 
ועמדו בתוקף עד לחודש   2019תנאי כהונתו של מר יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון )"יאיר"(, כפי שאושרו בשנת   ( 2)

 ש"ח בשנה, אשר ישולמו בתשלום חודשי שווה כנגד חשבונית.    420,000תגמול שנתי בסך של  עמדו על    2021אוגוסט  
 

סך של פן בו התגמול השנתי לטובת יאיר יעמוד על אושרו מחדש ועודכנו תנאי כהונתו של יאיר באו  2021באסיפת  
)היקף    600,000 חשבונית  כנגד  שווה   חודשי  בתשלום  ישולמו  אשר  האסיפה,  אישור  ממועד  בתוקף  בשנה  ש"ח 

 (.40%משרתו של מר סרוסי הנו 
 

 הענקת אופציות, יאיר: 
 

הוני של   אופציות לא סחירות של    3,600,000בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה אושר ליאיר לתגמול 
ללא קבלת תשלום. ההענקה בוצעה תחת מסלול    2018בספטמבר    12החברה )"האופציות"(. האופציות הוקצו ביום  

ל כתבי האופציה נקבע על פי  לפקודת מס הכנסה. מחיר המימוש ש  102רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף  
ימי המסחר אשר קדמו למועד ההקצאה ובתוספת פרמיה בשיעור    30המחיר הממוצע של מניית החברה במהלך  

  16( על בסיס רבעוני על פני  Vestedהאופציות תבשלנה ) .. מחיר המימוש אינו צמוד למדד המחירים לצרכן5%של 
 (.  Cashless Exercise"מימוש נטו" )- ות שימוש במנגנון הרבעונים. המרת האופציות למניות תיעשה באמצע

 
ובהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה אושר ליאיר לתגמול הוני נוסף של    2021כמו כן, במסגרת אסיפת  

אופציות לא סחירות של החברה )"האופציות"(. האופציות הוקצו ללא קבלת תשלום. ההענקה בוצעה    1,420,000
רוו נאמן בהתאם לסעיף  תחת מסלול  הון באמצעות  נאמן   102ח  ידי  על  יוחזקו  לפקודת מס הכנסה. האופציות 

כנדרש על פי הוראות פקודת מס הכנסה. תקופת החסימה על פי פקודת מס הכנסה הינה שנתיים. מניות המימוש  
חברה. מחיר המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות של ה

במהלך   החברה  מניית  של  הממוצע  המחיר  פי  על  נקבע  האופציה  כתבי  למועד   30של  קדמו  אשר  המסחר  ימי 
. מחיר המימוש אינו צמוד למדד המחירים לצרכן. האופציות תבשלנה  2%ההקצאה ובתוספת פרמיה בשיעור של  

  25%מכתבי האופציות;    25%אה יבשילו  שנים, כאשר בתום השנה הראשונה שלאחר ההקצ  4לאורך תקופה של  
כתבי אופציות    25%כתבי אופציות נוספים יבשילו מידי רבעון באופן שווה במהלך השנה השנייה שלאחר ההקצאה;  

יבשילו מידי רבעון באופן שווה במהלך השנה השלישית שלאחר ההקצאה;   נוספים    5%נוספים  כתבי אופציות 
במה שווה  באופן  רבעון  מידי  תיעשה  יבשילו  למניות  האופציות  המרת  ההקצאה.  שלאחר  הרביעית  השנה  לך 

ה  במנגנון  שימוש  כתבי -באמצעות  ממימוש  שתנבענה  המניות  כמות  כי  הינה  המנגנון  משמעות  נטו"  "מימוש 
ו/או    B&Sהאופציה יהיה נמוך מכמות כתבי האופציה שיומרו. חישוב כמות המניות בדילול מלא מתבסס על מודל  

 .מודל בינומי
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים  - 30באור 
 

 התקשרויות  א. 
 
 עסקת עמק הבכא  ( 1)

 
, התקשרה החברה בעסקה להגדלת החזקותיה באנרגיות קינטיות. על פי מתווה העסקה 2020  נובמברבמהלך חודש  

בתמורה  )''המוכרים''(  של בעלי המניות באנרגיות קינטיות    םמהחזקותיה  10.3%רכשה החברה, באמצעות שקמה,  
השלמת הפיתוח  ש''ח, העסקה בוצעה בקיזוז הלוואה שניתנה למוכרים מרוח שקמה לטובת  מיליון    16- לסך של כ

עם השלמת העסקה גדל שיעור הזכויות בהון של החברה בפרויקט    והעמדת ההון העצמי הנדרש בסגירה הפיננסית.
 . 41%-לכ 36.5%-עמק הבכא בשרשור מ

 
 אגורות לקוט"ש.   35.81שהתקבל, התעריף למכירה לרשת של החשמל המיוצר במתקן יהיה  התעריפי  על פי האישור  

 
כמו כן, באותו מועד    (. (2) 14באור  ראה גם    )  חתמה חברת הפרויקט על הסכמים למימון הפרויקט  2018ביולי    8ביום  

  78,750דב עמק הבכא בע"מ בסכום כולל של   -שטרי הון לחברת האם ולחברת א.א. בן  חברת הפרויקטהנפיקה  
 אלפי ש''ח, בהתאמה. 52,500-אלפי ש''ח ו

 
 קשר עם הפרויקט:להלן תיאור עיקרי ההתקשרויות הקבלניות ב

 
חברת    TSAהסכם   )א(  ו  General Electricמול  הנפה  לאתר,  הובלה  של   Commissioning  -לאספקה, 

 הטורבינות. הקבלן מעמיד ערבויות ביצוע כמקובל בתחום וכן ערבות חברת אם. 
 

ורת  "נקסטקום" לתכנון וביצוע תשתיות החשמל, התקש-מול שותפות של החברות "מנרב" ו  BOPהסכם   )ב(
וההנדסה האזרחית של הפרויקט, לרבות: יסודות הטורבינות, סלילת דרכים ומשטחי מנופים, הקמת רשת  
ביצוע  ערבויות  מעמיד  הקבלן  וכיו"ב.  הפרויקט  של  הכוללות  הקבלה  בדיקות  המשנה,  ותחנת  האיסוף 

 שנה.  20כמקובל בתחום וכן ערבות חברת אם. בנוסף נחתם הסכם לתחזוקת התשתיות לתקופה של 
 

שנים, תוך אחריות לזמינות תפעול    20  -לביצוע תחזוקה ותפעול ל   General Electricמול חברת     FSAהסכם )ג(
מהשנה השנייה ואילך, ביצוע תחזוקה מונעת ומתקנת לטורבינות לרבות    97%  -בשנה ראשונה ו  95%של  

 שנה. הקבלן יעמיד ערבויות כמקובל בתחום.  20-אספקת כל החלפים הנדרשים ל
 

)-"עדכל ההסכמים הינם במתווה   כן, כל ההסכמים כוללים  Turn Keyמפתח"  ידי המלווים. כמו  על  ואושרו   ,)
ההסכמים כוללים סעיפי הפרה וביטול מקובלים. כמו כן, כל   מנגנון פיצוי מוסכם בגין עיכובים והפרות שונות.

 ההסכמים הנם בהתאם לדרישות הטכניות הקבועות בהסכם ובהתאם לדין הישראלי. 
 

, התקבל אישור רשות החשמל לקיום הסגירה הפיננסית ועמידה בתנאים להוכחתה, זאת 2018באוגוסט    9ביום  
 בהתאם להוראות הדין ותנאי הרישיון המותנה בגין הפרויקט.

 
החשמל אישור תעריף ואישור בדבר עמידה בכל התנאים לסגירה    מחברתקיבלה החברה    2020בדצמבר    22ביום  

וואט, -מגה   109  -וואט לסך של כ-מגה   96  -וואט נוספים, קרי, מ-מגה  12.8  - פיננסית עבור הגדלת הספק החווה ב
טורבינות רוח )להלן:    34טורבינות נוספות בשטחי החווה, כך שהחווה המוגדלת תכלול    4וזאת באמצעות הקמת  
  "הרחבת הפרויקט"(.  

 
אגורות   28.19פים יעמוד על  וואט הנוס-מגה  12.8  -על פי האישור שהתקבל, תעריף המכירה לרשת החשמל בגין ה

 34.91צמוד למדד המחירים לצרכן, ובהתאם לכך, התעריף המשוקלל עבור כל הפרויקט יעמוד על    לקילו וואט שעה
 צמוד למדד המחירים לצרכן.   לקילו וואט שעהאגורות 

 
 (. 5) 31 ביאור ראה לפרטיםשל הפרויקט.  מלאה מסחרית הפעלה  הושלמה המאזן תאריך לאחר
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   ''יתיר''  –ן מותנה רישיו  (2) 

 
על קבלת החלטה לאישור תכנית הפרויקט על ידי הוועדה המחוזית  קיבלה החברה הודעה    2019באוגוסט,    1ביום  

טורבינות    10מחוז דרום )להלן: "אישור הוועדה המחוזית"(. התוכנית שאושרה מאפשרת הקמת    -לתכנון ולבניה  
 של  לעררים  המשנה  לועדת   ערר  הוגש  המחוזית  הועדה  החלטת  עלרוח גדולות בשטחים חקלאיים באזור יער יתיר.  

פורסמה למתן    התכנית  2020ביולי    20-וב  הערריםהמשנה דחתה את עיקרי    וועדה.  ולבניה  לתכנון  הארצית  המועצה
 בימים אלו מקודמים היתרי הבניה להקמת החווה. תוקף, 

כנגד אישורה של תכנית טורבינות הרוח ביתיר ולאחר שבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע דחה עתירות  
בבית   27.7.22זה , הוגשו לבית המשפט העליון שני ערעורים על פסק הדין, דיון בערעורים נקבע ליום    שהוגשו בעניין

אף שלא ניתן להעריך באופן מדויק את סיכויי העתירות להתקבל, הרי שנוכח חשיבותו הרבה   על  המשפט העליון.
ני המקיף שבוצע והעובדה כי כלל  של הפרויקט ותועלותיו הציבוריות המשמעותיות, כמו גם נוכח התהליך התכנו

להערכת החברה    -טענות העותרים נטענו זה מכבר בפני מוסדות התכנון, לרבות מוסד התכנון הבכיר ביותר, ונדחו  
 ויועציה ניתן להניח ברמת סבירות גבוהה כי העתירות לא תתקבלנה. 

 
ה כי בשלב הראשון ההספק המותקן  וואט, כאשר החברה מעריכ-מגה  42לפרויקט רישיון ייצור מותנה בהספק של  

וואט. ההספק הסופי של הפרויקט ייקבע לאחר השלמת תהליכי התכנון המפורט -מגה  37-של הפרויקט יעמוד על כ
 והתיאומים מול חברת החשמל. 

ב מחזיקה  האחזקות    50.15%-החברה  יתרת  המותנה.  הרישיון  בעלת  שהינה  הפרויקט  משותפות  )בשרשור( 
בית יתיר, אשר מימש    היישוב  מוחזקות על ידי שותפי החברה מקבוצת "אוירם" וכן, על ידיבשותפות הפרויקט  

הם   אף  להצטרף  אופציה  קיימת  הפרויקט,  מקודם  עימם  וכרמל,  מעון  ליישובים,  כאשר  הצטרפות,  אופצית 
 . כשותפים בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסמוך למועד קבלת האישור התעריפי לפרויקט

 

 ": פרויקט אנרגיית הרוח "רוח בראשית ( 3)
 

, לרבות אישור )להלן: "הפרויקט"(  החברה השלימה את התנאים להקמת פרויקט רוח בראשית  2020ביולי,    28ביום  
התעריף, היתרי הבנייה והתנאים המתלים לסגירה הפיננסית למימון הפרויקט, עם קונסורציום מלווים בראשות  

גו ובשיתוף  בע"מ  הפועלים  "המלווים"(בנק  יחד:  )להלן,  ועמיתים  מגדל  מקבוצת  עבודות   פים  תחילת  והנעת 
באיזור הר פרס ברמת הגולן על קרקעות הישובים: יונתן, אלוני הבשן, רמת מגשימים,   וקםמ  הפרויקט  .ההקמה

וואט -מגה   189מבוא חמה, נטור, כנף ואבני איתן. לפרויקט רישיון מותנה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק של  
 על פי האסדרה שבתוקף.

 
הרישיון המותנה. יתרת האחזקה הנה על ידי )בשרשור( משותפות הפרויקט שהינה בעלת    60%  -החברה מחזיקה ב 

אופציה  קיימת  הפרויקט  לטובת  הקרקעות  את  שמעמידים  לישובים  כאשר  "אוירם",  מקבוצת  החברה  שותפי 
 להצטרף כשותפים באחזקות מיעוט. 

 
ובקבינט הדיור והשיגה רישיון    ותת לאומיותשתי  שלוועדה הארצית לתכנון ובנייה  ב  אושרה  בראשית  רוח  תכנית

 וואט.  -מגה 189וסקר חיבור מחייב בהספק של  
 

 מימון חוב בכיר:
- התאם למערך הסכמי הסגירה הפיננסית, המימון יינתן לשותפות הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטלי נוןב

  - מיליארד ש"ח מתוך עלות הקמה מוערכת  בכ   1.05  -( בהיקף של כNon-recourse Project Financingריקורס )
 מיליארד ש"ח.  1.25

יתרת ההון הנדרש לפרויקט הועמדה על ידי החברה ושותפתה בפרויקט, קבוצת אוירם, בהתאם ליחס החזקות 
 בהתאמה(.  40% -ו 60%הצדדים בשותפות הפרויקט )

הפיננסית, לרבות קבלת אישור תעריפי מרשות החשמל על פיו   החברה השלימה את כל התנאים המתלים לסגירה
 אגורות לקוט"ש, צמוד למדד המחירים לצרכן.  32.08לרשת של החשמל המיוצר בפרויקט יהיה התעריף למכירה 
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 
 התקשרויות )המשך( . א

 
 : )המשך(  אנרגיית הרוח "רוח בראשית" פרויקט ( 3)

 
   ( לעיל.2)14עיקרי תנאי מימון החוב הבכיר של הפרויקט ראה ביאור  אודות לפרטים

 
 להלן תיאור עיקרי ההתקשרויות הקבלניות בקשר עם הפרויקט:

 
של הטורבינות באתר    commissioning  -לייצור, אספקה, הובלה לאתר, הנפה, ו   General Electricהסכם עם   (א)

חייבויותיו החוזיות, ערבויות ביצוע כמקובל בתחום וכן  הפרויקט. ספק הטורבינות מעמיד להבטחת קיום הת
חוזה הפעלה ותחזוקה של מערך הטורבינות לתקופה    General Electricערבות חברת אם. בנוסף, נחתם מול 

מהשנה השנייה ואילך,    97%  - בשנה ראשונה ו  95%שנה. ההסכם כולל התחייבות יצרן לרמת זמינות של    20של  
ומתקנת לטורבינות לרבות אספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם   ביצוע תחזוקה מונעת

 כך. הקבלן יעמיד ערבויות כמקובל בתחום. 
 
ו    BOPהסכם   (ב) "מנרב"  חברות  של  שותפות  התקשורת -מול  החשמל,  תשתיות  וביצוע  לתכנון  "נקסטקום" 

דרכים ומשטחי מנופים, הקמת רשת  וההנדסה האזרחית של הפרויקט, לרבות: יסודות הטורבינות, סלילת  
כמקובל  ביצוע  ערבויות  מעמיד  הקבלן  הפרויקט.  של  הכוללות  הקבלה  בדיקות  המשנה,  ותחנות  האיסוף 

 בתחום וכן ערבות חברת אם. 
 

(, ואלו אושרו על ידי המלווים. כמו כן, הם  Turn Keyמפתח" )-מערך הסכמי הקבלנים הנ"ל הינו במתווה "עד
 מנגנון פיצוי מוסכם בגין עיכובים והפרות שונות, סעיפי הפרה וביטול מקובלים. כוללים 

 
 חיבור לרשת החשמל ותחילת זכאות להכנסות -וואט  -מגה  105-פרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של כ ( 4)
 

הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים,    רכשה אתהחברה    2018  מרץ  בחודש
 "הפרויקט"(.- "ההסכם" ו -וואט )להלן -מגה 105-בהספק כולל של כ

 
וואט  -מגה  150  -ה   של במכסה  מקומו  את  הבטיח  אשר  בקוסובו  ביותר  הגדול  הפרויקט  הינו  בקוסובופרויקט הרוח  

הסכם אספקה של טורבינות הרוח ל  בהתאם  נמצאת בשלבים מתקדמים בהקמת הפרויקטלפרויקטי רוח. החברה  
 וואט. -מגה  105 -טורבינות בהספק כולל של כ 27 ותקים אשר תספק ,General Electric לפרויקט עם חברת

 
נחתם   ותחזוקה   General Electric מולבנוסף  הפעלה  של  חוזה  החברה   15לתקופה  של  אופציה  בתוספת  שנה 

כן, נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית -שנים נוספות.  כמו  5  -להאריך את ההסכם ב
 ., קבלן גרמני בעל ניסיון בינלאומי נרחב בתחום החשמל והקמה של חוות רוח Notus עבור הפרויקט עם חברת

  
מיליון אירו, לרבות עלויות הקמת  הפרויקט, עלויות   160-170-נאמדת בסך של כעלות ההשקעה הכוללת בפרויקט  

 המימון ורכישת הזכויות. 
 

 בהתאם לאבני הדרך כדלקמן: בוצעהתשלום בגין רכישת הפרויקט  
 

ממניות חברת הפרויקט, עיקר הסכום   50%מיליון אירו שולם למוכרים כמקדמה תמורת רכישת   1סך של  )א(
לפירעו )להלן  נועד  שהוגדרו.  המתלים  תנאים  בהתקיים  קודמות,  בעלים  הלוואות  התשלום   -ן  "מועד 

להם  המגיעה  התמורה  מלוא  לתשלום  החברה  של  ערבות  למוכרים  מסרה  החברה  כן,  כמו  הראשון"(. 
 במסגרת העסקה. 

 
ים )"נוסחת קבע לפי נוסחה שהוסכמה בין הצדדנבמועד הסגירה הפיננסית שולם למוכרים תשלום בהיקף ש )ב(

והתפעול   ההקמה  ועלויות  המימון  תנאי  הצפויים,  הפרויקט  בביצועי  המותנית  התמורה"(,  התאמת 
 .  80%לשיעור אחזקה של    הגיעהממניות חברת הפרויקט ו  30%החברה    קיבלההצפויות. כנגד התשלום השני  

 
ל )ג(  בהתאם  התמורה  יתרת  למוכרים  תשולם  הפרויקט,  של  המסחרית  ההפעלה  התאמת  במועד  נוסחת 

 בחברת הפרויקט. 100%התמורה וכנגד תשלום זה, החברה תעלה לשיעור אחזקה של 
 

 (. 2)14, ראה גם באור קוסובו, השלימה החברה סגירה פיננסית למימון הפרויקט ב2019 דצמברב
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 התקשרויות )המשך( . א

 
 חיבור לרשת החשמל ותחילת זכאות להכנסות -וואט  -מגה  105-פרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של כ ( 4)

 
 :הפניקס קבוצתהסכם השקעה משותפת בפרויקט עם 

 
הדנובה''( עם קבוצת "הפניקס" לטובת    כח)להלן: ''  שהוקמההפרויקט מוחזקת בשרשור על ידי שותפות    חברת

מהון השותפות, וגופים מוסדיים   60%  שמחזיקהההשקעה בפרויקט. השותפים המוגבלים בשותפות הינם החברה,  
הזכויות בשותף הכללי   מן  100%  -מהון השותפות. כמו כן, החברה מחזיקה ב  40%  שמחזיקיםמקבוצת הפניקס  

 המנהל של שותפות. 
לשותף הכללי הסמכות הבלעדית לניהול השותפות וביצוע  כל הפעולות הנחוצות לצורך קידום ומימוש הפרויקט, 

ובמסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות,  
ום והפיתוח של הפרויקט ודמי הצלחה במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות דמיי ייזום בגין שירותי הייז

 לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית.
 

החשמל   2021ביולי    27ביום   מכירת  ולתחילת  הפרויקט  לחשמול  בקוסובו  הרשויות  אישור  את  החברה  קיבלה 
 המיוצר בתהליך בדיקות ההרצה.  

 
)ה מהפרויקט  החשמל  למכירת  להסכם  לאישור PPA  -בהתאם  ועד  כאמור,  שהחלה  ההרצה,  תקופת  במשך   ,)

  60%זכאי להכנסות בגין החשמל המיוצר בשיעור של  ההפעלה המסחרית המלאה ביחס לכל מקטע, הפרויקט יהא  
התקבלו כל האישורים להפעלה    2021במהלך הרבעון הרביעי לשנת    .PPA  -מתעריף ייצור החשמל המלא בהתאם ל

 המקטעים בחווה וזכאות לתעריף מלא. 3מתוך  2-ה ללאמסחרית מ
 

(  בקוסובו, להפעלה מסחרית מלאה Energy Regulatory Office) ERO  --התקבל אישור הלאחר תאריך המאזן  
 ( 3) 31. לפרטים נוספים ראה ביאור של מלוא מקטעי החווה

 
   Gecamaפרויקט   -וואט -מגה 329-פרויקט אנרגיית רוח בספרד בהיקף של כ ( 5)

 
, המצוי בתהליכי פיתוח  Gecama, חתמה החברה על הסכם לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט  2018ביולי    5ביום  

 "הפרויקט"(.  -וואט )להלן -מגה  329 -מתקדמים, בהספק כולל של כ
 

 בספרד.  Castilla-La Manchaמצוי באזור  הפרויקט
 

הנדרשים להקמת הפרויקט לרבות אישור משרד האנרגיה הספרדי  הושגו היתרי הבניה הסופיים     2020בספטמבר,  
 11-(, ההיתרים לביצוע עבודות ההקמה מAdministrative Authorization for Constructionלהקמת הפרויקט )

הרשויות המקומיות שהפרויקט בשטחן אגב הסדרת כל הזכויות במקרקעין, הן בשטח חוות הטורבינות והן לאורך 
כמו כן, עבודות ההקמה החלו באופן מלא, הוצאו צווי תחילת עבודה    חשמל שיוקם במסגרת הפרויקט.  קו הולכת ה

 לספק הטורבינות ולקבלנים.  

 
עם   הרוח  טורבינות  לאספקת  הסכם  לני"ע  Nordex SEנחתם  בבורסה  למסחר  הרשומה  ציבורית  חברה   ,

חוזה הפעלה    Nordex SEוואט. בנוסף נחתם מול  -מגה  329  -בפרנקפורט, אשר תספק טורבינות בהספק כולל של כ
של   לתקופה  החילוף   20ותחזוקה  חלקי  כל  ואספקת  גבוהה  זמינות  לרמת  יצרן  התחייבות  כולל  ההסכם  שנה. 

כמו כן, נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית עבור .  ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך
 רוח.ההקמת חוות  לצורך, Elecnorהפרויקט עם חברת 

 
הסגירה הפיננסית למימון הפרויקט, עם שניים מתוך חמשת הבנקים    את  החברה  השלימה  2020  ביוני  21  ביום

 . )להלן, יחד: "הגופים המממנים"( Bankia-ו Banco de Sabadellהגדולים בספרד, 
 

 ( לעיל. 2) 14ראה ביאור  עיקרי תנאי מימון החוב הבכיר של הפרויקטלפרטים אודות 
 

 :מנורההפניקס וקבוצת  קבוצתהסכם השקעה משותפת בפרויקט עם 
 

על השלמת המו"מ וחתימת הסכם שותפות לטובת ביצוע ההשקעה בפרויקט דיווחה החברה    2020בינואר    28ביום  
 להלן :  טמנורה" כמפורעם קבוצת "הפניקס" וקבוצת "

 
השותף הכללי המנהל בשותפות הינו חברה בע"מ המוחזקת במלואה על ידי החברה. השותפים המוגבלים   .1

  14.7%  -מהון השותפות, גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס שיחזיקו כ   72%בשותפות הינם החברה, שתחזיק  
 מהון השותפות.  13.3%מהון השותפות וגופים מוסדיים מקבוצת מנורה שיחזיקו 
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 התקשרויות )המשך( . א

 
 )המשך(  Gecamaפרויקט   -וואט -מגה 329-פרויקט אנרגיית רוח בספרד בהיקף של כ ( 5)

 
  - מיליון אירו )חלקה של החברה הינו כ  172  -בשותפות סך כולל המוערך בכ  השקיעוהשותפים המוגבלים   .2

  23  -מיליון אירו וחלקה של קבוצת מנורה הינו כ  25  -מיליון אירו, חלקה של קבוצת הפניקס הינו כ  124
 מיליון אירו(, שישמשו כמרכיב ההון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט.

 
הנחוצות   .3 הפעולות  כל  את  ומבצע  השותפות  מנהל  הינו  הכללי  הפרויקט. השותף  ומימוש  קידום  לצורך 

במסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות, 
דמי ייזום בגין שירותי הייזום והפיתוח של הפרויקט ודמי הצלחה במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות 

ותפות הוקנו לקבוצת הפניקס ולקבוצת מנורה זכויות  לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית. בהסכם הש
 מקובלות המקנות לה הגנות כבעלת זכויות מיעוט.

 
 חתימה על עסקה לגידור מחיר החשמל 

 
בספרד   Gecamaחתימה על עסקה לגידור מחירי החשמל בפרויקט הרוח  באוקטובר השלימה החברה    31ביום  

 )להלן: "הפרויקט"( , כדלקמן:, אשר וואט מגה 329 -בהספק של כ
 

ונוכח רמת הסחירות  בסמוך לתאריך החתימהמת מחירים גבוהה בשווקי החשמל האירופאיים רלאור  .1
מהחשמל שייוצר בפרויקט עד לסוף   36%  -הגבוהה בחשמל, החליטה החברה לגדר היקף משוקלל של כ

 .   2022חודשים החל מאוקטובר  15ידור של . סה"כ תקופת ג2023שנת 
 CFDבהתאם לכך, החברה באמצעות תאגיד בשליטתה ביצעה עסקת גידור במתווה של חוזה  .2

(Contract for Difference)  עם חברת תשתיות אנרגיה אירופאית מובילה בדירוג אשראיBBB   :להלן(
 "ספקית הגידור"(. 

אירו למגה וואט שעה על פני תקופת הגידור,  76.09עסקת הגידור התבצעה במחיר ממוצע משוקלל של  .3
 .  2023על פי תחזית הייצור המשוקללת של הפרויקט עד לסוף שנת 

מקבע את מחיר החשמל שיימכר עבור הכמות שגודרה במחיר קבוע ובממוצע בעסקה   CFD -מתווה ה .4
קובע כי   CFD -אירו למגה וואט שעה מיוצר. מנגנון ה 76.09לל של זו, וכאמור עומד על ממוצע משוק

אם מחיר השוק ירד מתחת למחיר שנקבע בהסכם הגידור, ספקית הגידור תשלם לחברה את ההפרש בין  
מחיר השוק למחיר שנקבע בעסקת הגידור. היה ומחיר השוק יהיה גבוה מהמחיר שנקבע, החברה 

 ן מחיר השוק והמחיר שנקבע. תשלם לספקית הגידור את ההפרש בי
במסגרת עסקת הגידור וכמקובל בתחום, העמידה החברה לטובת ספקית הגידור ערבות מוגבלת בסכום   .5

 . כגיבוי לתשלום התחייבויותיה
 

אנרגיה   בחודש תשתיות  חברת  אותה  עם  בפרויקט  החשמל  מחירי  לגידור  נוספת  גידור  עסקת  נחתמה  נובמבר 
.  2023מהיקף החשמל שייוצר בפרויקט עד תום   50.4%ף משוקלל של הגידור הינו כ אירופאית. לפיכך, סה"כ היק

 אירו למגה וואט שעה.   75.56ובמחיר ממוצע משוקלל 
 

אנרגיה    דצמבר  בחודש תשתיות  חברת  אותה  עם  בפרויקט  החשמל  מחירי  לגידור  נוספת  גידור  עסקת  נחתמה 
.  2023מהיקף החשמל שייוצר בפרויקט עד תום   55.3%ינו כ אירופאית. לפיכך, סה"כ היקף משוקלל של הגידור ה

 למגה וואט שעה.  אירו  86.63ובמחיר ממוצע משוקלל 
 

 הפעלה מסחרית מלאה  –  Picassoפרויקט   -וואט -מגה 113-בהיקף של כ שבדיהפרויקט אנרגיית רוח ב ( 6)
 

דיווחה החברה על חתימת מערך הסכמים להשקעה והקמת פרויקט אנרגיית רוח בשבדיה,    2019במאי    29ביום  
 "(. Picassoוואט )להלן: "הפרויקט" או "פרויקט -מגה 113-בהספק כולל של כ

 
- וואט כל אחת, ובסה"כ כ-מגה  4.2-טורבינות רוח בהספק של כ  27לל  וכומצוי בדרום שבדיה,    Picassoפרויקט  

 וואט.  -מגה 113
 

יחד עם חתימת הסכמי הרכישה, חתמה החברה )באמצעות חברת הפרויקט( על מערך הסכמים בקשר עם הקמת,  
(, Turbine Supply Agreement – TSAניהול ותפעול הפרויקט, ובין היתר, הסכם לאספקת והנפת הטורבינות )

הדנית, שהינה יצרנית הטורבינות המובילה   VESTASשנים מול חברת    30  -וכן הסכם אחזקה ותפעול הטורבינות ל
 בעולם במונחי נתח שוק. 
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 התקשרויות )המשך( א. 
 

ב ( 6) רוח  אנרגיית  כ  שבדיהפרויקט  של  מלאה   –  Picassoפרויקט     -וואט  -מגה  113-בהיקף  מסחרית    הפעלה 
 )המשך(

 
( עם חברה קבלנית מקומית,  Balance Of Plant – BOPהראשי של יתרת המתקן )  ההקמה בנוסף נחתם  הסכם  

 וכן נחתמו עם המוכרים הסכמים, בתנאי שוק, למתן שירותי ניהול להקמת הפרויקט ולתקופת ההפעלה. 
 

עם    על  חתמה  החברה  2019בדצמבר    12  ביוםכן,    כמו הפרויקט  למימון  הפיננסית  הסגירה   Hamburgהסכמי 
Commercial Bank    .ראה  נוספים  לפרטים, בנק גרמני המתמחה במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת בצפון אירופה 

   (.2)14 ביאור
 

 (:PPAהסכם למכירת חשמל )
 

(, במסגרתו החברה PPAתשתיות אנרגיה אירופאית בהסכם מסחרי למכירת חשמל )החברה התקשרה עם חברת  
ייצור החשמל תימכר    12תמכור כמחצית מייצור החשמל של הפרויקט לתקופה של   שנים בתעריף קבוע. יתרת 

 , שהינו שוק סחר חשמל באירופה וחברות בו, בין היתר, המדינות הנורדיות, גרמניה,NORD POOL  -בתנאי שוק ב
 בריטניה ומדינות בלטיות.  

 
 :מנורה קבוצתהסכם השקעה משותפת בפרויקט עם 

 
החברה חתמה על הסכם שותפות עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים 
פנסיה וגמל בע"מ )להלן, ביחד: "מנורה"( לטובת ביצוע ההשקעה בהון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט, וזאת  

הצלחה בהתממשות תרחישי    בהסדר שיכלול תמורות עודפות לחברה בגין ייזום וניהול העיסקה וכן הסדר לדמי
)בשרשור( בחברת הפרויקט, כשחלקה של החברה   מחזיקה תשואה שהוגדרו, כמתואר להלן. השותפות שהוקמה  

  100%  -מהון השותפות. כמו כן, החברה מחזיקה ב  31%  -מהון השותפות וחלקה של מנורה הינו כ   69%  -הינו כ
 60  -בשותפות סך כולל המוערך בכ  השקיעווגבלים  מהזכויות בשותף הכללי המנהל של שותפות. השותפים המ

 שמשמשיםמיליון אירו,    20  -מיליון אירו וחלקה של מנורה הינו כ   40  -מיליון אירו, כאשר חלקה של החברה הינו כ
  הפרויקט. יחדיו כמרכיב ההון העצמי הדרוש להקמת

 
קידום ומימוש הפרויקט, ובמסגרת    השותף הכללי הינו מנהל השותפות ומבצע את כל הפעולות הנחוצות לצורך

תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות, דמיי ייזום בגין 
מעל   לשותפים,  מהחלוקות  מסוים  אחוז  יקבל  במסגרתם  הצלחה  ודמי  הפרויקט  של  והפיתוח  הייזום  שירותי 

זכויות לתשואת מינימום שנתית. בהסכם השותפ הגנות כבעלת  לה  זכויות מקובלות המקנות  ות הוקנו למנורה 
 מיעוט.

 
 חיבור לרשת החשמל ותחילת זכאות להכנסות 

 
במרץ   קיבל2021בחודש  באמצעות   הפרויקט  ,  חשמל  ולייצר  הפרויקט  לחשמול  בשוודיה  הרשויות  אישור  את 

אנרגיית רוח בתהליך של הרצה לרשת. הרגולציה בשוודיה מאפשרת במשך תקופת ההרצה למכור את החשמל 
, שוק החשמל שבו שוודיה חברה. במהלך NORD POOL  -המיוצר לרשת בתנאי שוק וכל החשמל שיוצר נמכר ב

שלימה החברה את חיבורן של כלל הטורבינות לרשת החשמל והחווה מייצרת חשמל המוזרם ה  2021חודש יוני  
 לרשת בהפעלה מסחרית מלאה. 

 
 חתימה על עסקה לגידור מחיר החשמל 

 
, השלימה חברת הפרויקט חתימה על עסקה לגידור מחירי החשמל בפרויקט מול חברת  2021בספטמבר    19ביום  

)להלן: "ספקית הגידור"( . עסקת הגידור הינה במתווה   BAA1תשתיות אנרגיה אירופאית מובילה בדירוג אשראי  

נוספים   31%  -תהווה כ  פי הערכותאשר על    עבור כמות חשמל  CFD (Contract for Difference)של חוזה הפרשים  
על    2022מסך ייצור החשמל הכולל שלו, באופן אשר יעמיד את סך הכמות המגודרת בחוזים במתקן, עד לסוף שנת  

 .  81% -כ
 

במסגרת עסקת הגידור, העמידה החברה ערבות חברת אם כגיבוי לתשלום עד לסכום של מיליון יורו מהתחייבויות  
הע הפרויקט במסגרת  של  חברת  בוצעה במחיר משוקלל  הגידור  עסקת  למגה    63סקה.  פני -אירו  על  וואט שעה 

  תקופת ההסכם.
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 

 התקשרויות )המשך( א. 
 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( 7)

למדינות   2020, והתפשטותו בתחילת  2019( בסין בחודש דצמבר  Covid-19בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה )
רבות נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף גרמה 
בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה  

בעולם אחרות  וממשלות  ישראל  בארץ   ממשלת  בשווקים  סחורות  ושל  פיננסיים  נכסים  של  בשווי  לירידות  וכן 
 ובעולם. 

 
בכל הנוגע לפעילות החברה, להתפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם לא הייתה עד כה השפעה מהותית על פעילות  

דאות בדבר  החברה, ועל בסיס הערכותיה והמידע המצוי בידיה כיום לא צפויה השפעה מהותית על פעילותה. אין וו
המשך התמשכות המגפה וכן אין וודאות כי לא תתרחש התפרצות נוספת של הנגיף )לרבות מוטציות חדשות( אשר  
תוביל להטלת מגבלות חדשות. להלן מספר היבטים בקשר עם אירועי נגיף הקורונה אשר בהינתן הימשכות המשבר  

 הכלכלי, עשויים להיות להם השפעה על פעילות החברה:  

חוזי חשמל, חוזי   -"( הקיימים בחוזים מהותיים של החברה כגון  force majeure" )"עליון "כוח    סעיפי  הפעלת .א
 הקמה והסכמי מימון. ככל שאירוע כאמור יתקיים תתכן השפעה מהותית על הפרויקטים השונים של החברה. 

 
בפרויקטים המצויים   השפעה .ב והן  פיננסית  לאחר סגירה  בפרויקטים  הן  על מרכיבי הסחר במכירת חשמל 

מהכנסות   100%מבנה הכנסות החברה ממתן את החשיפה לשינויים במחירי החשמל.  בשלבי יזום ופיתוח.  
סות  מהכנ  95%  –הינן מחירי חשמל קבועים  וכ    2021מהכנסות החברה לשנת    95%  –, ו  2020החברה משנת  

 , הינן במחירי חשמל קבועים. 2022החברה הצפויות בשנת 
 
חדות בשערי מטבע עשויות להשפיע הן על עלויות הקמה הנקובות במט"ח של פרויקטים המצויים   תנודות . ג

בשלב ההקמה והן על תזרימי המזומנים הנקובים במט"ח של פרויקטים הנמצאים בשלב התפעול. כמו כן, 
ריבית עשויות להשפיע על עלויות המימון של פרויקטים אשר נמצאים בשלבי פיתוח  עליות חדות בשיעורי ה

או הקמה. בנוסף על כך, תנודות חדות ושינויים במחירי ניירות הערך, עשויים להשפיע על התשואות בשוק,  
  ועל תיק ניירות הערך של החברה.

 
עליה במחירי הציוד וההובלה לאור השפעת המגפה. חשוב לציין בהקשר זה, מרבית    –ציוד והובלה    מחירי .ד

 הציוד לפרויקטים בהקמה הוזמן מבעוד מועד ואינו חשוף לעליית מחירים.
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 ושעבודים )המשך( התקשרויותערבויות, תלויות,  - 30באור 
 

 המשך(התקשרויות ) א. 
 

 בהונגריה:קידום פרויקטים במסגרת הסכם פיתוח משותף  ( 8)
 

 וואט בהונגריה -מגה  25 -השלמת רכישת פרויקט סולארי בהיקף של כ . א
 

וואט -מגה  25- , השלימה החברה רכישת פרויקט סולארי קרקעי בהונגריה בהספק של כ2021באפריל    27ביום  
 )להלן: "הפרויקט"(.  הפיתוח תהליך את והשליםשזכה במכרז תעריף 

 
שנים ממועד    15הפרויקט זכה במסגרת מכרז של מדינת הונגריה לפרויקטים סולאריים, בתעריף מובטח למשך  

(. להערכת החברה, ready to buildהפיתוח )הגיע לסטטוס    תהליךחיבור הפרויקט לרשת החשמל והשלים את  
 .  2023 1 רבעוןהמסחרית צפויה לקראת סוף והפעלתו  2022הקמת הפרויקט צפויה להתחיל במהלך שנת 

 
עם השלמת כל התנאים המתלים לרכישה, הועברו לידי תאגיד בשליטתה המלאה של החברה מלוא ההחזקות 

מיליון אירו אשר שולם למוכרים. העסקה בוצעה מול אותם המוכרים   1  -בחברת הפרויקט וזאת כנגד סך של כ
וואט, ואשר חוברו  -מגה  57סולאריים בהונגריה בהספק מצטבר של    מהם רכשה החברה בעבר שלושה פרויקטים

 . 2019לרשת החשמל בשנת 
 

   –בהונגריה בשלבי פיתוח מתקדמיםמגה וואט    60  -הפעלת אופציה לרכישת זכויות בפרויקט סולארי בהיקף של כ . ב
 Tapolcaפרויקט 

 
זכויות בפרויקט סולארי קרקעי בהונגריה  2021בדצמבר    19  ביום , התקשרה החברה בהסכם מותנה לרכישת 

 וואט אשר נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים )"הפרויקט"(.  מגה60  -בהיקף של כ

הינו החמישי בסדרת החוות הסולאריות הקרקעיות של החברה בהונגריה, במסגרת שיתוף    Tapolcaפרויקט  
 ם מקומיים כאמור בסעיף א לעיל.  פעולה עם מפתחי

ככל    Tapolcaפרויקט   בהונגריה.  הקימה  שהחברה  הקודמות  הסולאריות  החוות  מן  לחלק  בסמיכות  ממוקם 

, כאשר במקביל ממשיכה  וואט  מגה143   -שימומש, הפרויקט יגדיל את צבר הפרויקטים של החברה בהונגריה לכ 
פרויקטים  לפיתוח  המוכרים,  עם  הקיים  הפעולה  שיתוף  הסכם  במסגרת  נוספים  פרויקטים  לבחון  החברה 

 וואט נוספים.   מגה200  -סולאריים בהיקף של כ
 

התקשרות ,הפרויקט השלים את מרבית שלבי הפיתוח, לרבות השגת הזכויות בקרקע, השלמת הליכי שינוי הייעוד
 היתרי הבניה הנדרשים.  מרביתקבלת ו ור לרשת החשמלבהסכם חיב

 
על פי הרגולציה הקיימת בהונגריה לפרויקטים גדולים, החשמל אשר ייוצר בפרויקט מיועד להימכר בתנאי השוק  

 ( )Merchant Marketהחופשי  בהונגריה   )HUPX להתקשרות אפשרויות  לבחון  צפויה  החברה  זו,  במסגרת   .)

 ( עבור חלק מהחשמל המיוצר. PPAריים )בהסכמי מכירת חשמל מסח
 

אישור   וקבלת  הפרויקט  פיתוח  הליכי  כלל  השלמת  ביניהם  מתלים,  תנאים  להשלמת  כפופה  העסקה  השלמת 
הרשויות בהונגריה. עד למועד השלמת העסקה החברה תעמיד הלוואה לחברת הפרויקט, בסכום שאינו מהותי 

ממניות חברת הפרויקט. ככל שהתנאים המתלים   100%שעבוד על  לה, לצורך רכישת הקרקע ובתמורה תקבל  
יתממשו, החברה תרכוש את מלוא האחזקות בחברת הפרויקט כנגד פרמיית פיתוח שנקבעה לפי מפתח תמורה  

 וכן תפעל לקידום תהליכי המימון של הפרויקט ולהקמתו.  מגה וואט ל
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 

 התקשרויות )המשך( א. 
 

במכרזז  ( 9) החברה  פוטו   יכיית  בטכנולוגיה  חשמל  ייצור  מתקני  להקמת  החשמל  אגירת -רשות  בשילוב  וולטאית 
 : בישראל  אנרגיה

 
 1 אגירה מכרז

 
חה החברה כי במסגרת מכרז ראשון מסוגו שפורסם על ידי רשות החשמל להקמת מתקני  ו, דיו2020ביולי    14ביום  

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה שיחוברו לרשת החלוקה )מתח גבוה ומתח נמוך( - ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 

הקמת    (, המשקףACוואט )במונחי  - מגה  48( )להלן: "המכרז"(, זכתה החברה בהספק מצטבר של  1)הליך מספר  

וואט, אשר באמצעות מערך הפאנלים ומתקני אגירת האנרגיה  -מגה   130  -של כ  DCמתקנים בהספק מותקן במונחי  

בכל זמן    ACוואט במונחי  -מגה  48יוכלו "לפזר" את הייצור ולהזרים אותו לרשת החשמל בהספק חיבור של עד  
 שיתאפשר על ידי חברת החשמל. 

 
)צמוד למדד המחירים   שעה  וואט  לקילו  אגורות  19.9כים בהליך הינו בסך של  לפי הודעת רשות החשמל, התעריף לזו

 שנים שתחילתן במועד ההפעלה המסחרית של כל מתקן במסגרת הזכייה.  23לצרכן( לתקופה של 
 

וולטאית המחוברים למערך  -מדובר במכרז להקמת מתקני ייצור המשלבים אגירה, קרי, מתקנים בטכנולוגיה פוטו
והמרתה אגירה   לאחסון  הניתנת  לאנרגיה  חשמלית  אנרגיה  המרת  ומאפשר  גדולות,  סוללות  על  לרוב  המבוסס 

בחזרה לאנרגיה חשמלית, בהיקף של ארבע שעות אגירה. הטכנולוגיה מאפשרת ליצרן להזרים אנרגיה לרשת בכל  
 עו לאותו היצרן. שעות היממה מלבד לשעות בהם הוגבלה ההזרמה על ידי חברת החשמל בהתאם למגבלות שנקב

 
מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת אישורי חיבור לרשת עבור הפרויקטים מחברת החשמל ובעמידה באבן 

חודשים, לכל היותר. כמו כן, החברה תפעל על מנת    37הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך  
ם במסגרת זכייתה, לרבות ביצוע עסקה מול רשות  להשלים את כל האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת המתקני

 מקרקעי ישראל בקשר למקרקעין עליהם יוקמו המתקנים. 
 

ערבות בנקאית להקמת ההספק בסכום של    העמידהבהתאם לתנאי המכרז, לצורך מימוש הזכייה כאמור, החברה 
 ''ח לכל מגה וואט מתוך ההספק בו זכתה החברה. ש אלפי 600

 
 2 אגירה מכרז

 
ייצור  כי  החברה  דיווחה   2020  בדצמבר  29  ביום , במסגרת מכרז שפורסם על ידי רשות החשמל להקמת מתקני 

פוטו  בטכנולוגיה  מספר  -חשמל  )הליך  החלוקה  לרשת  שיחוברו  אגירה  קיבולת  בשילוב  )להלן:  2וולטאית   )

 לרשת החשמל הארצית בנקודת החיבור  (AC)במונחי וואט -מגה 82"המכרז"(, זכתה החברה בהספק מצטבר של 
 

)להלן: "גודל החיבור"(. הספק זה, בשילוב טכנולוגיית אגירת האנרגיה, יאפשר לחברה, להקים מערך מתקנים 

 . (DC)במונחי וואט -מגה 200 -סולאריים בהספק  מוערך של כ 
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 

 התקשרויות )המשך( א. 
 

במכרזז  ( 9) החברה  פוטו   יכיית  בטכנולוגיה  חשמל  ייצור  מתקני  להקמת  החשמל  אגירת -רשות  בשילוב  וולטאית 
 )המשך( אנרגיה:

 
)גודל המתקן יעמוד   2.5  -היחס המושג בין הספק המתקנים הסולאריים לבין גודל החיבור, אשר צפוי לעמוד על כ

פי   על  במתקנים.   2.5בקירוב  המשולבת  האנרגיה  אגירת  טכנולוגיית  באמצעות  כאמור  מושג  החיבור(,  מגודל 
רה של ייצור שעתי עודף בעת שעות בהתאם לדרישות המכרז תכנון המתקנים כולל מערך סוללות אשר מאפשר אגי

פעילות השמש, והזרמתו לרשת בשעות אחרות, בהן גודל החיבור הזוכה אינו מנוצל במלואו. תכנון זה מאפשר  
לייעל משמעותית את השימוש ברשת החשמל הארצית ובכך לחסוך למשק עלויות גדולות של הקמת רשתות חלוקה 

 והולכה על ידי חברת החשמל. 
 

הודעת של    לפי  בסך  הינו  בהליך  לזוכים  התעריף  החשמל,  שעה  אגורות  17.45רשות  וואט  למדד    לקילו  )צמוד 
ליום   ועד  הזכייה  במסגרת  מתקן  כל  של  המסחרית  ההפעלה  במועד  שתחילתה  לתקופה  לצרכן(  המחירים 

29.12.2045 . 
 

בטכנול מתקנים  קרי,  אגירה,  המשלבים  ייצור  מתקני  להקמת  מסוגו  שני  במכרז  פוטומדובר  וולטאית -וגיה 
גדולות, ומאפשר המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת   המחוברים למערך אגירה המבוסס לרוב על סוללות 
לאחסון והמרתה בחזרה לאנרגיה חשמלית, בהיקף של ארבע שעות אגירה. תנאי המכרז מאפשרים ליצרן להזרים  

הוגבלה ההז לשעות בהם  היממה מלבד  בכל שעות  לרשת  למגבלות אנרגיה  ידי חברת החשמל בהתאם  על  רמה 
 שנקבעו לאותו היצרן. 

 
מימוש הזכייה מותנה, בין היתר, בקבלת אישורי חיבור לרשת עבור הפרויקטים מחברת החשמל ובעמידה באבן 

חודשים ממועד הודעת הזכייה )"המועד המחייב"(,    30הדרך לקבלת אישור סנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך  
שים ממועד הודעת הזכייה כנגד חילוט ערבויות )"המועד המחייב המירבי"(. בנוסף, ניתן להאריך את  חוד  37או עד  

עד   הסנכרון  בהדרגה   15מועד  שיחולטו  נוספות,  ערבויות  העמדת  כנגד  המירבי  המחייב  למועד  מעבר  חודשים 
וההיתרים על מנת להשלים את כל האישורים  הנדרשים להקמת    בהתאם למועד החיבור בפועל. החברה תפעל 

המתקנים במסגרת זכייתה, לרבות השלמת תוכניות סטטוטוריות ככל הנדרש, קבלת היתרי בניה וביצוע עסקאות 
 מול רשות מקרקעי ישראל בקשר למקרקעין עליהם יוקמו המתקנים.  

 
סכום  בהתאם לתנאי המכרז, לצורך מימוש הזכייה כאמור, על החברה להעמיד ערבות בנקאית להקמת ההספק ב

 בו זכתה החברה.   ACש"ח לכל מגה וואט מתוך ההספק אלפי  600של 
 

כ של  להיות בסך  צפויה  להם  הנלווים  אגירת האנרגיה  ומערכי  של המתקנים  הכוללת    650-750  -עלות ההקמה 
ואילך   24שנים לכל הפחות וההכנסות משנים    30מיליוני שקלים. החברה מעריכה כי אורך חיי המתקנים יעמוד על  

 יהיו בתעריף נמוך יותר במונחים ריאליים. 
 

 ( 1) 31 ביאור ראהבהסכם לרכישת מערכות לאגירת אנרגיה  החברה  התקשרותבדבר  לפירוט
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של    ( 10) פורטפוליו  לרכישת  הסכם  פוטנציאלי  חתימת  בהספק  פיתוח  בשלבי  בספרד  סולארית  אנרגיה  פרויקטי 
 וואט-מגה 490 -מצרפי של כ

 
- על הסכם לרכישה בשלבים של פורטפוליו פרויקטי אנרגיה סולארית פוטוהחברה  חתמה    2021באוגוסט    3ביום   

להלן: "הפורטפוליו"  וואט )-מגה  490  -ולטאית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח, בהספק פוטנציאלי מצרפי של כו
 או "הפרויקטים"(.  

 

משלימים גיאוגרפית ה  Valencia  -ו   Andalucía  הפורטפוליו מורכב מעשרה פרויקטים המרוכזים בשני אזורים,

באזור   כיום  בספרד  החברה  ומפתחת  שמקימה  הפרויקטים  פריסת  הפרויקטים Castilla La Manchaאת   .
ת, המחזיקות בשלב זה במרבית הזכויות בקרקע להקמת הפרויקטים מוחזקים באמצעות חברות פרויקט ייעודיו

 ובאישורי חיבור לרשת החשמל. 
 

התמורה תשולם לפי אבני דרך בהתאם להתקדמות פיתוח הפרויקטים, כשמרבית התמורה תשולם עם השלמת 
חברה והיא הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקטים. אבן הדרך הראשונה הינה בסכום שאינו מהותי ל

 כוללת את הבטחת מרבית הזכויות בקרקע וזכויות החיבור לרשת.
 

הקמה,  בשלביבפרויקט אנרגיית רוח בשבדיה המצוי  פיננסית וסגירהחתימת הסכם להשקעה, רכישת שליטה   ( 11)
 "פרויקט ביורן" -וואט -מגה 372 -בהספק כולל של כ

 
לרכישת השליטה בפרויקט לייצור חשמל באמצעות אנרגיית    השלימה החברה עסקה  2020באוקטובר,    11ביום  

כ של  כולל  ותחילת הקמתו, בהספק  ו - מגה   372  -רוח בשבדיה  "העסקה"  )להלן:  "הפרויקט", בהתאמה(. -וואט 
ים אשר הושלמו, הפרויקט השיג את עיקרי ההיתרים הנדרשים לתחילת הקמתו המיידית  במסגרת התנאים המתל

 וניתנו צווי תחילת עבודות לקבלני ההקמה והציוד.  
 

)"ביורן"( המצוי במרכז שבדיה, הוא אחד מפרוייקטי הרוח הגדולים באירופה, בהיקף של    Björnbergetפרויקט  
את    60  -כ השלים  הפרויקט  רוח.  בניה  טורבינות  היתרי  סביבתי,  תסקיר  לרבות  המהותיים,  הפיתוח  תהליכי 

 עיקריים והסכם חיבור לרשת החשמל, וכן, הבטיח את מרבית הזכויות במקרקעין. 
 

מיליון אירו, חלקה של   445-435-ההשקעה הכוללת ברכישת הזכויות ובהקמת הפרויקט צפויה לעמוד על סך של כ
 ליון אירו. מי 130-140-החברה בהשקעה עומד על כ

 
אירופאית,   תשתיות  קרן  עם  משותף  השקעה  במתווה  מבוצעת   PGEIF -  Prime Green Energyהעסקה 

Investment Fund  " להלן: "הקרן"(, המתמחה בהשקעות בתחום אנרגיית רוח בשוק הנורדי, מקבוצת(Prime 
Capital .המנהלת נכסים והשקעות ברחבי העולם בהיקפים של מיליארדי אירו ," 

 
 51% רכשהחזקה והבעלות בחברת הפרויקט, כאשר החברה המה100%  רכשועל פי מבנה העסקה, החברה והקרן 

והקרן  המה הפרויקט,  בחברת  במישרין  הסגירה  המה  49%  רכשהחזקות  ממועד  הפרויקט.  בחברת  חזקות 
הפיננסית, לחברה  יהיה רוב בדירקטוריון בחברת הפרויקט, כאשר נושאים מהותיים מעבר למהלך העסקים הרגיל  

 של חברת הפרויקט יידרשו לרוב של כל השותפים העיקריים בחברת הפרויקט.
 

 בדוחות הכספיים כמכשיר פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. מוצגת PGEIF בקרןההשקעה 
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הקמה,  בשלביבפרויקט אנרגיית רוח בשבדיה המצוי  פיננסית וסגירהחתימת הסכם להשקעה, רכישת שליטה   ( 11)
 )המשך( "פרויקט ביורן" -וואט -מגה 372 -בהספק כולל של כ

 
  10  -כ מייצור החשמל של המתקן לתקופה של    55%-50%  -על פי המודל העסקי, חברת הפרויקט צפויה למכור כ 

השנים הראשונות בהסכם לרכישת החשמל בתעריף מובטח, ויתרת הייצור תימכר במסגרת שוק החשמל של צפון 
חתמה החברה    2020בדצמבר,    20  ביום  לשם כך,(, ללא כל תלות בסובסידיות ממשלתיות.  NORD POOLאירופה )

( למכירת  Power Purchase Agreement - PPAעל  הסכם לרכישת חשמל עם תאגיד בינלאומי בהסכם מסחרי )
רותי מכירת החשמל לרשת שנים, וכן לאספקת שי  10מכלל החשמל שייוצר בפועל בפרויקט למשך תקופה של    50%

 בתקופת ההסכם. 
 

במסגרת ההתקשרות, חברת הפרויקט חתמה על הסכם לאספקת והנפת הטורבינות עם חברה בת שבדית של חברת  
Siemens Gamesa Renewable Energy ("SGRE")הפרויקט מול בנוסף, חתמה חברת   .  SGRE   חוזה שירות

התחזוקה   ושירותי  החילוף  חלקי  ואספקת  גבוהה  זמינות  לרמת  יצרן  התחייבות  הכולל  טווח,  ארוך  ותחזוקה 
(  BOPהנדרשים לשם כך.  כמו כן וכאמור לעיל, נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית )

 קופת התפעול. המפתחת של הפרויקט, וכן הסכם ניהול בת  RESעבור הפרויקט עם חברת 
 

, השלימה החברה חתימת הסכמי הסגירה הפיננסית למימון הפרויקט עם קונסורציום מלווים  2021במאי    13ביום  
 KFWאירופאיים מובילים. המימון לפרויקט יינתן על ידי קונסורציום של שלושה מלווים, שני בנקים גרמניים  

IPEX-Bank, DekaBank  והבנק הממשלתי השוודי ,Swedish Export Credit Corporation (SEK) . 
 

נון פרויקטלי במתווה  הינו  )-המימון   48%  -( בשיעור מינוף של כNon-recourse Project Financingריקורס 
 מיליון אירו )כולל עלות רכישת הזכויות בפרויקט(.  440 -מעלות ההשקעה בפרויקט, המוערכת בסך של כ

 
  18מיליון אירו ותיפרס על פני תקופת ההקמה של הפרויקט וכן  210 -על כמסגרת ההלוואה לטווח הארוך תעמוד 

שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו. המלווים יעמידו מסגרות נוספות עבור ערבויות, קרן לשירות חוב  
ההון  מיליון אירו. יתרת    300  - מיליון אירו, כך שסך מסגרות ההלוואה יעמדו על כ  92  - ומע"מ בסך מצטבר של כ

 Infrastructureהנדרש תוזרם לחברת הפרויקט על ידי החברה ושותפיה בפרויקט, קרן התשתיות האירופאית
Fund  PGEIF -  Prime Green Energy  . 

 
 ( לעיל 2)14לפרטים אודות עיקרי תנאי מימון החוב הבכיר של הפרויקט ראה ביאור 

 
 הפרויקט  זה  וממועד  בפרויקט  לשליטה  עלתה  החברה,  לפרויקט  הפיננסית  הסגירה  השלמת  לאור,  לעיל  כאמור
 . הכספיים בדוחותיה מאוחד

 
בכפוף    2022ולהערכת החברה הפעלתו המסחרית צפויה עד לסוף שנת    2020הקמתו של הפרויקט החלה באוקטובר  

 Siemens Gamesa Renewableטורבינות רוח מתוצרת קבוצת    60להתקדמות העבודות בשטח. הפרויקט יכלול  
Energy  . 

 
 50%למכירת  (  Power Purchase Agreement  -  PPA)בהסכם מסחרי    Tier 1חברת הפרויקט התקשרה עם תאגיד  

וכן לאספקת שירותי מכירת החשמל לרשת    10מכלל החשמל שייוצר בפועל בפרויקט למשך תקופה של   שנים, 

הההסכםבתקופת   בסקנדינביה,  החשמל  בשוק  להימכר  צפויה  החשמל  ייצור  יתרת   .-  Nord Pool    חברות בו 
   המדינות הנורדיות והבלטיות ומקושר גם לגרמניה ואנגליה.
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 ( בארה''ב Power Purchase Agreementסכמים למכירת חשמל )ה ( 12)
 

 Solar  Rustic-מגה וואט   120חתימת הסכם למכירת חשמל בפרויקט אנרגיה סולארית בארה"ב בהספק של  . א

Hills    
 

, המוחזקת על ידי החברה Clēnera Holdings LLCחברת הבת האמריקאית  , השלימה  2021בספטמבר    9ביום  
ייעודי90.1%  -ב פרויקט  תאגיד  באמצעות   ,  , ( החשמל  למכירת  הסכם  של  חתימתו   Power Purchaseאת 

Agreement - “PPA שייוצר בפרויקט הסולארי )”Rustic Hills Solar   .כמפורט להלן 
 

Rustic Hills Solar    במונחי    120הינו פרויקט סולארי בהספק של( מגה וואטDC  שעתיד לקום בשטחי מדינת )
אינדיאנה שבארה"ב. הפרויקט מצוי בעיצומו של תהליך הפיתוח והשלים מספר אבני דרך, לרבות, השגת הזכויות  

 שמל.  העיקריות במקרקעין, והתניע את הליכי קבלת היתרי הבנייה והחיבור לרשת הח
 

למכירת החשמל   PPA, בהסכם  Hoosier Energy Rural Electric Cooperativeחברת הפרויקט התקשרה עם  
 שנים.  20שייוצר בפרויקט למשך תקופה של 

 
( בפרויקט אנרגיה סולארית בארה"ב בהספק של  Power Purchase Agreementחתימת הסכם למכירת חשמל )  . ב

    Solar SRPCo Bar-וואט  -מגה  480-440 -כ
 

, המוחזקת על ידי החברה Clēnera Holdings LLCחברת הבת האמריקאית  , השלימה  2021בספטמבר    22ביום  
ייעודי90.1%  -ב פרויקט  תאגיד  באמצעות   ,   ( החשמל  למכירת  הסכם  של  חתימתו   Power Purchaseאת 

Agreement - “PPA שייוצר בפרויקט הסולארי )”Co Bar Solar SRP . 
 

Co-Bar Solar SRP במונחי -מגה  440-480 -הינו פרויקט סולארי בהספק של כ( וואטDC שעתיד לקום בשטחי )
מדינת אריזונה שבארה"ב. הפרויקט מצוי בעיצומו של תהליך הפיתוח והשלים מספר אבני דרך, לרבות השגת 

 לרשת החשמל. הזכויות העיקריות במקרקעין, והתניע את הליכי קבלת היתרי הבנייה והחיבור 
 

למכירת החשמל שייוצר בפרויקט למשך תקופה   PPA, בהסכם  Salt River Projectחברת הפרויקט התקשרה עם  
 שנים.  20של 

 
 מגה וואט  180בארה"ב בהספק של  Solar Gemstoneחתימת הסכם למכירת חשמל עבור פרויקט  . ג
 

, המוחזקת על ידי החברה Clēnera Holdings LLC, השלימה חברת הבת האמריקאית  2021באוקטובר    10ביום  
) 90.1%  -ב החשמל  למכירת  הסכם  של  חתימתו  את  ייעודי,  פרויקט  תאגיד  באמצעות   ,Power Purchase 

Agreement - PPA שייוצר בפרויקט הסולארי )Gemstone Solar LLC (“Gemstone”) להלן.  כמפורט 
 

Gemstone    במונחי הספק  -מגה   180של  הינו פרויקט סולארי בהספק( וואטDC  )  שעתיד לקום בשטחי מדינת
מישיגן שבארה"ב. הפרויקט מצוי בעיצומו של תהליך הפיתוח והשלים מספר אבני דרך, לרבות השגת הזכויות  

ויקט מקדמת את תהליכי הרישוי  העיקריות במקרקעין והשלמת סקרי החיבור לרשת החשמל. כמו כן חברת הפר
 והשגת היתרי הבנייה.  

 
למכירת מלוא החשמל שייוצר    PPAבהסכם    Wolverine Power Cooperativeחברת הפרויקט התקשרה עם   

התחייבה חברת הפרויקט למועד גג    PPA  -בהסכם ה  ,שנים במחיר שנקבע מראש  20בפרויקט, למשך תקופה של  
  הזרמת החשמל לרשת והעמידה ערבויות כמקובל בהסכמים מסוג זה. לתחילת
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 התקשרויות )המשך( א. 
 

 ורים ותחילת הקמהמגה וואט השגת מלוא האיש 105 -בארה"ב בהספק של כ  Apexפרויקט  ( 13)
 

    - , המוחזקת על ידי החברה בClēnera Holdings LLCחברת הבת האמריקאית    השיגה,   2021בנובמבר    30ביום  
, פרויקט לייצור  Apex Solarאת מלוא האישורים לתחילת ההקמה עבור    באמצעות תאגיד פרויקט ייעודי,  ,90.1%

כ של  בהספק  וולטאית  פוטו  סולארית  בטכנולוגיה  )במונחי    105  -חשמל  וואט  מונטנה    (DCהספק  מגה  במדינת 
 שבארה"ב )"הפרויקט"(. 

דולר ארה"ב    מיליון  50  -התקשרה בהסכמים לרכש ציוד עיקרי בהיקף של כ   Clēneraבהמשך לאמור, חברת הבת  
מל  עבור הפרויקט והשלימה את תהליך הפיתוח, לרבות השגת היתרי בנייה, הסכם חיבור לרשת והסכם למכירת החש

 "( בפרויקט  של  PPA – "Power Purchase Agreementשייוצר  תקופה  למשך  החברה,    20(  הערכת  פי  על  שנים. 
 , בכפוף להתקדמות העבודות בשטח.  2022הפעלתו המסחרית של הפרויקט צפויה בסוף שנת 

הראשונות החשמל יימכר השנים    20שנים, כאשר במהלך    35  -החברה צופה כי תקופת ההפעלה של הפרויקט תהיה כ
 Wholesale Merchantשנים שלאחר מכן, החשמל יימכר בשוק החשמל הסיטונאי )  15  -, ובPPA-במסגרת הסכם ה

Market .) 
 

)אנרגיית רוח בים( בשוק    Offshore Windחתימת הסכם מחייב עם קבוצת נאוויטס לשיתוף פעולה בפרויקטי   ( 14)
 הבינלאומי 

 
הסכם    2021  בספטמבר  22ביום   על  החברה  פרויקטי   מחייבחתמה  של  ותפעול  הקמה  מימון,  פיתוח,  לייזום, 

Offshore Wind  נאוויטס פטרוליום. הסכם העקרונות נחתם מול עם חברת    )אנרגיית רוח בים( בשוק הבינלאומי
"נאוויטס פטרוליום", הנסחרת בבורסה בישרא )להלן,  חברה פרטית המצויה בשליטת בעלי השליטה בשותפות  ל 

"ה והבהתאמה:   " ונאוויטס   - סכם  אנלייט  להיות  מיועדים  המשותפת  לפעילות  הצדדים  כאשר  "נאוויטס"(, 
 )השותפות הציבורית(  בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים. 

 
בהתאם להסכם העקרונות הצדדים יפעלו במשותף ובאופן בלעדי במהלך השנתיים הקרובות לאיתור הזדמנויות,  

ו/או רכישה של מיזמי  ייזום, פית   60%  -בשוק הבינלאומי, כאשר אנלייט  תחזיק ב  Offshore Windוח, השקעה 
 בפעילות המשותפת ופירותיה.   40% -ונאוויטס ב

 
כתנאי מתלה נקבע כי ההסכם ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של נאוויטס לתיקון  

אשר   באופן  שלה  השותפות  כאמור  הסכם  ההסכם  את  ולבצע  האמור  הפעילות  בתחום  לעסוק  לנאוויטס  יאפשר 
חודשים, לאנלייט תהיה זכות    6באמצעות נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת. ככל שתנאי זה לא יתקיים בתוך  

 .את ההסכםלבטל 
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 

 התקשרויות )המשך( א. 
 

 זכיית החברה בהליך תחרותי ראשון של רשות החשמל למתקנים סולאריים בדו שימוש    (15)
 

במסגרת "הליך תחרותי   (ACוואט )במונחי הספק  -מגה  30.3בהספק מצטבר של  זכתה החברה  ,  2021בנובמבר    11ביום  
פוטו  1  פרמס לייצור חשמל בטכנולוגיה  וולטאית במתקנים בדו שימוש שיחוברו  -לקביעת תעריף להקמת מתקנים 

 40  - למתח גבוה ולמתח נמוך" )להלן: "המכרז"(. הספק זה יאפשר לחברה להקים מערך מתקנים בהספק מוערך של כ
 . (DCוואט )במונחי הספק -מגה

 
למדד המחירים   יםצמודה  לקילו וואט שעה  אגורות  17.05בהתאם להודעת רשות החשמל, התעריף לזוכים במכרז הינו  

 .  15.6.2039לצרכן, לתקופה שתחילתה במועד ההפעלה המסחרית של כל מתקן במסגרת הזכייה במכרז ועד ליום 
 

הפ עבור  לרשת  חיבור  אישורי  בקבלת  היתר,  בין  מותנה,  הזכייה  אישור  מימוש  ובקבלת  החשמל  מחברת  רויקטים 
 31חודשים ממועד הודעת הזכייה )"המועד המחייב"(, או עד    24עמידה בתנאים לסנכרון לרשת מחברת החשמל בתוך  

המועד   את  להאריך  ניתן  בנוסף,  המירבי"(.  המחייב  )"המועד  ערבויות  חילוט  כנגד  הזכייה  הודעת  ממועד  חודשים 
מעבר למועד המקורי כנגד העמדת ערבויות נוספות, שיחולטו בהדרגה בהתאם למועד  חודשים  15המחייב המירבי עד 

החיבור בפועל. החברה תפעל על מנת להשלים את כל האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת המתקנים במסגרת  
 זכייתה, לרבות השלמת תוכניות סטטוטוריות ככל הנדרש וקבלת היתרי בניה למתקנים. 

 
ש"ח אלפי    150כרז, לצורך מימוש הזכייה כאמור, על החברה להעמיד ערבות בנקאית בסכום של  בהתאם לתנאי המ

בו זכתה החברה. כמו כן, בתרחיש בו החברה תיאלץ לוותר על המכסה שניתנה    (ACמגה וואט )במונחי הספק  לכל  
ודשים ממועד הודעת  ח  6במסגרת המכרז )למשל בתרחיש של קבלת תשובות מחלק שליליות מחברת החשמל(, במהלך  

מסכום הערבות בחזרה וזאת בניגוד להליכים מכרזיים קודמים בהם תרחיש כאמור    50%הזכייה, החברה תוכל לקבל  
 לא התאפשר.

 
בהתאם למסמכי המכרז, ייתכן  ו  ש''חמיליוני    115-140  -עלות ההקמה הכוללת של המתקנים צפויה להיות בסך של כ

 ותהא אפשרות לשלב מתקני אגירת אנרגיה במסגרת הפרויקטים הזוכים בהליך זה בתנאים מסוימים.
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 התקשרויות ושעבודים )המשך(ערבויות, תלויות,  - 30באור 
 

 ערבויות בנקאיות שהוצאו ע"י החברה: ב. 
 
החברה העמידה ערבויות ביצוע עבור הפרויקטים בארה"ב בסך    2021במסגרת רכישת קלינרה בארה"ב, במהלך   (1)

 מיליון דולר.   50.3 -כ כולל של
 

צמודה  השכירות להשכרת משרדי החברה, הועמדה לטובת החברה המשכירה ערבות בנקאית  הבמסגרת הסכם   (2)
 מיליון ש"ח.  0.23 -למדד בסך של כ

 
וקדמת צבי הועמדו ערבויות בנקאיות בסך    אנלייט-כרמים חלוציות,    שכירויות עבור פרוייקטיםההסכמי    במסגרת (3)

 מיליון ש"ח.  2 -של כ
 

  1.22  -של כעידן והגגות הועמדו ערבויות בנקאיות בסך  ,  הקבוע בחלוציות, כרמיםבמסגרת קבלת רישיון הייצור   (4)
 מיליון ש"ח לטובת רשות החשמל.

 
 מיליון ש"ח עבור אנרגיות קינטיות. 1 של החברה ערבות בסךהעמידה עבור בנק הפועלים נאמן עמק הבכא,  (5)

 
 מיליון ש"ח לפרויקטים בית השיטה ובית השקמה.  0.8עבור רשות מקרקעי ישראל העמידה החברה ערבויות בסך  (6)

 
בשילוב קיבולת    וולטאית-פוטו  תלייצור חשמל בטכנולוגיי  ראשון, זכתה החברה בהליך תחרותי  2020שנת    במהלך (7)

נדרשה החברה   ה, במסגרת הזכייוואט  מגה    48-אגירה למתקנים המחוברים לרשת ההולכה בהספק מצרפי של כ
 . 2022אשר תוקפה מסתיים במהלך  מיליון ש"ח 28.8ערבות ביצוע בסך  2020להעמיד במהלך שנת 

 
בשילוב קיבולת   וולטאית-לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו  שני, זכתה החברה בהליך תחרותי  2020שנת    במהלך (8)

כ של  מצרפי  בהספק  ההולכה  לרשת  המחוברים  למתקנים  במכרז  וואט  מגה  82  -אגירה  ההשתתפות  במסגרת   ,
 .  2024אשר תוקפה מסתיים במהלך  מיליון ש"ח 49.2 -כ  בסך של ביצועערבות   2021נדרשה החברה להעמיד בשנת 

 
ופורסמה על ידי הרשות רגולציה המאפשרת    –כחלק מהרפורמה במשק החשמל נפתח מקטע האספקה לתחרות   (9)

לקבל   החברהעל מנת להתקשר עם צרכני חשמל נדרשת  למספקי חשמל לקנות ולמכור חשמל ישירות לצרכנים.  
 מיליון ש"ח.  2העמידה החברה ערבות בסך של שיון יתנאי הרעל מנת לעמוד ברשיון מספק מרשות החשמל, 

 
ובהמשך לזכיית החברה במכרז הליך   לד שנקבעה על ידי רשות החשמ220בהתאם לאמת המידה  במהלך השנה ו (10)

 מיליון ש"ח.  4.5העמידה החברה ערבות בסך תחרותי "בדו שימוש", 
 

להעמיד ערבות בנקאית    2020הראשון, נדרשה החברה בשנת    שוודיה  בפרויקט  הטורבינות  ספק  עם  הסכם  במסגרת (11)
כ של  אירו    1.7  -בסך    שנחתם  המימון  הסכם  במסגרת  ראשונה  למשיכה  בתנאים  החברה  עמידת  לאחרמיליון 

 . 2019 בדצמבר
 

מגה   329של להספק   מגה וואט   312-מ GECAMAעבור פרויקטים של החברה בספרד: במסגרת הרחבת פרויקט   (12)
בקשת חיבור לרשת של פרויקט בהספק  מיליון אירו. במסגרת    13.2העמידה החברה ערבויות בסך כולל של    וואט,

 רו. מיליון אי 4בסך  ערבות העמידה החברה  ,Peral Solar 1 S.L ,מגה וואט 100של 
 

החשמל    2019במהלך   (13) חברת  לטובת  בנקאיות  ערבויות  החברה  פרויקט    בקוסובוהעמידה  עם  סך Sowiבקשר   ,
 מיליון אירו. 0.4 -בסך של כ לתאריך החתך הינוהכולל  הערבויות
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 ערבויות, תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 30באור 
 

 יישויות מאוחדות:ערבויות בנקאיות שהוצאו ע"י  . ג
 

 
מיליון   2 -ערבות בסך של כ 2018שיון מותנה לפרויקט עמק הבכא העמידה החברה במהלך שנת יבמסגרת קבלת ר (1)

מיליון ש"ח.    0.27העמידה החברה ערבות נוספת לרשות החשמל בסך של    2020שנת    במהלך. ש"ח לרשות החשמל
מיליון ש"ח עבור מנהל מקרקעי ישראל לטובת עבודות באלרום, וכן   3.9העמידה החברה ערבות בסך    2021במהלך  

 מיליון ש"ח.  0.1 -כ  ערבות עבור נתיבי ישראל בסך
 

הסכמי (2) הבכא,   במסגרת  עמק  בפרויקט  לטובת    2017שנת  מ  החל  השכירות  בנקאיות  ערבויות  החברה  העמידה 
העמידה החברה ערבות בנקאית נוספת    2020שנת    במהלךמיליון ש"ח.    3.9  -ישובים בפרויקט בסך של כמהשכירות  

ישובים מהלטובת שכירות  הכולל שהועמדו  ערבויות  ה סך    2021  לתום שנתמיליון ש"ח לטובת ישוב אלרום.    0.4בסך  
 מיליון ש"ח.  4.27 -מסתכם לכ  עמק הבכא בפרויקט

 
  3.4  -ערבות בסך של כ  2020העמידה החברה במהלך שנת    בראשית  רוחשיון מותנה לפרויקט  יבמסגרת קבלת ר (3)

בהקשר לפרויקט רוח בראשית הועמדו ערבויות נוספות עבור נתיבי ישראל ורשות  מיליון ש"ח לרשות החשמל.  
 מיליון ש"ח.  0.5מקרקעי ישראל בסך כולל של 

 
 מיליון ש"ח.  2.9 -כ הועמדו ערבויות בסך כולל של תלמי בילוו בקשר עם הסכמי השכירות בפרויקט מבטחים (4)

 
 : מהותיות ערבויות חברה      (5)

 
, מעת לעת ערבויות לשם גיבוי והבטחת התחייבויות  ה הקבוצה , מעמידהקבוצה כחלק ממהלך עסקיה הרגיל של  

בגין   התחייבויות  להבטחת  ערבויות  פרויקטים,  בגין  מימון  הסכמי  מכוח  התחייבויות  הבטחת  לרבות  שונות, 
 יוצא באלה. ויות סטטוטוריות בגין פרויקטים וכמכרזים לפרויקטי אנרגיה מתחדשת, ערבויות לרש

 
 :החברהלהלן פרטי הערבויות בהיקפים מהותיים אשר הועמדו על ידי 

 
  - העמידה החברה לטובת הבנק ערבויות חברה בסך כולל של כ Bank of Irelandבמסגרת הסכמי המימון עם  .א

החברה תהא   ,במקרה של מימוש הערבות   הקמה.מיליון אירו להבטחת התחייבויותיה הקשורות בעלויות    1.1
  זכאית לקבלת שיפוי משותפיה במיזם מובילים.

 
  , החברה העמידה ערבות בהיקף של עד בשבדיה  פיקאסו  פרויקט  של  המימון  הסכמי  על  החתימה  במסגרת .ב

 debtמיליון אירו, שתעמודנה על ידי החברה למקרה של חריגה מעלויות ההקמה ו/או לצורך    5  לסכום של
resizing  .במועד ההפעלה 

 
מיליון אירו    1  -של כבמסגרת החתימה על הסכם המימון של פרויקט חקמה בספרד, החברה העמידה ערבות   . ג

  .לספק הטורבינות ולקבלן ההקמה
 

התחייבויות  .ד להבטחת  ערבויות  ניתנו  שבארה"ב,  "קלינרה"  המתחדשת  האנרגיה  חברת  רכישת  במסגרת 
 החברה כלפי היזמים. 
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 לאחר תום תקופת הדיווח אירועים  - 31באור 
 

 התקשרות בהסכם לרכישת מערכות לאגירת אנרגיה עבור צבר פרויקטים סולאריים של החברה בישראל   ( 1)
 

   430  -בהסכם לרכישת מערכות לאגירת חשמל בסוללות בהספק כולל של כ , התקשרה החברה  2022בינואר    2ביום  
משולבי אגירת אנרגיה של החברה, אשר עתידים לקום בישראל )"ההסכם"(,   עבור צבר פרויקטים סולאריים  מגה וואט  
 כדלקמן:

חברת   עם  נחתם  בינלאומית  ("SUNGROW"–)להלן    SUNGROW Power Supply Ltdההסכם  שחקנית   ,
לאגירת חשמל שהותקנו, מובילה בתחום הרכיבים והאספקה של מערכות סולאריות, ובעלת ניסיון באספקת מערכות  

  .מדינות 150 -עד כה, ביותר מ

יון  -המבוסס על תאי סוללה מסוג ליתיום   SUNGROWהמערכות הנרכשות כוללות פתרון אגירה אינטגרטיבי של  

(Lithium-Ion המיוצרות על ידי חברת )CATL  ר' פירוט להלן(  עבור(SUNGROW  . 
משמעו בחלק  להתקנה  מיועדות  הנרכשות  בשני  המערכות  החברה  של  זכייתה  במסגרת  שיוקמו  מהפרויקטים  תי 

 . מכרזים של רשות החשמל להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בשילוב אגירת אנרגיה
כ של  בטווח  תעמוד  הרכישה  בגין  הכוללת  העמדת    75-80  -התמורה  כנגד  דרך  באבני  ותשולם  ארה"ב  דולר  מיליון 

 . SUNGROWערבויות על ידי 
 

 מגה וואט   120 -בארה"ב בהספק של כ  Solar  Coggon השגת מלוא האישורים להקמת פרויקט  ( 2)

 
,  90.1%  -, המוחזקת על ידי החברה בClēnera Holdings LLCהשיגה חברת הבת האמריקאית  ,   2022בינואר    26ביום  

”( עבור פרויקט  Ready to Build – “RTBאת מלוא האישורים לתחילת ההקמה )  באמצעות תאגיד פרויקט ייעודי,
Coggon Solar  אשר נמצא במדינת    מגה וואט  120  -לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית פוטו וולטאית בהספק של כ

  איווה שבארה"ב.
 

השלים את תהליך   Coggon Solar. בעקבות זאת, פרויקט  2022  לינואר  24  יוםהיתר הבנייה של הפרויקט אושר ב
ההולכה  לרשת  חיבור  הסכם  לרבות  הקמתו,  לתחילת  וההיתרים  האישורים  מלוא  את  והשיג  הפיתוח 

(Interconnectionוהסכם למכירת מלוא החשמל שי ,)"( יוצר בפרויקטPPA" –Power Purchase Agreement למשך )
של   עבודות   20תקופה  לכך תחילת  ובהמשך  הפרויקט  עבור  הציוד  הערכת החברה, רכש  פי  על  שנים במחיר קבוע. 

, בכפוף להתקדמות 2023בחציון השני של שנת  להתרחש  ההקמה יחלו בתקופה הקרובה, והפעלתו המסחרית צפויה  
 העבודות בשטח.

 
כיום   מחזיקה  פרוייקטלי    100%  -בקלינרה  מימון  לקבלת  מתווה  מקדמת  החברה  בפרויקט.  הכלכליות  מהזכויות 
)  80%-75%  - לפרויקט בהיקף של כ ( והיא  tax equityמעלות ההשקעה הכוללת תוך שימוש פוטנציאלי בשותף מס 

 עם מספר גופי מימון לשם כך. משא ומתןמצויה ב
 

בקוסובו בהספק     Selac הרוח  פרויקטב  החווה  מקטעי  מלוא  של  מלאה  מסחרית  להפעלההשגת מלוא האישורים   (3)
 מגה וואט 105 -של כ

 
 בקוסובו בהספק של   Selacבדבר תחילת חיבור לרשת החשמל של פרויקט הרוח    (4א)30לאמור לעיל בביאור  בהמשך  

 Energy Regulatory  -התקבל אישור הבפברואר    27ביום  )"הפרויקט"( ותחילת הזכאות להכנסות,    מגה וואט  105  -כ
Office) ERO)  חרון של  בקוסובו, להפעלה מסחרית מלאה של מלוא מקטעי החווה, וזאת לאחר שבמהלך הרבעון הא

וכן    שניים מתוך שלושהכבר הופעלו באופן מלא    2021שנת     60%מקטעי החווה תוך זכאות מלאה להכנסות בגינם 
טורבינות בסך   27  -הטורבינות האחרונות ו  9אישור סופי לקבלת התעריף המלא עבור    האישור הינומהמקטע השלישי.  

 הכל. 
 

השנים הראשונות של הפרויקט, המובטחות    12יכה כי לאורך  על פי כושר הייצור החזוי של הפרויקט, החברה מער
מיליון אירו לשנה. לאחר מכן, למשך   25  -כ לסך של  בהסכם למכירת חשמל במחיר קבוע, תקבולי החשמל יסתכמו  

 (. Merchant Marketשנים נוספות, מכירת החשמל תבוצע בשוק החופשי )  13-18  -יתרת תקופת ההפעלה, המוערכת בכ
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 )המשך( אירועים לאחר תום תקופת הדיווח - 31באור 
 
 הנפקת מניות ואגרות חוב  (4)

 
ש"ח ערך נקוב כל אחת,    0.01מניות רגילות של החברה, בנות      30,443,900  הנפקת    , השלימה החברה2022במרץ    6ביום  

הונפקו למספר משקיעים מסווגים  חלק מהמניות הרגילות    .  הצעה אחידה ובדרך של מכרז על מחיר היחידהבמסגרת  
  יליוןמ  228.9  -כל  הסתכמה  כוללת )ברוטו(  התמורה  ה  .וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים טרם ההנפקה

 . ש"ח
 

 , מכרז על מחיר היחידהו  סדרה  הרחבת  של  בדרך)סדרה ג'(,    הנפקה של אגרות חוב  כמו כן באותו מועד השלימה החברה
)ברוטו( של  ערך נקוב  164,363,000בהיקף כולל של   אגרות החוב הונפקו  חלק ממיליון ש"ח.    155.8  -כ  בתמורה כוללת 

 .וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים טרם ההנפקה משקיעים מסווגיםמספר ל
 

ביחס לסדרת אגרות החוב    החברה קיבלה מרשות המיסים אישור מראש לאופן חישוב שיעור הניכיון המשוקלל האחיד
כמו כן, חברת  .  4.99%'( כולה לאחר ההרחבות. בהתאם לתחשיב כאמור, שיעור הניכיון לסדרה כולה עומד על  ג)סדרה  

רך  מיליון ש"ח ע  567  -כ  סך  באופק דירוג יציב להרחבת הסדרה בהיקף כולל של עד  A2.il"מדרוג" אישרה מתן דירוג   
 ( כולה. 'ג'( ולאגרות החוב )סדרה גאגרות חוב )סדרה  נקוב

 
רך  ע  531,583,000  סך   '( עלג לאחר ביצוע ההרחבות לעיל ולתאריך המאזן, עומד ההיקף הכולל של אגרות החוב )סדרה  

 נקוב.
 

 הפעלה מסחרית -פרויקט עמק הבכא  (5)
 

, לפרויקט "עמק הבכא"  קבלת רישיון הייצור הקבוע והגעה להפעלה מסחריתדיווחה החברה על    2022במרץ,    27ביום  
של  פרויקט   מותקן  בהספק  בישראל  רוח  טורבינות  באמצעות  חשמל  או -מגה   109לייצור  "הפרויקט"  )להלן:  וואט 

 . "החווה"(
 

, ולאחר מכן יוצמד  ילו וואט שעהלק  אגורות  35.9  -יעמוד על כ  2022החברה מעריכה כי תעריף הייצור של החווה לשנת  
שנה. בהתאם לכך,   20אחת לשנה למדד המחירים לצרכן, בהתאם לתנאי ההסדרה בתחום. תקופת התעריף המובטח הינה  

 -עלה, הפרויקט יניב הכנסות מתקבולי חשמל בטווח של כובהתאם לתחזיות הייצור, החברה צופה כי על פני תקופת ההפ
הייצור   יליוןמ  140עד    מיליון  100 היקף  כי  צופה  הפרויקט החברה  להפעלת  בשנה. במהלך החודשים הראשונים  ש"ח 

בשל הגבלה טכנית באחד מרכיבי המתקן, הגוזרת הגבלת ייצור לתקופה זמנית, באופן המוסדר   95%  -הממוצע יהיה כ
 שהתקבל.  ברישיון
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ג' לתקנות  9ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 ניירות ערך 
 1970-ומיידים(, התש"ל )דוחות תקופתיים
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 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
 

 הדוחות הכספיים: 
 

 3 דוחות על המצב הכספי 
 

 5 ורווח כולל אחרדוחות על רווח או הפסד 
 

 6 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 8 מידע נוסף
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום  

 609תא דואר  ,  17רחוב הארבעה  

 6100601תל אביב  

8000   684   03 

 

KPMG    סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי שלKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת   פי פו נ סו  המ

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d  רה ת , חב י ל ג ת   אנ ו רי באח גבלת  מו ת  רטי  פ

 לכבוד 
 בעלי המניות של אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ 

                                 13העמל 
 ראש העין 

 

 
 א.נ.,

 
ג' 9הנדון:  דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על  מידע כספי נפרד לפי תקנה  

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

                          
                              

תקופתיים   ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
 31"החברה"( לימים    -בע"מ )להלן של אנלייט אנרגיה מתחדשת    1970  -ומיידיים(,  התש"ל  

בדצמבר   31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהם הסתיימה ביום    2020- ו  2021בדצמבר  
המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון   .ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה   2021

על וההנהלה   בהתבסס  הנפרד  הכספי  המידע  על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו  החברה.  של 
 ביקורתנו.

 
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר 

, וחלקה של החברה ברווחיהן 2020בדצמבר    31אלפי ש"ח ליום    36,807-ההשקעה בהן הינה כ 
-ו   2020בדצמבר    31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים    19,546- וכ  אלפי ש"ח  10,526-הינו כ
ם הומצאו . הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיה2019

לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללים בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות  
 רואי החשבון האחרים. 

 
ורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו ערכנו את ביק

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים 

ב הנפרד.  הכספי  במידע  שיושמו הכלולים  החשבונאיים  הכללים  של  בחינה  גם  כוללת  יקורת 
הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  הנפרד  הכספי  המידע  בעריכת 
סבורים  אנו  הנפרד.  הכספי  המידע  של  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה 

 עתנו.שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות ד
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970 –ומיידיים(, התש"ל 
 

                          
 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2022במרץ,  31
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 בדצמבר 31נתונים על המצב הכספי ליום  
 
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף   

 

    נכסים 
    

    נכסים שוטפים 
 173,350  540,690  3 מזומנים ושווי מזומנים

 29,529  1,712   מזומנים מוגבלים בשימוש 
 104,516  122,422   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 -  29,767   עלויות נדחות בגין פרויקטים 
 6,922  2,833   חייבים ויתרות חובה

 35,103  20,001   ויות מוחזקותיש - חובה יתרת
 265,586  -   מוחזקותהלוואות לישויות 

 -  31,095   נכסים פיננסיים אחרים 

   748,520  615,006 
    

    נכסים לא שוטפים 
 7,864  14,852   מזומנים מוגבלים בשימוש 

 991,667  2,000,827   ויות מוחזקותישהשקעות ב
 284,667  306,022   מוחזקות ויותישל הלוואות

 32,606  45,886   פרויקטים עלויות נדחות בגין 
 -  1,896   עלויות אשראי נדחות

 131  179   ויתרות חובהחייבים 
 4,151    4,232   רכוש קבוע, נטו

 34,188  27,773   מיסים נדחים
 5,048  8,622   נכס זכות שימוש  

   2,410,289  1,360,322 
    
    

 1,975,328  3,158,809   נכסים  לכך הס

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המהותי המידע
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר )המשך( 31נתונים על המצב הכספי ליום  
 
   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

    התחייבויות והון
    

    שוטפותהתחייבויות 
 55,713  55,713   חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

 1,039  2,837   ספקים ונותני שרותים
 27,433  35,519   זכאים ויתרות זכות 

 1,727  2,872   חלויות שוטפות להתחייבות בגין חכירה 
 -  7,916   חלויות שוטפות הלוואות משותפויות מוחזקות

 11,293  2,142   ויות מוחזקות יש -יתרת זכות 

   106,999  97,205 
    

    התחייבויות לא שוטפות
 600,487  891,499   חוב אגרות

 -  314,095   אגרות חוב ניתנות להמרה
 5,083  -   התחייבויות פיננסיות אחרות

 95,173  83,811   מוחזקות ותישויב נכסים על התחייבויות עודף
 2,127  3,841   התחייבות בגין חכירה  

 -  102,059   הלוואות משותפויות מוחזקות

   1,395,305  702,870 
    

 800,075  1,502,304   התחייבויות סך הכל
    
    

    הון
 8,223  9,245   .ש"ח ע.נ  0.01הון מניות רגילות 

 1,347,581  1,927,052   פרמיה על מניות
 ( 37,005) ( 206,052)  קרנות הון

 -   33,581   תקבולים על חשבון אופציות המרה
 ( 143,546) ( 107,321)  רווח  יתרת 

    
 1,175,253  1,656,505   המיוחס לבעלים של החברה הון ך הכלס
    

 1,975,328  3,158,809   התחייבויות והוןך הכל ס

 
 
 
 
 
 

     
 ניר יהודה   גלעד יעבץ   סרוסי יאיר 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל וחבר דירקטוריון  יו"ר הדירקטוריון
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר )המשך(  31כולל אחר לשנה שהסתיימה ביום נתונים על הרווח או הפסד ורווח 
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש''ח  מידע נוסף  

 
   28,664  48,353  49,472  4 הכנסות

     
 )*(  (18,229) )*(  (34,370) ( 31,843)  עלות המכירות

     
 10,435  13,983  17,629   גולמי  רווח

     
 ( 24,181) ( 25,360) ( 35,461)  וכלליות  הנהלה הוצאות

 ( 9,153) ( 7,758) ( 11,941)  ,שיווק וקידום פרויקטיםהוצאות מכירה
 ( )*( 651) ( )*( 1,023) ( 743)  פיתוח הוצאות 

     
  (48,145 ) (34,141 ) (33,985 ) 
     

 ( 23,550) ( 20,158) ( 30,516)  הפסד מפעולות רגילות 
     

   22,798  19,651  28,831   הכנסות מימון 
 ( 51,681) ( 29,428) ( 41,756)  הוצאות מימון

     
 ( 28,883) ( 9,777) ( 12,925)  סך הכל הוצאות מימון, נטו

     
 30,969  ( 163,196) 90,581   מוחזקות ויותיש )הפסדי( ברווחי החברה חלק

     
 ( 21,464) ( 193,131) 47,140   ההכנסהלפני מסים על  )הפסד( רווח

     
   4,018  42,361  ( 10,915)  הכנסות )הוצאות( מסים על ההכנסה

     

 ( 17,446) ( 150,770) 36,225   לשנה )הפסד(  רווח

     
     הפסד כולל אחר: 

 ( 5,463) ( 4,088) ( 169,893)  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ
     שינויים בשווי הוגן של מכשירים המשמשים 

 ( 11,129) ( 11,191) ( 20,095)  לגידור תזרימי מזומנים, נטו 
     
     

 ( 16,592) ( 15,279) ( 189,988)  כולל אחר לשנה הפסד
     

 ( 34,038) ( 166,049) ( 153,763)  כולל לשנה הפסד סך הכל 

     
 

 )*( סווג מחדש
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 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר   31נתונים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש''ח   

 
    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 ( 17,446) ( 150,770) 36,225  לשנה  )הפסד( רווח
 36,672  176,814  ( 40,341) פעילות שוטפת )נספח א'( ל התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

    
 19,226  26,044  ( 4,116) שוטפתמפעילות מזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 

 ( 29,836) ( 36,331) ( 13,620) השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 ( 26,073) ( 18,125) ( 41,180) ורכישת רכוש קבוע  עלויות נדחות בגין פרוייקטים

 ( 105,394) 71,214  22,985  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 32,996  55,800  261,307  ויות מוחזקות ישפרעון הלוואות שניתנו ל

 ( 367,172) ( 402,122) ( 3,594) ויות מוחזקותישמתן הלוואות ל
 ( 67,931) ( 572,055) ( 1,169,835) ות מוחזקותישויהשקעות ב

 ( 563,410) ( 901,619) ( 943,937) מזומנים נטו לפעילות השקעה
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 ( 25,186) ( 176,676) ( 55,713) פירעון אגרות חוב 

 ( 1,765) ( 2,385) ( 2,873) פירעון התחייבות בגין חכירה 
 -  -  113,383   קבלת הלוואות משותפויות מוחזקות
 -  -  ( 6,189) פרעון הלוואות משותפויות מוחזקות

 566,034  358,855  577,586  הנפקת מניות
 65,562  67  85  מימוש אופציות למניות

 -  -  ( 1,896) עלויות אשראי נדחות
 83,201  34,439  -  בישות מאוחדת ללא איבוד שליטה תמורה ממימוש החזקה 

 218,757  347,911  346,311  הנפקת אגרות חוב
 -  -  344,699  ניתנות להמרה הנפקת אגרות חוב

 906,603  562,211  1,315,393  מזומנים נטו מפעילות מימון
    

 362,419  ( 313,364) 367,340  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 
    

 124,295  486,714  173,350  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
    

 486,714  173,350  540,690  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המהותי המידע
  



 

7 

 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 בדצמבר )המשך(  31נתונים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש''ח   

 
    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   -נספח א' 

    לפעילות שוטפת  
    

    בתזרימי מזומנים: הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 
 1,690  2,074  2,955  והפחתות  פחת

 19,681    26,052  26,979  חוב אגרות בגין מימון הוצאות
 ( 30,969) 163,196  ( 90,581) תות מוחזקיוויש (רווחי) יהפסדבחלק החברה 

    שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  
 ( 3,548)   419  ( 7,830) רווח או הפסד 

 14,504  10,958  13,755  תשלום מבוסס מניות 
 313    253  248  הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה 

 ( 4,019) ( 48,806) 10,915  מסים נדחים
 11,716  16,162  5,248  עלויות נדחות בגין פרויקטיםהפחתת 

 12,888  1,068  ( 3,193) הוצאות )הכנסות( מימון בגין עסקת פורוורד 
 397  ( 17,402) ( 5,695) בנות בניכוי הפרשי שער על הלוואת ליישויות ריבית הכנסות

 (47,199 )  153,974  22,653 
    

    והתחייבויות:שינויים בסעיפי רכוש 
 ( 520) ( 3,576) 7,380  בחייבים ויתרות חובה  שינוי
 ( 5) ( 783) ( 780) בלקוחות שינוי 
 ( 2,098) 13,342  1,760  בזכאים ויתרות זכות  שינוי
 1,349  ( 1,706) 1,378  בספקים ונותני שירותיםשינוי 
 ( 72) ( 4,084) ( 238) בצדדים קשורים, נטו שינוי

  9,500  3,193 (1,346 ) 
    
    

 2,809  19,888  12,328  תקבולי ריבית 
 ( 18,215) ( 28,472) ( 24,619) תשלומי ריבית

 -  -  ( 7,620) תשלומי מיסים
 30,771  28,231  17,269  ויות מוחזקותישחלוקת רווחים ב

 (2,642 )  19,647  15,365 
    

 (40,341 )  176,814  36,672 
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 כללי .1
 

תקנה   א.  להוראות  בהתאם  ערוך  החברה  של  הנפרד  הכספי  ערך  9המידע  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת  )דוחות  ג' 
 . 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 הגדרות  ב. 

 
 . 2021בדצמבר  31דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ל' ג1בביאור כמפורט 

 
 מדיניות חשבונאית  ג. 

 
לדוחות הכספיים המאוחדים   2המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  

פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט  של החברה 
 להלן: 

 
למעט   . 1 אם,  כחברה  עצמה  לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  ערכם  בגובה  מוצגים  וההתחייבויות  הנכסים 

 השקעות בחברות מוחזקות.
 

נט . 2 כסכום  מוצגות  מוחזקות  בחברות  בדוחות השקעות  המציגים  ההתחייבויות  סך  בניכוי  הנכסים  סך  של  ו 
 המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות מוניטין.

 
סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה  . 3

וח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רו
 מוחזקות.

 
חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות  . 4

המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה בפילוח בין  
 וח או הפסד לבין רווח כולל אחר.רו
 

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה  . 5
 אם, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

 
 לחברה עצמה כחברה אם.הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס  . 6

 
יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות   . 7

ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות  
מול   מבוצעות  היו  אילו  אלו,  עסקאות  בניכוי  ומוצגות  מוצגים  שנדחו  נטו  )הפסדים(  רווחים  שלישיים.  צדדים 

 )כתוספת( מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות.
 

 ם תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקני .2
 

 צו תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומ  . א
 

 הצגת דוחות כספיים: סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפת,  IAS 1 -תיקון ל
 

 דרישות פרסום
 

התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות. כך למשל, על פי התיקון, התחייבות  
חודשים לאחר תקופת הדיווח,   12ת  תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחו

וקיימת לסוף תקופת הדיווח וזאת חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותנית".    (Substance)אשר הינה "בעלת מהות"  
בנוסף,  זה.  למועד  נכון  התשלום  לדחיית  בתנאים  עומדת  ישות  אם  רק  הדיווח  לתאריך  קיימת  זכות  לתיקון,  בהתאם 

ה של התחייבות תשפיע על סיווג המכשיר בכללותו כשוטף או כבלתי שוטף, אלא אם כן  התיקון מבהיר כי זכות ההמר 
 רכיב ההמרה הינו הוני. 
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 )המשך( ם תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקני .2
 

 צו )המשך(תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומ  . א
 

 )המשך( דוחות כספיים: סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפתהצגת ,  IAS 1 -תיקון ל
 

 תחילה והוראות מעבר 
 

, יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע, לרבות  2023בינואר   1 -התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ב
 תיקון מספרי השוואה.

 
 השלכות

 
 התיקון על הדוחות הכספיים. הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום 

 
 מזומנים ושווי מזומנים  .3
 
 בדצמבר  31 בדצמבר   31   

   2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 165,004  75,263 מזומנים ויתרות בבנקים 

 8,346  465,427 פיקדונות לזמן קצר
   

 540,690  173,350 

 

 הכנסות .4
 
 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב  

  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 9,850 7,767  4,628 הכנסות ייזום

 15,125 26,148  21,507 הכנסות דמי ניהול
 3,689 3,863  2,450 הכנסות פיתוח

 -  10,575  20,887 מפעילות הקמההכנסות 
    

 49,472  48,353 28,664 

 
 והתחייבויות פיננסייםנכסים  .5

 

 פיננסיים  סיכונים ניהול מדיניות ( 1)
 

 מתמקדת החברה של הסיכונים  ניהול  מדיניות.  להלן  כמפורט,  שונים פיננסיים לסיכונים  אותה חושפות  החברה פעילויות
 משתמשת החברה .הקבוצה של  הפיננסיים  הביצועים  על  אפשריות שליליות השפעות  למינימום לצמצום בפעולות 

 .לסיכונים  מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים  במכשירים
 

נו סמנכ"ל הכספים של החברה, המדווח לדירקטוריון ולועדה לבחינת דוחות  ילניהול סיכוני השוק של החברה ה האחראי
 כספיים מעת לעת על פעולותיו לשם הקטנת סיכוני השוק של החברה ועל התוצאות של אותן פעולות.  

 
  אליהם  השוק  לסיכוני  הרלוונטיים  הגורמים  של   שוטפת  בחינה   על  מבוססת   שוק  סיכוני  בניהול  החברה  מדיניות,  ככלל

  ושל (  החליפין  בשערי  ושינויים  הרלוונטיות  לתקופות  הרלוונטיים  ההצמדה  במגזרי  הריבית  שיעורי)בעיקר    החברה  שופהח
  מידת   נקבעת   לכך  בהתאם.  פרמטרים  באותם  הצפויים  השינויים  לגבי  במשק   השוררות  הכלכליות   וההערכות  התחזיות
  החברה .  השונים  הסיכונים  את  שניתן  כמה  עד,  לצמצם  הינה  החברה  מדיניות.  בכלל  אם,  סיכונים  לאותם  הרצויה  החשיפה

 .חשבונאית  לחשיפה זו חשיפה בין סתירה  קיימת אם בלבד כלכלית לחשיפה הסיכונים ניהול את מכוונת
 

  ההתחייבויות  ויתרות  הנזילות  יתרות  מצב  על  שוטף  באופן  בחברה  הנדרשים  לאורגנים  מדווח  הכספים"ל  סמנכ,  כן  כמו
 . והרכבן החברה של
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים .5
 

 גורמי סיכון פיננסי  ( 2)
 

 פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים כדלקמן:
 

 חוץ מטבע של חליפין  בשערי שינוי )א( 
 

  אשר   אלו  מטבע  בשערי  לשינויים  החברה  חשופה  לפיכךחלק מהעסקאות אותן מבצעת החברה נקובות במט"ח.  
  נגזרים   פיננסים  במכשירים  לעת  מעת  שימוש  ועושה  בוחנת  החברה.  הפרוייקטים  ורווחיות  כדאיות  על  משפיעים

 .  חוץ מטבע של של החליפין בשערי לשינוי הכלכלית חשיפתה לגידור, מטבע אופציותכגון 
 

 
 

 פרויקט
סכום לקבל  

 במטבע עסקה 
סכום לשלם  
 במטבע עסקה 

 
 מועד פקיעה 

 
 שווי הוגן 

 מיליוני   

אופציות  מכירת  רכש,  אופציות  רכישת 
 (1מכר ורכישת אופציות רכש אקזוטיות )

השקעה  
 ש"ח 354.7 אירו  92 בחברות בנות 

 
 2022יולי 

 
 ש''ח  31.1 -כ

רכש   אופציות  אופציות רכישת  ומכירת 
 (2מכר )

 
 ש"ח  441.3 דולר 137.1 אגירה 

אוקטובר  -ינואר
2022 

 
 ש''ח( 11.5) -כ

אופציות  ומכירת  רכש  אופציות  רכישת 
 (2מכר )

השקעה  
 ש"ח  135.2 דולר  43.2 בחברה בת 

 
 2022ינואר 

 
 ש''ח ( 0.2) -כ 

 
  החליפין   בשער  מתנודות  אירו  הוא  שלהן  הפעילות  שמטבע  בנות  בחברות  נטו  מהשקעה  חוץ  למטבע  חשיפה  לחברה (1)

 אשר   השקל  מול  האירו  להיחלשות  הסיכון  הוא  נטו  ההשקעה  בגידור  המגודר  הסיכון.  השקל  מול  אל  האירו  של
 . הבנות בחברות נטו ההשקעה של בספרים בערך לירידה תגרום

המיוחסים לשינויים בשערי החליפין.  העסקאות מיועדות כמכשירים מגדרים של השינויים בשווי ההשקעה נטו  
הפריט   לבין  המגדרים  המכשירים  בין  הכלכלי  הקשר  את  קובעת  החברה  הגידור,  אפקטיביות  בחינת  לצורך 
המגודר על ידי השוואת השינויים בערך בספרים של עסקת הגידור לשינויים בפעילות החוץ עקב תנודות בשער 

 החליפין )שיטת הקיזוז(. 
 

 .של האירו מול השקל, על בסיס לוח התשלומים לקבלן הקמהגנה על שער החליפין עסקאות גידור לה (2)
 

 לצרכן  המחירים במדד שינוי )ב(
 

החברה העניקה הלוואות לישויות בבעלותה וקיבלה הלוואות מישויות בבעלותה אשר צמודות למדד המחירים  
 לצרכן. 

נוספים ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לפני מס לשנה   2%-אילו עלה מדד המחירים לצרכן ב
 , בהתאמה.מיליון ש"ח 2.2-ו ש"ח  מיליון 0.5- בכ גדל היה 2020-ו  2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים .5
 

 משך( : )הגורמי סיכון פיננסי ( 2)
 

 הצמדה בסיסי לפי פיננסים  מכשירים ניתוח להלן  )ג(
 

   בהצמדה בהצמדה   בהצמדה בהצמדה בהצמדה 
 הכל סך הצמדה ללא  למדד לפורינט דולר ל לקונה  אירו ל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        2021 בדצמבר 31 ליום

        
        : שוטפים  נכסים

 540,690  495,924  - 874  39,569  - 4,323  מזומנים ושווי מזומנים
 1,712  1,712  - - - - - מזומנים מוגבלים בשימוש 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 122,422  75,706  45,115  - 1,601  - - הוגן דרך רווח או הפסד 

 20,001  13,369  - - - - 6,632  ויות מוחזקות ישיתרות חובה 
        הלוואות לישויות מוחזקות

 31,095 31,095 - - - - - נכסים פיננסים אחרים
 1,563 1,563 - - - - - חובה ויתרות חייבים

 10,955 - 41,170 874 45,115 619,369 717,483 

        
        שוטפים  לא  נכסים

 14,852 14,852 - - - - - מזומנים מוגבלים בשימוש 
 306,022 166,047 76,180 - - - 63,795 לשותפויות מוחזקות  הלוואות

 63,795 - - - 76,180 180,899 320,874 

        
        שוטפות התחייבויות

 ( 55,713) ( 55,713) - - - - - חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
        שוטפות התחייבות חלויות 

 ( 2,872) - ( 2,872) - - - - בגין חכירה             
 ( 2,837) ( 2,222) - - ( 79) - ( 536) שרותים ונתוני ספקים
 ( 21,167) ( 21,167) - - - - - זכות  ויתרות זכאים

 ( 2,142) ( 2,142) - - - - - יתרות זכות שותפויות מוחזקות

 (536 ) - (79 ) - (2,872 ) (81,244 ) (84,731 ) 

        
        שוטפות לא התחייבויות

 ( 891,499) ( 891,499) - - - - - חוב אגרות
 ( 314,095) ( 314,095) - - - - - אגרות חוב ניתנות להמרה

 ( 102,059) - ( 102,059) - - - - הלוואה משותפויות מוחזקות
 ( 3,841) - ( 3,841) - - - - התחייבות בגין חכירה 

 - - - - (105,900 ) (1,205,594 ) (1,311,494 ) 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים .5
 

 ): )המשך גורמי סיכון פיננסי ( 2)
 

 ה )המשך(הצמד בסיסי לפי פיננסים  מכשירים ניתוח להלן  )ג(
 

   בהצמדה בהצמדה   בהצמדה בהצמדה בהצמדה 
 הכל סך הצמדה ללא  למדד לפורינט דולר ל לקונה  אירו ל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
        2020 בדצמבר 31 ליום

        
        : שוטפים  נכסים

 173,350  154,191  -  -  227  -  18,932  מזומנים ושווי מזומנים
 29,529  29,529  -  -  -  -  -  מזומנים מוגבלים בשימוש 

        נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 104,516  64,931  37,498  -  2,087  -  -  הוגן דרך רווח או הפסד 

 35,103  19,823  -  -  -  -  15,280  יתרות חובה ישויות מוחזקות 
 265,586  248,049  -  -  -  -  17,537  הלוואות לישויות מוחזקות

 814  814  -  -  -  -  -  חובה ויתרות חייבים

  51,749  -  2,314  -  37,498  517,337  608,898 

        
        שוטפים  לא  נכסים

 7,864  7,864  -  -  -  -  -  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 284,667  142,010  54,961  -  -  -  87,696  לשותפויות מוחזקות  הלוואות

  87,696  -  -  -  54,961  149,874  292,531 

        
        שוטפות התחייבויות

 ( 55,713) ( 55,713) -  -  -  -  -  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
        חלויות שוטפות התחייבות 

 ( 1,727) -  ( 1,727) -  -  -  -  בגין חכירה          
 ( 1,039) ( 591) -  -  ( 195) -  ( 253) שרותים ונתוני ספקים
 ( 17,710) ( 17,710) -  -  -  -  -  זכות  ויתרות זכאים

 ( 11,293) ( 11,293) -  -  -  -  -  יתרות זכות שותפויות מוחזקות

 (253 )  - (195 )  - (1,727 ) (85,307 ) (87,482 ) 

        
        שוטפות לא התחייבויות

 ( 600,487) ( 600,487) -  -  -  -  -  חוב אגרות
 ( 5,083) ( 5,083) -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים אחרים 

 ( 2,127) -  ( 2,127) -  -  -  -  התחייבות בגין חכירה 

  -  -  -  - (2,127 ) (605,570 ) (607,697 ) 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים .5
 

 ( : )המשךגורמי סיכון פיננסי ( 2)

 
 ריבית בשיעור שינוי )ד(

 
 , לחברה חשיפה זניחה לשינויים בשיעורי ריבית.2021בדצמבר  31ליום 

 
 : נזילות סיכון  ( 3)

 
 מועדי המימוש של הנכסים פיננסיים להלן ניתוח 

 
נתונים בדבר חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן    למעטלהלן פירוט התחייבויות ונכסי החברה בחתך של שנות פירעון.  

  להיפרע  צפויים,  וחייבים  לקוחות,  זכאים,  ספקים  :כגון ,  הכספי  המצב  על  בדוח  שוטפים  כפריטים  המסווגים  פריטיםארוך,  
 .הקרובה שנה במהלך בספרים ערכם פי על
 

 :פרעון  שנות של בחתךהפיננסיות  התחיבויותוה הנכסיםניתוח מועדי המימוש של  להלן 
 

   בדצמבר  31ליום  

      2026  
 סך הכל ואילך  2026 2025 2024 2023 2022 

 אלפי ש"ח 

 
        

        : פיננסים  נכסים
 16,564 -  -  -  -  14,852  1,712  בשימוש מוגבלים מזומנים

        
 1,712 14,852  -  -  -  - 16,564 
        

        : פיננסיות התחייבויות
 ( 6,901) -  -  ( 308) ( 1,405) ( 2,316) ( 2,872) התחייבות בגין חכירה 

 ( 1,486,851) ( 770,277) ( 319,630) ( 146,711) ( 81,424)  ( 83,408) ( 85,401) )*( חוב אגרות
        

 (88,273 ) (85,724 )  (82,829 ) (147,019 ) (319,630 ) (770,277 ) (1,493,752 ) 
        

 

צמודים למדד/שער   )*( נצברה,  לערכם הנקוב במועד הפירעון, לרבות ריבית שטרם  לעיל מוצגים בהתאם  הנתונים 
 חליפין ליום המאזן. 

 

 

  



 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
 

 2021בדצמבר  31נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד ליום 
 

14 

 הכנסה המסים על  .6
 

עשויה לשקף    IFRS, עריכת דוחות כספיים לפי תקני  בישראל, ובהתאם לכךשונים מכללי חשבונאות מקובלים    IFRS  תקני ( 1)
מקובלים   חשבונאות  כללי  לפי  המוצגים  מאלה  מהותית  שונים  שהינם  מזומנים  ותזרימי  פעולות  תוצאות  כספי,  מצב 

 בישראל ועקרונות שיטת המס בישראל.
 

, בנות  בחברות  המאוגדים,  חשמל  לייצור  פרויקטים  רכישת  בגין  וכלליות  והנהלה  מימון  הוצאות  מנכה  החברה •
 .במלואן

 
  ריבית   בהוצאות  הכרה  אי  בדבר,  2021בדצמבר    31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  9)וט2  בביאורעל אף האמור   •

  בהתאם   הריבית  בהוצאות  הקבוצה  מכירה,  מאוחדות  לחברות  שניתנו  הון  שטרי  בגין  הפסד  או  הרווח  על  בדוח
 . הכנסה מס לצרכי המוחזקות החברות של החייבת ההכנסה  בחישוב, השטר לתנאי

 
 פחת ( 2)

 
בהתאם לתוספת ב' לתקנות מס הכנסה )פחת( בגין    25%ה תובעת הוצאות פחת לצרכי מס הכנסה בשיעור של  חברה

 1וולטאית שיום הפעלתם חל מיום  -מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו
, תובעת 2016בינואר    1ם חל מהחל מיום  . בעבור מתקנים דומים שיום הפעלת2015בדצמבר    31ועד ליום    2009בינואר  

של   בשיעור  לצרכי מס הכנסה  פחת  הוצאות    למכשירים ,  1941)פחת(,    הכנסה  מס  פחת  לתקנות  בהתאם  7%החברה 
 חשמל. -להספקת

 
על הסכם שומות    2021במרץ    22, בעקבות חתימה ביום  2018לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס   ( 3)

 מול רשויות המס, להלן עיקריו:  2014-2018לשנים 
 

 ''הסדרי זיכיון למתן שירות''.  – 33הפרויקטים חלוציות וגגות בינוניים יימסו על בסיס תקן חשבונאות מספר  •
 הפחתת עודפי העלות שנוצרו ברכישת מניות מבטחים ותלמי בילו באמצעות שותפות תלמים, לא תותר בניכוי.  •
 ון ש''ח בגין שנים קודמות.מילי 6.5-תשלום מס בסך כ •
מיליון ש''ח כתוצאה משחרור עתודה למס שנוצרה בגין   9  -בהכנסות מס בסך של כ  2020הכירה בשנת  החברה   •

 ואשר בשל הסדר השומה אינם צפויים להתהפך.  2013רווחי נכס פיננסי משנת 
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 ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח  עסקאות .7
 
 :ד' - ו  'גסדרה הנפקת אגרות חוב  (1)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  ג15לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 :Clēnera LLC  –חתימה על הסכם לרכישת חברה בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה בארה"ב  (2)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (1א)8לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 : תגמול, הטבות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים אחרים ( 3)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  29-ו  20ים  אופציות ראה ביאורלפרטים בדבר מדיניות התגמול והקצאת  

 
 :עסקת עמק הבכא ( 4)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 1א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 : ''יתיר''   –רישיון מותנה  ( 5)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 2א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 פרוייקטי אנרגיית הרוח "רוח בראשית":  ( 6)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 3א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
כ ( 7) של  כולל  בהספק  בקוסובו  רוח  אנרגיית  זכאות -וואט  -מגה  105-פרויקט  ותחילת  החשמל  לרשת  חיבור 

 : להכנסות
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 4א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 : Gecamaפרויקט   -וואט -מגה 329-פרויקט אנרגיית רוח בספרד בהיקף של כ ( 8)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 5א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 : הפעלה מסחרית מלאה – Picassoפרויקט   -וואט -מגה 113-פרויקט אנרגיית רוח בשבדיה בהיקף של כ ( 9)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים (6א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 : השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( 10)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 7א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 קידום פרויקטים במסגרת הסכם פיתוח משותף בהונגריה: ( 11)
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 8א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

פוטו  ( 12) בטכנולוגיה  חשמל  ייצור  מתקני  להקמת  החשמל  רשות  במכרזי  החברה  אגירת -זכיית  בשילוב  וולטאית 
 אנרגיה: 

 
 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 9א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
פרויקטי ( 13) של  פורטפוליו  לרכישת  הסכם  פוטנציאלי    חתימת  בהספק  פיתוח  בשלבי  בספרד  סולארית  אנרגיה 

 : וואט-מגה 490 -מצרפי של כ
 

 המצורפים.  המאוחדים לדוחות הכספיים( 10א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

חתימת הסכם להשקעה ורכישת שליטה , והסכם כוונות למימון בפרויקט אנרגיית רוח בשבדיה המצוי לקראת   ( 14)
 : "פרויקט ביורן" -וואט -מגה 372 -בהספק כולל של כהקמה, 

 
 . המצורפים המאוחדים לדוחות הכספיים (11א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
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 )המשך( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח .7
 

 ( בארה''ב Power Purchase Agreementהסכמים למכירת חשמל ) ( 15)
 

 . המצורפים המאוחדים לדוחות הכספיים (12א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 מגה וואט השגת מלוא האישורים ותחילת הקמה 105 -בארה"ב בהספק של כ   Apexפרויקט  ( 16)

 
 . המצורפים המאוחדים לדוחות הכספיים (13א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
)אנרגיית רוח בים( בשוק   Offshore Windחתימת הסכם מחייב עם קבוצת נאוויטס לשיתוף פעולה בפרויקטי   ( 17)

 הבינלאומי 

 
 . המצורפים המאוחדים לדוחות הכספיים (14א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 : זכיית החברה בהליך תחרותי ראשון של רשות החשמל למתקנים סולאריים בדו שימוש ( 18)
 

 . המצורפים המאוחדים לדוחות הכספיים (15א)30לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

 
  תקופת הדיווחלאחר עסקאות ואירועים מהותיים  .      8

 

 : התקשרות בהסכם לרכישת מערכות לאגירת אנרגיה עבור צבר פרויקטים סולאריים של החברה בישראל ( 1)
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (1) 31לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 :מגה וואט  120 -בארה"ב בהספק של כ  Solar  Coggonהשגת מלוא האישורים להקמת פרויקט  ( 2)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (2) 31לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
בקוסובו בהספק     Selac בפרויקט הרוחהשגת מלוא האישורים להפעלה מסחרית מלאה של מלוא מקטעי החווה   ( 3)

 :מגה וואט 105 -של כ
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (3) 31לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 :הנפקת מניות ואגרות חוב ( 4)
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (4) 31לפרטים נוספים ראה ביאור 
 
 : הפעלה מסחרית  –פרויקט עמק הבכא  ( 5)

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.  (5) 31לפרטים נוספים ראה ביאור 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו
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 לכבוד
 הדירקטוריון של

 "( החברהאנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ  )להלן: "
 

 , ראש העין 13העמל 
 

 א.ג.נ, 
 

   2019במאי  21מדף של החברה מיום  מכתב הסכמה בקשר לתשקיף הנדון: 
   

 
המפורטים הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו  

 : 2019במאי  21להלן בקשר לתשקיף המדף מיום 
 
 
מיום   (1) המבקר  החשבון  רואה  של    2022במרץ    31דוח  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  על 

ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח   2020- ו  2021בדצמבר    31החברה לימים  
הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  

 . 2021בדצמבר  31ביום 
 
על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים    2022במרץ    31ון המבקר מיום  דוח רואה החשב (2)

  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהם הסתיימה ביום    2020- ו  2021בדצמבר    31
לתקנה    2021בדצמבר   ומיידיים(,  9בהתאם  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ג' 

 .  1970-התש"ל 
 

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על   2022במרץ    31דוח רואה חשבון המבקר מיום   (3)
 .  2021בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

 
 
 

 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2022במרץ,  31
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 מ "בע מתחדשת אנרגיה אנלייט
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 פרטים נוספים



 בע"מ   אנלייט אנרגיה מתחדשת

 2021 פרטים נוספים על התאגיד לשנת

דוחות על הרווח )הפסד( הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת  תמצית   א: 10תקנה 

 ( ש"ח)באלפי  2021

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 31/03/21  30/06/21  30/09/21  31/12/21  
 111,306 73,757 76,165 69,647 הכנסות

 ( 23,785) ( 17,041) ( 16,023) ( 13,482) עלות המכר

המיוחסות לעלות  פחת והפחתות 
 המכר 

(13,063 ) (13,124 ) (18,107 ) (18,495 ) 

 69,026 38,609 47,018 43,102 רווח גולמי 

הוצאות הנהלה כלליות, מכירה,  
 שיווק וקידום פרויקטים 

(10,002 ) (10,858 ) (16,263 ) (24,826 ) 

 ( 3,547) - -  -  הוצאות פיתוח 

 1,222 1,291 - -  הכנסות אחרות 

עלויות עסקה בגין רכישת פעילות  
 בארה"ב 

 - (11,037 ) (11,724 ) (914 ) 

 40,962 11,913 25,123 33,100 רווח מפעולות רגילות 
 23,389 25,301 30,164 19,098 הכנסות מימון 

 ( 27,865) ( 34,874) ( 34,319) ( 23,020) הוצאות מימון 

 36,486 2,340 20,968 29,178 יטי ורווח לפני מס ורווחי אקו

 חברות ברווחי החברה  חלק
 מוחזקות 

(196 ) (114 ) (142 ) (159 ) 

 36,327 2,198 20,854 28,982 סים על הכנסה ילפני מ רווח 

 ( 10,451) ( 182) ( 5,471) ( 2,226) )הטבת מס(  הכנסה  על מיסים

 25,876 2,016 15,383 26,756 רווח לתקופה 

שינויים בקרן הון מהפרשי שער בגין  
 תרגום פעילות חוץ

(10,977 ) (14,986 ) (68,052 ) (123,331 ) 

שינויים בקרן הון בגין גידור תזרימי  
 מזומנים 

 

41,005 (15,578 ) 9,597 (64,629 ) 

 (162) (56,439) (15,181) 56,784 )הפסד( כולל  רווח 

 

ב ג: 10תקנה  ליעדי התמורה שפורטו  ניירות ערך, תוך התייחסות  מסמכי  שימוש בתמורת 

 ההנפקה  

 ד' -הנפקת אגרות חוב מסדרות ג' ו  

דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף    30.8.2021ביום   .א

ואגרות חוב )סדרה ד'(, '( ג, להנפקת אגרות חוב )סדרה  2021,  יוליב  28מיום  

 בדרך של ניהול שני מכרזים נפרדים לציבור: 

 : סדרה ג' חובהלהלן תוצאות הנפקת אגרות  

אגרות  ש"ח ע.נ    430,370,000עד  בהתאם לדוח הצעת המדף הוצעו לציבור  

במסגרת    , ערך נקוב כל אחת  ש"ח  1ל שם, בנות  ערשומות    ,'(גחוב )סדרה  

היחידה מחיר  על  מכרז  של  בדרך  אחידה,  בעד  הצעה  ,  יחידות  430,370, 

 .ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג'( 1,000הרכב כל יחידה הינו  שכ

כלל   יחידה במכרז  כל  חוב במחיר מינימאלי של    1,000הרכב    9.45אגרות 



 ש"ח ליחידה.  945ש"ח לאגרת חוב ובסך הכל 

יחידות ניתנה התחייבות    366,160  -מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל 

ממשקיעים   לרכישתן  שנקבע  מסווגים.  מוקדמת  ליחידה  האחיד  המחיר 

 ש"ח.  951 -במכרז 

, בהתאם למנגנון אשר נקבע על ידי  יחידות  367,220החברה  סך הכל הקצתה  

 החברה. 

 : סדרה ד' חובהלהלן תוצאות הנפקת אגרות  

אגרות  ש"ח ע.נ    452,100,000עד  בהתאם לדוח הצעת המדף הוצעו לציבור  

במסגרת    ,ערך נקוב כל אחת  ש"ח   1ל שם, בנות  ערשומות    ,'(דחוב )סדרה  

היחידה מחיר  על  מכרז  של  בדרך  אחידה,  בעד  הצעה  ,  יחידות  452,100, 

 .ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ד'( 1,000הרכב כל יחידה הינו  שכ

כלל   יחידה במכרז  כל  חוב במחיר מינימאלי של    1,000הרכב    9.08אגרות 

 ש"ח ליחידה.  908ש"ח לאגרת חוב ובסך הכל 

יחידות ניתנה התחייבות    384,863  -יחס ל מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ב

ממשקיעים   לרכישתן  שנקבע  מסווגים.  מוקדמת  ליחידה  האחיד  המחיר 

 ש"ח.   908 -במכרז 

, בהתאם למנגנון אשר נקבע על ידי  יחידות  385,970סך הכל הקצתה החברה  

 החברה. 

המכרזים(  )שני  כולה  ההנפקה  במסגרת  החברה,  גייסה  הכל,  סך 

 ש"ח ברוטו.  699,686,980

'(  ג)סדרה    חוב  אגרות  של  לציבור  הנפקה  החברה  השלימה,  2022  מרץ  בחודש .ב

ומניות  ע  164,363,000(, בהיקף של  הסחירה  הסדרה  הרחבת  של)בדרך   .נ. 

, גייסה החברה,  הכל  סך  -.נ.  ע  30,443,900רגילות של החברה, בהיקף של  

 ש"ח ברוטו.  384,754,252במסגרת ההנפקה כולה )שני המכרזים( 

, בשילוב מקורות מימון נוספים, תיועד  ות המתוארות לעילתמורת ההנפק

של   והקמה  פיתוח  בייזום,  החברה  של  והצמיחה  העבודה  תכנית  למימוש 

  להלן: כמפורט  תקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, וביניהם, בין היתר,  מ

בתחום חברה  אחזקות  האנרגיה    רכישת  ואגירת  הסולארית  האנרגיה 

מיום) בארה"ב   מיידי  דיווח  ראה  זה  אסמכתא:   28.2.2021  לעניין  מספר 

נוספים,  (2021-01-023550 בפרויקטים  השקעות  אירופה    וכן  בישראל, 

ל בהתאם  שדווחווארה"ב  כפי  החברה,  של  הפרויקטים  בהרחבה    צבר 

  , המיועדת למימון הקמת ותלציבור. על פי הערכת החברה, תמורת ההנפק

במהלך   תושקע  כאמור,  ובכפוף    4-8פרויקטים  הקרובים,  הרבעונים 

 הדרך הרגולטוריות, התכנוניות והמימוניות הנדרשות.   להשלמת אבני

 הנפקת מניות:   

החברה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום    דיווחה  2.3.2021  ביום



בהתאם לדוח הצעת המדף  .  החברה  של  רגילות  מניות  להנפקת,  2021,  במרץ  2

מניות רגילות, במסגרת הצעה אחידה, בדרך של    100,251,100עד  הוצעו לציבור  

במחיר  מניות רגילות    100הרכב כל יחידה במכרז כלל    .מכרז על מחיר היחידה

 ש"ח ליחידה.  630ש"ח למניה ובסך הכל  6.30מינימאלי של 

ל ביחס  לציבור,  שהוצעו  היחידות  התחייבות    873,020  -מתוך  ניתנה  יחידות 

מסווגים. ממשקיעים  לרכישתן  החברה    מוקדמת  הקצתה  הכל    936,414סך 

 יחידות, במחיר המינימאלי ליחידה, במסגרת תוצאות ההנפקה הסופיות. 

 . ש"ח ברוטו 589,940,820ייסה החברה, במסגרת ההנפקה כולה סך הכל, ג 

תמורת ההנפקה, בשילוב מקורות מימון נוספים, תיועד למימוש תכנית העבודה  

והצמיחה של החברה בייזום, פיתוח והקמה של מתקני ייצור חשמל מאנרגיה  

היתר,   בין  וביניהם,  בתחום  חברה  אחזקות  רכישת    להלן:   כמפורטמתחדשת, 

מיידי מיום    )לעניין זה ראה דיווח  בארה"בהאנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה  

אסמכתא:    28.2.2021 "ביורן"  2021-01-023550מספר  בפרויקטים  השקעות   ,)

" בספרד וכן השקעות בפרויקטים נוספים בהתאם לצבר  Gecama"   -בשבדיה ו 

לציבור בהרחבה  שדווחו  כפי  החברה,  של  החברה,  הפרויקטים  הערכת  פי  על   .

-4תושקע במהלך  תמורת ההנפקה, המיועדת למימון הקמת פרויקטים כאמור,  

הקרובים  8 הגיוס(  הרבעונים  הדרך  )ממועד  אבני  להשלמת  ובכפוף   ,

 הרגולטוריות, התכנוניות והמימוניות הנדרשות. 

ביחס להנפקות השונות    כמפורט בדיווחיה הקודמים של החברה, האמור לעיל

מהווה הערכה בלבד )ובגדר "מידע צופה פני עתיד"   והשקעות כספי הגיוסים,

ב תשכ"חכהגדרתו  ערך,  ניירות  כפו 1968-חוק  אשר  לב    ף(  בשים  לשינויים 

עסקיים   משתנים  רגולטוריות,  התפתחויות  כאמור,  הפרויקטים  למשתני 

וכיו"ב. האמור לעיל מבוסס על תכנית העבודה הקיימת של החברה והערכות  

רגולטוריים   עסקיים,  למשתנים  בהתאם  לשינויים  וכפוף  החברה,  הנהלת 

לרבות פי   ותכנוניים,  על  לעת  ומעת  כדין  תתקבלנה  אשר  עסקיות  החלטות 

רגולטוריים   ומשתנים  הסיכון  לגורמי  וכפוף  החברה,  דירקטוריון  החלטת 

 החלים בגין פעילותה של החברה.

של  נוסף  גדול  צבר  של  ופיתוח  בייזום  להשקיע  ממשיכה  החברה  כן  כמו 

פרויקטים בסגמנטים השונים של אנרגיה מתחדשת. בהתאם החברה שומרת  

הון   מקורות  גם  כמו  התמורה,  מכספי  חלק  להשקיע  האפשרות  את  לעצמה 

אלה  פרויקטים  של  ופיתוח  בייזום,  שימוש,  עושה  החברה  בהם  אחרים 

 להחלטות עסקיות שתתקבלנה.   ובמימושם, בהתאם

ובהתאם למדיניות דירקטוריון החברה    ההנפקות לעיל, עד לשימוש בתמורת  

תמורת   כספי  ויושקעו  לנכון,   ההנפקותיופקדו  שתמצא  כפי  החברה,  ידי  על 

סחירות  בהשקעות  או  בנקאיים  בפיקדונות  תהיה  השקעה  שכל  ובלבד 

 , כפי שהוגדרו. סולידיות

 



   יהכספ המצב  על הדוח לתאריך קשורות וחברות  מהותיות  בנות בחברות השקעות :11 תקנה

  )עודף השקעה ערך ההחזקה  סוג התאגיד שם
  בדוח  (נכסים על התחייבות

 ש"ח באלפי הנפרד הכספי

  החזקה  שיעור
  31ליום 
 2021בדצמבר 

  הלוואות
 * ש"ח  באלפי

  של כולל )הפסד( רווח 
 "חש באלפי התאגיד

 ש"ח באלפי מהתאגידים   ריבית הכנסות 

  16,916  100% (63,292) בשותפות  החזקה  זכויות אשכול ורד - אנלייט

 999  20,509 100%  בשותפות  החזקה  זכויות תלמים 

  23,630  100% 20,735 בשותפות  החזקה  זכויות אשכול חבצלת

  3,889  100% 10,103 בשותפות  החזקה  זכויות אשכול אלה - אנלייט

  2,234  100% 6,008 בשותפות  החזקה  זכויות אנלייט -אשכול ברוש

 5,367 (153) 94,809 70% (15,801) בשותפות  החזקה  זכויות רוח שקמה אנלייט ש.מ 

)רביבים, דורות,    1  סאנלייט פרוייקטי   
 כרמים( אנלייט  תלמי יפה, קדמת צבי ו

 1,106 (1,815) 22,818 100%-50% 354 בשותפות  החזקה  זכות

)בית שקמה, בית    2פרוייקטי סאנלייט  
 השיטה, בית רימון וקדרים( 

 2,544 (851) 33,526 100%-50% (457) בשותפות  החזקה  זכות

 בשותפות  החזקה  זכות אנרגיית רוח   כיסרא אנלייט 
(2,006) 

85% 10,123 (556) 891 

 בשותפות  החזקה  זכות )רוח חנן(  בראשית רוח 
104,395 

60%  527  

 בשותפות  החזקה  זכות הרוח כרמי
- 

50.2% 3,360  131 

 בשותפות  החזקה  זכויות .מ ש  מתחדשות  אנרגיות   מובילים.א.  מ
32,728 

50.1%  1,979  

Balkan Energies Co-operation 
U.A 

 בשותפות  החזקה  זכויות
59,298 

50.1%  36,939  

Balkan Energies – Serbia 1 B.V בשותפות  החזקה  זכויות 
- 

50.1% 62,318  3,107 

Enlight EU Energies KFT בחברה הצבעה  זכויות 
450,419 

100%  2,989  

 בשותפות  החזקה  זכויות הרוח האיברית
407,182 

71.9%  (703)  



  )עודף השקעה ערך ההחזקה  סוג התאגיד שם
  בדוח  (נכסים על התחייבות

 ש"ח באלפי הנפרד הכספי

  החזקה  שיעור
  31ליום 
 2021בדצמבר 

  הלוואות
 * ש"ח  באלפי

  של כולל )הפסד( רווח 
 "חש באלפי התאגיד

 ש"ח באלפי מהתאגידים   ריבית הכנסות 

  13,064  69% 157,729 זכויות החזקה בשותפות  הרוח הנורדית 

  3,785  60% 111,421 זכויות החזקה בשותפות  כח הדנובה

 2,062 (7) 52,654 50.1% (481) זכויות החזקה בשותפות  מי גולן אנלייט אנרגיה צפה 

Enlight LLC 635,186 בחברה הצבעה  זכויות 
 

100%  (23,886)  

 16,207 77,981 300,117  1,913,521  "כסה

   

   .הבת בחברות, שיהיו ככל, לחלוקה פנויים  מזומנים  באמצעות ותיפרענה 8%-1.5% -כ של בשיעור ריבית נושאות  ההלוואות*  

 



   הדוח בתקופת קשורות ובחברות בת  בחברות בהשקעות ינוייםש :12 תקנה

 התאגיד שם

 

 ("ח ש במיליוני ) )תמורה(  עלות מהות  תאריך 

מ.א. מובילים אנרגיות )"מיזם  
 מובילים"( 

 2 השקעה  במהלך השנה

Balkan Energies Co-
operation U.A 

 (35.7) פירעון הלוואה  2021יוני מרץ ו 

Balkan Energies Co-
operation U.A 

 ( 2.7) חלוקת רווחים  2021יוני 

 (121.7) פירעון הלוואה  2021פברואר  תלמים 

 (22.2) חלוקה לשותפים בשותפות  2021 נובמבר חלוציות

 (104.8) פירעון הלוואה  2021 פברואר חלוציות

פברואר ואוקטובר   הרוח האיברית
2021 

 ( 4.4) חלוקה לשותפים בשותפות 

 210.9 השקעה  במהלך השנה הרוח האיברית

 (1) חלוקה לשותפים בשותפות  2021ספטמבר  רוח הנורדית ה

 2 השקעה  במהלך השנה כח הדנובה

Enlight EU Energies KFT 274 השקעה  במהלך השנה 

Enlight LLC 685 השקעה  במהלך השנה 

 (3) פירעון הלוואה  2021 נובמבר בית שיטה 

 (3) פירעון הלוואה  2021 נובמבר בית שקמה 

 

   מהן התאגיד   והכנסות בנות חברות של הכנסות  :13 תקנה

  הבחנה  תוך  הכספי,  המצב  על  הדוח  לתאריך  בנות  חברות  של  הכולל  הרווח   לפירוט

  החשבונאות   בכללי   כמשמעותם  אחר,  כולל  רווח  לבין  הפסד   או  רווח   בין

 לעיל.  11 תקנה ראה מהן התאגיד והכנסות  המקובלים,

 מסחר  והפסקת הרישום מועדי  - למסחר שנרשמו  ערך ניירות - בבורסה מסחר :20 תקנה

דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף    2.3.2021ביום   .א

מניות    93,641,400במסגרת הנפקה זו, נרשמו למסחר  .  2021,  במרץ  2מיום  

 רגילות של החברה. 

דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת    2021  יוליב   30ביום   .ב

סדרה  )ואגרות חוב  '(  ג, להנפקת אגרות חוב )סדרה  2021,  יוליב  28מדף מיום  

 .(ד'

  ( 'גאגרות חוב )סדרה    367,220,000במסגרת ההנפקה רשמה החברה למסחר  

 . אגרות חוב )סדרה ד'( 385,970,000 -ו

, השלימה החברה הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ג'(  2022בחודש מרץ   .ג

של   בהיקף  הסחירה(,  הסדרה  הרחבת  של    אשר ע.נ.    164,363,000)בדרך 

  30,443,900נרשמו למסחר, בתוספת מניות רגילות של החברה, בהיקף של  

 . למסחר נרשמו אשרע.נ. 



  של   שוטף  ממימוש  כתוצאה  מניות  למסחר  נרשמו  הדוח  תקופת  במהלך .א

 . רגילות מניות 8,498,904בהיקף של  לעובדים אופציות

 . החברה  במניות המסחר הופסקכן, במהלך תקופת הדוח לא  כמו

 



 

    
 

   משרה לנושאי  תשלומים :21 קנהת

  בתוספת  כמפורט  בחברה,   הבכירה  המשרה  נושאי  מבין   ביותר  הגבוהים   התגמולים  מקבלי  מחמשת  אחד  לכל  2021  בשנת  שניתנו  התגמולים  פירוט   להלן 

כפי שאושרה לאחרונה   החברה של  התגמול  מדיניות   את   תואם להלן המפורט התגמול  .)הנתונים באלפי ש"ח(  ומיידים תקופתיים  דוחות  לתקנות השישית

   ."(התגמולמדיניות )" (2021-01-131502 )אסמכתא: 2021אוגוסט  בחודש 

2021 

 סה"כ אחרים תגמולים  2 שירותים עבור תגמולים  התגמולים  מקבל פרטי

 היקף תפקיד  שם 
 משרה 

  שיעור
  החזקה 

 בהון
 

  בהון  החזקה   שיעור
 מלא(  )בדילול

 

  תשלום מענק  שכר
  מבוסס 
 מניות 

  דמי
 ניהול

  דמי
 ייעוץ

  דמי ריבית רכב  עמלה
 שכירות 

  אחר

 הדיווח  למועד סמוך

 מנכ"ל ודירקטור  גלעד יעבץ )א( 
 

 5,105,886 - - - 73,872 - - - 2,961,225 716,747 1,354,042 1.42% 0.86% מלאה 

שיווק,   צפריר יואלי )ב(  סמנכ"ל 
  פיתוח ,  מכירות

 ודירקטור  עסקי
 

 3,699,101 - - - 84,395 - - - 2,140,915 464,587 1,009,204 1.31% 0.86% מלאה 

הנדסה  עמית פז )ג(  סמנכ"ל 
 ותפעול

 

 2,920,456 - - - 94,426 - - - 1,529,416 333,248 963,365 1.24% 0.83% מלאה 

 )ד( יהודה  ניר
 

 2,539,362 - - - 93,783 - - - 1,197,319 347,774 900,485 0.19% - מלאה  סמנכ"ל כספים 

  פיתוח סמנכ"ל   ( ה קר ) מרון
 פרויקטים 

 1,919,968 - - - 70,168 - - - 889,378 171,798 788,624 0.21% - מלאה 

 
 סכום התגמול מובא במונחי עלות לתאגיד.        2



 

    
 

 :הבכירה המשרה נושאי  של העסקתם  תנאי אודות נוספים פרטים

 : "(המייסדים" )להלן: פז ועמית יואלי צפריר ,יעבץ גלעד "הלה המשותפים ההעסקה תנאי אודות פירוט להלן

   :וסיומה   העסקה תקופת

  ההודעה   תקופת"  :זה  )בסעיף  השני  לצד  ,ומראש  בכתב  ,חודשים  6  בת  מוקדמת   הודעה  מתן  ידי  על  ,שהיא  סיבה  ומכל  עת  בכל  ,סיום  לידי  ההסכם  את  להביא   םרשאי  ,מהמייסדים  אחד  וכל  ,החברה
  .דין פי על מוקדמת הודעה  פדיון  לעובד ישולם זה  ובמקרה ,לאלתר מהמייסדים  אחד  כל העסקת  את  ולהפסיק  המוקדמת ההודעה תקופת  את  לנצל שלא הזכות  לחברה שמורה האמור, אף  על "(.המוקדמת

  6  של  הסתגלות  לתקופת   זכאים  המייסדים  יהיו  ,כן  כמו  .שהוגדרו  כפי  ,חמורים  במקרים  ,המוקדמת  ההודעה  קבלת  ו/או  פדיון  ללא  לאלתר,  מהמייסדים  אחד  כל  לפטר  החברה   רשאית  לעיל,  האמור  חרף
  תום  במועד  התקפה   החודשית  למשכורתו  השווה  סך  לעובד   החברה  תשלם  זו  מתקופה  חודש  כל  בגין  ,ההסתגלות  תקופת   במהלך.  ההעסקה  תקופת   תום  לאחר  "(ההסתגלות  תקופת"   :זה  )בסעיף   חודשים
לכל אחד מבין המייסדים )ונושאי המשרה ככלל( נקבעו יעדי תגמול בהתאם ליעדים שהוגדרו    .האופציות  להבשלת   העובד  זכאות  למעט  אך  ההעסקה   ההסכם  פי  על  הנלוות  הזכויות   בתוספת  ההעסקה  תקופת

 על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

   :שטרם מומשו אופציה  כתבי 

, בהתאם לתנאי תוכנית  אגורות  74.29מימוש של    במחירמניות,    4,000,000  לרכישת  אופציות  כתבי   4,000,000  מהמייסדים  אחד  לכל  הוקצו  2016  הכללית של החברה משנת  האסיפה  במסגרת  א.  
בהתאם לתקופות ההבשלה כדלקמן:    שנים  ארבע  של(  vesting)  הבשלה  תקופת  פני  על  תפרשוה   האופציה  כתביוהחברה.    מהמייסדים  אחד  כלאופציות לעובדי החברה ולהסכם אופציות שנחתם בין  

ת. נכון למועד זה מומשו מתוך ההקצאה  אופציות נוספו   250,000יבשילו    קלנדארי ויתרת האופציות יבשילו באופן רבעוני עוקב כך שבסיום כל רבעון    30.9.2017  ביום  הבשילו אופציות    250,000
 . (בהתאמה על ידי כל אחד מהםאופציות על ידי גלעד, צפריר ועמית ) 3,917,290 -ו 000000,4,, 0004,000,כאמור 

, במחיר  רגילות של החברה  מניות   9,900,000  הניתנים למימוש עד  כתבי אופציה   9,900,000אושרה הענקת אופציות לגלעד יעבץ, בהיקף של    2018  הכללית של החברה משנת  האסיפה  במסגרת  ב. 
מכתבי האופציה    18%  שנים, כדלקמן:   4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה ).  אופציות שנחתםה בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה ולהסכם  ש"ח למניה,    1.9615  של  מימוש

נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס    30%;  השנייה שלאחר מועד ההקצאהנוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה    25%;  בשילו לאחר שנה ממועד ההקצאהה
  מומשו   זה   למועד   נכון  נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה הרביעית שלאחר מועד ההקצאה.   27% ; רבעוני שווה במשך השנה השלישית שלאחר מועד ההקצאה

 אופציות.  1,807,282 כאמור ההקצאה  מתוך 

מניות רגילות של החברה,    5,000,000הניתנים למימוש עד    כתבי אופציה   5,000,000הענקת אופציות לגלעד יעבץ, בהיקף של    כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברהאושרה באספה    22.8.2021  ביום
שנה  ה  בתוםבשילו  ימכתבי האופציה    25%  שנים, כדלקמן:   4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה ).  2018ההקצאה בוצעה בפועל בחודש ספטמבר    .ש"ח למניה  7.19במחיר מימוש של  

מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה  נוספים    40%;  נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה השנייה שלאחר מועד ההקצאה   25%;  ממועד ההקצאההראשונה  
לא מומשו אופציות    זה  למועד  נכון נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה הרביעית שלאחר מועד ההקצאה.  10% ;במשך השנה השלישית שלאחר מועד ההקצאה

 . מתוך הענקה זו

במהלך התקופה שלאחר ההענקה ועד תום תקופת ההבשלה, בעל שליטה חדש )קרי,  במקרה שבו ישולב בחברה, מכל סיבה שהיא,  בהתאם לתנאי האופציות המתוארות בסעיף ב' זה נקבע כי  
או במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר   ת וחוק ניירות ערך, לפי העניין(גורם יחיד ו/או אשר ביחד עם אחרים, תהא לו היכולת לכוון את פעילות התאגיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברו 

החודשים שלאחר אירוע השליטה, יפוטר ו/או יסיים גלעד את    12או רכישת מרבית האחזקות בחברה על ידי צד ג' או את עיקר פעילותה )"אירוע השליטה"(; וכן )תנאים מצטברים(: במהלך  
 תבוצע האצה מיידית של כל האופציות המוקצות.  ,אזי  - העסקתו בחברה )שלא מיוזמתו(

( משמעות המנגנון הינה כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יהיה נמוך מכמות  Cashless Exercise"מימוש נטו" )-המרת האופציות למניות תיעשה באמצעות שימוש במנגנון ה
 ו/או מודל בינומי.   B&Sל מלא מתבסס על מודל כתבי האופציה שיומרו. חישוב כמות המניות בדילו

 



 

    
 

 

   ועמית פז: צפריר יואלי -ים לשני המייסדים הנוספכתבי אופציה לא סחירים  16,020,000, הקצאת )לאחר אישור ועדת התגמול( , אישר דירקטוריון החברה2018בספטמבר   12 ביום ג. 

 . ש"ח למניה 1.995 של במחיר מימוש מניות רגילות של החברה 9,180,000הניתנים למימוש עד   אופציות  9,180,000 -  יואלי צפריר  ▪

 . ש"ח למניה 1.995 של  במחיר מימוש מניות רגילות של החברה 6,840,000הניתנים למימוש עד  אופציות 6,840,000 - פז עמית  ▪

מכתבי    18%  שנים, כדלקמן:   4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה )  .ולהסכם אופציות שנחתםבהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדי החברה  בוצעה ההקצאה בפועל    2018בחודש אוקטובר  
נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס    30%;  נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה השנייה שלאחר מועד ההקצאה  25%;  לאחר שנה ממועד ההקצאה  הבשילוהאופציה  

  ההקצאה   מתוך   מומשו   זה  למועד   נכון   נוספים מכתבי האופציה יבשילו על בסיס רבעוני שווה במשך השנה הרביעית שלאחר מועד ההקצאה.  27%;  עוני שווה במשך השנה השלישית שלאחר מועד ההקצאהרב
 צפריר יואלי.  על ידי אופציות  1,990,648, כאמור

צפריר יואלי    - לשני המייסדים הנוספים    2021בספטמבר    30שהוקצו ביום  כתבי אופציה לא סחירים    5,400,000, הקצאת  )לאחר אישור ועדת התגמול(  דירקטוריון החברה , אישר  2021  באוגוסט   31  ביום
 ועמית פז:  

 . ש"ח למניה 7.19מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  3,200,000הניתנים למימוש עד   אופציות  3,200,000 -  יואלי צפריר  ▪

 ש"ח למניה.  7.19מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  2,200,000הניתנים למימוש עד  אופציות 2,200,000 - פז עמית  ▪

על בסיס רבעוני שווה במשך השנה  נוספים מכתבי האופציה יבשילו    25%;  לאחר שנה ממועד ההקצאה  יבשילומכתבי האופציה    25%  שנים, כדלקמן:  4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה )
יבשילו על בסיס רבעוני שווה  נוספים מכתבי האופציה    15%;  שלאחר מועד ההקצאה  השלישיתעל בסיס רבעוני שווה במשך השנה  נוספים מכתבי האופציה יבשילו    35%;    השנייה שלאחר מועד ההקצאה

 לא מושמשו אופציות מתוך הקצאה זו.   זה  למועד נכון  .שלאחר מועד ההקצאה הרביעית שך השנה במ

במקרה שבו ישולב בחברה, מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה שלאחר ההענקה ועד תום תקופת ההבשלה, בעל שליטה חדש )קרי, גורם יחיד ו/או אשר  ביחס להקצאות המפורטות בסעיף ג' זה, נקבע כי  
או במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר או רכישת מרבית האחזקות   ביחד עם אחרים, תהא לו היכולת לכוון את פעילות התאגיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות וחוק ניירות ערך, לפי העניין(

,  אזי  - החודשים שלאחר אירוע השליטה, יפוטר ו/או יסיים הניצע את העסקתו בחברה )שלא מיוזמתו(    12בחברה על ידי צד ג' או את עיקר פעילותה )"אירוע השליטה"(; וכן )תנאים מצטברים(: במהלך  
   תבוצע האצה מיידית של כל האופציות המוקצות.

 ם ונלווים: תגמולי  קרנות  ,פנסיוני ביטוח 

  ימי   את   החברה   תפדה  ההעסקה  תקופת   בתום  .חופשה  ימי   48  של  מקסימאלית  לצבירה   וכן   ,השניים  מבין  הגבוה   ,1951-"אהתשי  שנתית  חופשה חוק  פי   על  או   ,ימים  24  בת שנתית   לחופשה   זכאים  המייסדים 
 .השתלמות וקרן  עבודה כושר  בדןוא בגין  ביטוח  ,מנהלים ביטוח /פנסיה  לקרן להפרשות ,הבראה לדמי  זכאים המייסדים .הצבורים החופשה

  לכל  מחזירה  החברה  ,כן כמו  .הכנסה מס  לצורך  כהגדרתו  הנייד  הטלפון  שווי  בגין  ההוצאות  למעט  ,בגינו  ההוצאות בכל  ונושאת  החברה   של נייד   טלפון מכשיר  מהמייסדים  אחד   כל  לרשות  מעמידה  החברה 
מוגבל, כמפורט בטבלת הפירוט    שווי ב  לרכב  זכאי  המייסדים  מבין  אחד   כל   .החברה  למדיניות  ובהתאם  קבלות   הצגת   כנגד   וזאת   ,תפקידו  מילוי   במסגרת   ידו   על  הוצאו  אשר  סבירות  הוצאות   מהמייסדים  אחד

 הליסינג של החברה. מחצית מעלויות המס בגין רכיב זה מגולמות על ידי החברה.  תוכנית בהתאם לתקנות הרלוונטיות ועל פי   לעיל,

 



 

    
 

 :  2021תגמול לשנת   יעדי

  משכורות   5  עד של    גובה לבונוס שנתי ב  ם ועמית פז זכאי  יואלי, וכן צפריר  2021)ללא תנאים נלווים( בגין שנת    משכורות  6  עדשל    גובהזכאי לבונוס שנתי ב  יעבץ   גלעד למדיניות התגמול של החברה    בהתאם 
 .  להלן מפורטת   טבלה  ראו"(. לפירוט בדבר אופן העמידה ביעדי התגמול, הבונוס)בסעיף זה: "  2021יעדי תגמול לשנת בכפוף לעמידה ב, 2021)ללא תנאים נלווים( בגין שנת 

השלמת עסקת קלינרה   בגין  -ש"ח לעמית פז  60,000ולצפריר יואלי וכן בסך של   יעבץ לגלעד "חש 150,000בגובה של  2021 לשנת חד פעמי תגמול   תוספתהחברה אישרו  , וועדת התגמול ודירקטוריון בנוסף
 . ארה"ב -

 שכר  תנאי

   )"גלעד"( , מנכ"ל יעבץ גלעד )א(

   ש"ח ברוטו. 95,000 של סך ל ברוטו "ח ש 82,400 של סך מ  החברה"ל מנכ  של החודשי   שכרו עודכן 2021  אוגוסט  חודשב .החברה "לכמנכ לכהן גלעד החל  2010 ביוני  29 ביום

 ש"ח ברוטו.  105,000יעמוד שכרו על   2023)כולל(, כאשר בשנת  2023עד לשנת אושרה לגלעד תוכנית שכר מדורגת   2021השנתית של החברה מחודש אוגוסט  האסיפה במסגרת 

 )"צפריר"( , סמנכ"ל פיתוח עסקי, שיווק ומכירות  יואלי צפריר   )ב(

   .בחברה עסקי ופיתוח  מכירות  ,שיווק "ל כסמנכ לכהן צפריר  החל  2010 ביוני  29 ביום

   :חודשי  שכר

תסתיים  במהלך התקופה האחרונה הודיע צפריר על סיום פעילותו כסמנכ"ל בחברה ובין הצדדים סוכם כי העסקתו בחברה    ש"ח ברוטו.  64,000עמד על סך של    צפריר  שלבמהלך תקופת הדוח שכרו החודשי  
  עניק יו,  הנהלה  כחברצפריר  , יוותר  30.9.2022ועד ליום    1.6.2022  - התקופה שבין ה  במהלך הקיים, כאשר  יוותרו ללא שינוי, בהתאם להסכם    ו של צפריר העסקת  תנאי ,  31.5.2022  ליום  עד  .30.9.2022ביום  

  התקופה   במהלך".  קלינרהלפעול כדירקטור בדירקטוריון חברת הבת "  ימשיך צפרירייעוץ בנושאים שונים, בהתאם לבקשת מנכ"ל החברה ו/או דירקטוריון החברה, ובהיקף אשר יידרש על ידי הנ"ל. כמו כן,  
  ימשיך )סוציאליות, ימי חופשה, הבראה וכיו"ב(. במהלך תקופה זו    תנאיו ש"ח לחודש ברוטו, תוך התאמה יחסית של יתרת   13,000יעמוד על סך של  כרו של צפריר ש, 30.9.2022 ליום ועד 1.6.2022 - ה ןשבי

 .בהתאם לנהוג על כיום -להחזיק ברכב החברה, מחשב וכיו"ב 

 )"עמית"(   - הנדסה והתקשרויות, סמנכ"ל פז  עמית )ג(

 .בחברה ותפעול   הנדסה "ל כסמנכ לכהן עמית  החל  2010 ביוני  29 ביום

   :חודשי שכר 

   ש"ח ברוטו. 61,000עמד על סך של  עמית שלבמהלך תקופת הדוח שכרו החודשי 

 

 

 



 

    
 

 :  הבכירה  השל יתר נושאי המשר ההעסקה  תנאי  אודות   פירוט להלן

   )"ניר"( יהודה ניר - כספים "לסמנכ  )ד(

  עיקרי   להלן.  מראש  ימים  30  של  מוקדמת   הודעה  באמצעות   לסיומו   ההסכם  את  להביא   רשאי  צד   וכל  קצובה   בלתי   לתקופה  הינו   ההסכם  . החברה  של   הכספים  "לכסמנכ  לכהן   יהודה   ניר   החל  2012  בינואר
 : הדוח תקופת במהלך   ניר  של העסקתו תנאי

   :חודשי  שכר

 . ש"ח ברוטו 57,000עמד על סך של  ניר שלבמהלך תקופת הדוח שכרו החודשי 

   :שטרם מומשו אופציה  כתבי 

,  למניה"ח  ש  1.9873של    מימוש  במחיר   לניר   החברה   של  רגילות   מניות   3,150,000  - ל  עד  למימוש   הניתנים,  כתבי אופציה לא סחירים  3,150,000, אישר דירקטוריון החברה, הקצאת  2018  אוקטוברבחודש   .א
מכתבי   50% שנים, כדלקמן: 4( לאורך תקופה של vestedהאופציות תבשלנה ) .(1,293,607 מומשו שמתוכםאופציות  כתבי 2,362,500 הובשלוהכמות האמורה  מתוך )  2018אשר הוקצו בחודש נובמבר 

   נוספים מכתבי האופציה יבשילו לאחר ארבע שנים ממועד ההקצאה.   25%;  האופציה יבשילו לאחר שלוש שנים ממועד ההקצאהנוספים מכתבי    25%;  בשילו לאחר שנתיים ממועד ההקצאה ההאופציה  

  למניה "ח  ש  7.19לניר במחיר מימוש של    מניות רגילות של החברה  2,400,000  -סחירים, הניתנים למימוש עד לכתבי אופציה לא    2,400,000, אישר דירקטוריון החברה, הקצאת  2021  באוגוסט  31  ביום .ב
  ה בשילו לאחר שנימכתבי האופציה    25%שנים, כדלקמן:    4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה )לא מומשו אופציות מתוך הקצאה זו.    זה   למועד  נכון   .2021  בספטמבר  30  בתאריךשהוקצו  

נוספים מכתבי האופציה    15%;  שנים ממועד ההקצאה   שלושנוספים מכתבי האופציה יבשילו לאחר    35%ממועד ההקצאה;    שנתייםהאופציה יבשילו לאחר    נוספים מכתבי   30%ממועד ההקצאה;  
 .  ההקצאה  ד עיבשילו לאחר ארבע שנים ממו

ההבשלה, בעל שליטה חדש )קרי, גורם יחיד ו/או אשר ביחד עם אחרים, תהא לו היכולת לכוון את פעילות  במקרה שבו ישולב בחברה, מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה שלאחר ההענקה ועד תום תקופת  
)"אירוע    או במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר או רכישת מרבית האחזקות בחברה על ידי צד ג' או את עיקר פעילותה התאגיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות וחוק ניירות ערך, לפי העניין( 

  תבוצע האצה מיידית של כל האופציות המוקצות ,  אזי  –החודשים שלאחר אירוע השליטה, יפוטר ו/או יסיים הניצע את העסקתו בחברה )שלא מיוזמתו(    12השליטה"(; וכן )תנאים מצטברים(: במהלך  
 . ב' לעיל -כאמור בסעיפים א' ו

   : נלווים

  כושר   בדןוא  ביטח  מנהלים,  ביטוח  הכוללים  כמקובל,  סוציאליים  לתנאים  זכאי  ניר   "ח.ש  2,000  של  בהיקף   זכאותו   בשל   מס  שווי   לגילוםלרכב חברה בהתאם לעלויות הנקובות בטבלה לעיל וכן    זכאי   ניר
  מצטבר   מקסימאלי   צבירה   להיקף  עד  לפדיון   ניתנים  יהיו   נוצלו  לא  אשר  חופשה  ימי  .כדין  הבראה  ודמי  בתשלום  מחלה  ולימי  שנתית   חופשה   ימי  20  תקרה(,  )ללא  סלולארי  טלפון  השתלמות,  קרן  עבודה,
במהלך תקופת הודעה מוקדמת של שישה חודשים במקרה שניר יפוטר בעקבות העברת שליטה, וזו במידה שהפיטורים יתרחשו כמו כן ניר זכאי ל  . היותר לכל ,שנתיים של  ההעסקה תקופת  כל  ובגין  לאורך 

 חודשים שתחילתה במועד העברת השליטה.  12של 

   : 2021 לשנת תגמול  יעדי

  2021  לשנת  התגמול  ביעדי  לעמידה  בכפוף  ,2021  שנת  בגין  (נלווים  תנאים  )ללא  משכורות  5  עד  של  שנתי  לבונוס  זכאי  נירהתגמול ודירקטוריון החברה,    ועדת  ואישור  החברה  של  התגמול  למדיניות  בהתאם
   .להלן הטבלה יעדי התגמול ואופן העמידה בהם, ראה   לפירוט "(.הבונוס" זה  )בסעיף

 



 

    
 

 )"מירון"(  קר  מירון  - ורגולציה בישראל פיתוח   "לסמנכ )ה( 

  עיקרי   להלן  .מראש  ימים  30  של  מוקדמת  הודעה  באמצעות  לסיומו  סכםה ה  את  להביא  רשאי  צד  וכל  קצובה  בלתי  לתקופה  הינו  ההסכם  .החברה  של  פיתוח  "לסמנככ  לכהן  קר  מירון  החל  2010  בדצמבר
 : הדוח  תקופת  במהלך  מירון  של העסקתו תנאי

   :חודשי  שכר

   ש"ח ברוטו.  51,000מירון עמד על סך של  שלבמהלך תקופת הדוח שכרו החודשי 

   :שטרם מומשו אופציה  כתבי 

מניות רגילות של    1,250,000  -כתבי אופציות לא סחירים, הניתנים למימוש עד ל  1,250,000,  החברה  ודירקטוריון  התגמול   ועדת  מטעם  אישור  לכך   שנתקבל   לאחר הוקצו למירון,    2018בפברואר    5  ביום
מהאופציות    25%חודשים לאחר מועד הענקתן;    24  הובשלו מהאופציות    50%של ארבע שנים כדלקמן:    האופציות יתפרשו על פני תקופת הבשלה  אגורות לכל כתב אופציה.  184החברה, כנגד מחיר מימוש של  

 (. כתבי אופציה 718,139 מומשו ומתוכם  אופציות ה מלוא  הובשלוהכמות האמורה   מתוך) חודשים לאחר מועד הענקתן  48מהאופציות יבשילו  25%-חודשים לאחר מועד הענקתן ו 36יבשילו 

לכתב  ש"ח    1.9873, במחיר מימוש של  למירון  מניות רגילות של החברה  1,800,000  -הניתנים למימוש עד לכתבי אופציה לא סחירים    1,800,000וריון החברה, הקצאת  , אישר דירקט2018  אוקטוברבחודש  
) .2018האופציות הוקצו בחודש נובמבר    .אופציה נוספים מכתבי    25%;  מכתבי האופציה יבשילו לאחר שנתיים ממועד ההקצאה  50%  שנים, כדלקמן:  4( לאורך תקופה של  vestedהאופציות תבשלנה 

 שטרם מומשו(. כתבי אופציה 1,350,000 הובשלוהכמות האמורה   מתוך) נוספים מכתבי האופציה יבשילו לאחר ארבע שנים ממועד ההקצאה. 25%; האופציה יבשילו לאחר שלוש שנים ממועד ההקצאה

,  למירון, 2021בספטמבר  30שהוקצו בתאריך  מניות רגילות של החברה   1,800,000 -סחירים הניתנים למימוש עד לכתבי אופציה לא  1,800,000, אישר דירקטוריון החברה, הקצאת 2021 באוגוסט  31 ביום
נוספים מכתבי האופציה יבשילו    25%;  ממועד ההקצאה  שנה מכתבי האופציה יבשילו לאחר    25%  שנים, כדלקמן:  4תקופה של  ( לאורך  vestedהאופציות תבשלנה )"ח למניה.  ש  7.19במחיר מימוש של  

 ההקצאה.נוספים מכתבי האופציה יבשילו לאחר ארבע שנים ממועד   15%; שלוש שנים ממועד ההקצאהיבשילו לאחר  ה האופצינוספים מכתבי  35%שנתיים ממועד ההקצאה; לאחר 

ביחד  במקרה שבו ישולב בחברה, מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה שלאחר ההענקה ועד תום תקופת ההבשלה, בעל שליטה חדש )קרי, גורם יחיד ו/או אשר  ביחס לכל האופציות הנקובות לעיל נקבע כי  
או במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר או רכישת מרבית האחזקות בחברה   חוק ניירות ערך, לפי העניין(עם אחרים, תהא לו היכולת לכוון את פעילות התאגיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות ו

אזי: תבוצע    -החודשים שלאחר אירוע השליטה, יפוטר ו/או יסיים הניצע את העסקתו בחברה )שלא מיוזמתו(    12על ידי צד ג' או את עיקר פעילותה )"אירוע השליטה"(; וכן )תנאים מצטברים(: במהלך  
 האצה מיידית של כל האופציות המוקצות. 

 : נלווים

  תקרה(,  )ללא  סלולארי  טלפון השתלמות, קרן   עבודה, כושר בדן ו א ביטח מנהלים,  ביטוח הכוללים כמקובל, סוציאליים  לתנאים זכאי  מירוןלרכב חברה בהתאם לעלויות הנקובות בטבלה לעיל.  זכאי מירון 
 .היותר  לכל   ,שנתיים  של  ההעסקה   תקופת   כל   ובגין  לאורך   מצטבר מקסימאלי  צבירה להיקף  עד   לפדיון   ניתנים   יהיו   נוצלו   לא   אשר   חופשה  ימי  .כדין  הבראה   ודמי   בתשלום מחלה  ולימי שנתית  חופשה  ימי  18

   : 2021 לשנת תגמול  יעדי

  זה  )בסעיף  2021 לשנת  התגמול  ביעדי  לעמידה בכפוף  ,2021 שנת  בגין (נלווים  תנאים  )ללא  משכורות  4  עד  של  שנתי לבונוס  זכאי  מירון  ,שלה הכללית  האסיפה  ואישור   החברה של התגמול  למדיניות  בהתאם 
  .להלן הטבלה יעדי התגמול ואופן העמידה בהם, ראה  לפירוט "(.הבונוס"



 

    
 

 
 2021אופן העמידה ביעדי התגמול בגין שנת  פירוט

 

 יעבץ  גלעד

 

  העמידה   שיעור משקל בחישוב הבונוס השנתי  היעד 
  שאושר   כפי  המשוקלל

  הביקורת   ועדת  ידי  על
 החברה  ודירקטוריון

ו/או   יעד חברה  מוקדמים  פיתוח  בשלבי  חדשות  עסקאות  חתימת 
 .מתקדמים

 על פי מפתח יעדי החברה  80%

 

 

16% 99.4% 

 .שהוגדרה בחינה של רכישת/השקעה  יעד חברה 
 

16% 

) יעד חברה  (  Picassoהפעלה מסחרית של הפרויקטים: קוסובו, שבדיה 
 .עמק הבכא ומאגרים

16% 

 16% בהיקפים שהוגדרו.+אגירה PVזכיה במכרזי  יעד חברה 

 16% יעדי גיוסי לצרכי מימון פרויקטים שהוגדרו. יעד חברה 

יעד שיקול דעת והצטיינות על פי הערכת דירקטוריון החברה   שיקול דעת 
 .וועדת התגמול

20%  

 

  העמידה   שיעור משקל בחישוב הבונוס השנתי  היעד  יואלי  צפריר
  שאושר   כפי  המשוקלל

  הביקורת   ועדת  ידי  על
 החברה  ודירקטוריון

98.4% 

החברה )"יעדי  על פי מפתח יעדי התגמול לעיל שנקבעו למנכ"ל   יעדי חברה 
 .החברה"(

40% 

חתימת הסכמים מחייבים לרכישת זכויות בעסקאות בפיתוח   יעד מחלקתי 
 .Advance Development -בחו"ל 

10% 

 Early Development. 5%חתימת הסכמים מחייבים בסטטוס  יעד מחלקתי 

 5% זכייה במכרזים בהיקף שהוגדר. יעד מחלקתי 

 5% שהוגדרו.זכיה במכרזי אגירה  יעד מחלקתי 

 20% שהוגדרו.  M&Aהשלמת עסקאות   יעד מחלקתי 

יעד שיקול דעת והצטיינות על פי הערכת דירקטוריון החברה   שיקול דעת 
 .וועדת התגמול

15% 

 

                
משקל בחישוב   היעד  מירון קר 

 הבונוס השנתי 
  ועדת ידי על  שאושר  כפי המשוקלל העמידה שיעור

 החברה  ודירקטוריון הביקורת 

75.9%   

והדירקטוריון  התגמול  ועדת  דעת  שיקול  פי  על 
בשים לב להישגים    85%הועמד התגמול על רף של  

 מיוחדים.

 

 40% חברה.יעדי ה על פי מפתח יעדי חברה 

חשמל   יעד מחלקתי   חיבורי  שהוגדרו,  הבטחת  פרויקטים/מכרזים  בגין 
המתייחסים לסקרי חיבור והשגת יעדי פיתוח  השלמת יעדים  

 נוספים שהוגדרו.
10% 

 10% תוכניות רוח על פי אבני דרך שהוגדרו.קידום  יעד מחלקתי 

 10% על פי אבני דרך שהוגדרו. PVתוכניות קידום  יעד מחלקתי 

 בגולן על פי אבני דרך שהוגדרו. PVמערך פעילות קידום  יעד מחלקתי 
 

10% 

יעד שיקול דעת והצטיינות על פי הערכת דירקטוריון החברה   שיקול דעת 
 20% .וועדת התגמול

 



 

    
 

 

 

 

 : בשליטתה  חברות  ידי  על  או  החברה  ידי  על  לעיל  בטבלה  מפורטים  שאינם  עניין  לבעלי  שניתנו  תגמולים

 דירקטורים  שכר .א

  בחברה  והדירקטור הרגיל )ד"ר שי ויל(   יםתלוי  הבלתי  יםהדירקטור ,  החיצוניים  הדירקטורים 

  החברות   בתקנות  הקבוע  לסכום  בהתאם  ונקבע  מהמקובל  חורג  שאינו  דירקטורים  לגמול  זכאים

   החברה.  של לדרגתה בהתאם ,2000- "סהתש  חיצוני(, לדירקטור   והוצאות  גמול בדבר )כללים

 . ח"ש אלפי 1,819 -כ הינו  2021 בשנת דירקטורים גמול בגין החברה ששילמה  הכולל  התשלום 

 משרה   ונושאי דירקטורים אחריות  ביטוח .ב

 . להלן  22 תקנה ראו 

 שיפוי  .ג

  . החברה  ותקנון   החברות   חוק  להוראות   בהתאם  ,שיפוי  כתבי  בה  משרה  לנושאי   מוציאה  החברה

-2017)מס' אסמכתא    2017  באפריל  30דיווחים מיידים של החברה מיום    ורא  נוספיםלפרטים  

 (. 2017-01-057462)מס' אסמכתא  2017 ביוני 5( ומיום 01-044325

 בתאגיד   השליטה א: 21 תקנה

 ". שליטה גרעין ללא"חברה   נהי ה החברה   2021, בדצמבר 31 וליום  זה למועד  נכון

 

משקל בחישוב הבונוס   היעד  עמית פז 
 השנתי

  הביקורת ועדת ידי על  שאושר  כפי המשוקלל העמידה שיעור
 החברה  ודירקטוריון

89.6% 

 40% החברה.על פי מפתח יעדי  יעדי חברה 

מערכים  מחלקתי  יעד טכנולוגיים,  מדדים  שיפור  יעדי 
 טכנולוגיים וגיוס.

9% 

 9% יעד המתייחס לזכייה במכרזים שהוגדרו. מחלקתי  יעד

אגירה  מחלקתי  יעד במכרזי  לזכייה  המתייחס  יעד 
 שהוגדרו.

9% 

אגירה  מחלקתי  יעד במכרזי  לזכייה  המתייחס   יעד 
 נוספים שהוגדרו.

9% 

 9% .מוכנות להקמה של פרויקטי אגירה מחלקתי  יעד

יעד שיקול  
דעת  

 והצטיינות 

 שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון 
15% 

משקל בחישוב   היעד  יהודה  ניר
 הבונוס השנתי 

  ועדת ידי על  שאושר  כפי המשוקלל העמידה שיעור
 החברה  ודירקטוריון הביקורת 

97.5% 

 45% החברה.על פי מפתח יעדי  יעדי חברה 

 10% .עדכון דירוג מחלקתי  יעד

מערכות  מחלקתי  יעד והקמת  לתפעול  המתייחס  יעד 
 מידה.

10% 

ההשקעות  יעד מחלקתי  לצרכי  בהתאם  וחוב  הון  גיוס 
 10% .2021לשנת  

עמידה בקריטריונים איכותניים ביחס לדוח  יעד מחלקתי  
 10%   הכספי.

 15% .שיקול דעת מנכ"ל כללי



 

    
 

   בהן אישי עניין יש שליטה  שלבעלי או  שליטה יבעל  עם  עסקאות :22 תקנה

 ". שליטה גרעין ללא"חברה   נהי ה החברה   2021, בדצמבר 31 וליום  זה למועד  נכון

 זניחות  עסקאותנוהל 

לתקנה   שנתיים(, 6)א()41בהתאם  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ()א( 

הביקורת    2010-התש"ע ועדת  אימצו  כספיים"(,  דוחות  עריכת  )"תקנות 

ודירקטוריון החברה, קווים מנחים וכללים, כמפורט להלן, לסיווגה של עסקה  

  או בעל שליטה )ככל שיהיה(  בעל עניין בה  של החברה או חברה מאוחדת שלה עם

 )"עסקת בעל עניין"( כעסקה זניחה. 

כללים וקווים מנחים אלה, כפי שיתעדכנו מעת לעת, ישמשו גם לבחינת היקף  

של   עסקה  לגבי  מדף(  הצעת  בדוחות  )לרבות  ובתשקיף  התקופתי  בדוח  הגילוי 

או    כל שיהיה()כ  החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל השליטה 

לתקנות ניירות ערך    22שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה  

התש"ל ומיידיים(,  תקופתיים  תקופתיים    1970-)דוחות  דוחות  )"תקנות 

מבנה    -לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף    54ומיידיים"( ובתקנה  

התשכ"ט  במסיר1969-וצורה(,  הצורך  לבחינת  וכן  עסקה  ,  בגין  מיידי  דיווח  ת 

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.  6א) 37כאמור של החברה, כקבוע בתקנה  

תקנה   פי  על  הגילוי  היקף  לבחינת  אלה  מנחים  וקווים  כללים  ישמשו  כן,  כמו 

 ()א( לתקנות עריכת דוחות כספיים.  6)א()41

יקורת את  אחת לשנה, לפני פרסום הדוחות הכספיים השנתיים, בוחנת ועדת הב 

 הקריטריונים המפורטים במסגרת נוהל הזניחות ואת הצורך בעדכונם. 

וועדת הביקורת קבעה את התנאים )המצטברים( הבאים כמאפייניה של "עסקה  

 זניחה": 

)קרי, עסקה שהינה    (1) בחוק החברות  כהגדרתה  חריגה  אינה עסקה  העסקה 

בתנאי   שהינה  עסקה  החברה,  של  הרגיל  העסקים  עסקה  במהלך  או  שוק 

או   רכושה  החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  שאינה 

 התחייבויותיה(. 

העסקים   (2) במהלך  החברה  ידי  על  שנעשות  העסקאות  מסוג  הינה  העסקה 

 הרגיל שלה. 

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת   (3)

אם זניחה  כעסקה  תיחשב  עניין,  המחושבת    בעל  הרלבנטית  המידה  אמת 

פחות   בשיעור של  הינה  העניין(, כאמור להלן,  )לפי  יותר  לעסקה, אחת או 

( תחושב    (.1%מאחוז  זניחה,  כעסקה  סיווגה  שנבחן  עניין  בעל  עסקת  בכל 

בסיס   על  המסוימת  לעסקה  הרלבנטיות  המידה  מאמות  יותר  או  אחת 

ש האחרונים  הסקורים  או  המאוחדים  הכספים  )לפי  הדוחות  החברה  ל 

 המאוחר(: 

בעסקת רכישת או מכירת מוצרים ושירותים )למעט רכוש קבוע(: ייבחן   א. 

היקף העסקה מול סך ההכנסות ממכירות ושירותים )בעסקת מכירה(  



 

    
 

כספיים   דוחות  נערכו  לגביהם  האחרונים  הרבעונים  ארבעת  בגין 

ההוצאות   סך  מול  העסקה  היקף  ייבחן  סקורים;  או  מאוחדים 

עת הרבעונים האחרונים לגביהם  התפעוליות )בעסקת רכישה( בגין ארב

נערכו דוחות כספיים מאוחדים או סקורים; עסקאות נפרדות המהוות  

 בפועל עסקה אחת, תיבחנה כעסקה אחת.

בכל  ע ב.  עסקה  כי  החברה  דירקטוריון  ידי  על  נקבע  לעיל,  האמור  אף  ל 

  300מקרה לא תיחשב כזניחה, מקום בו היקפה הכספי הכולל עולה על  

 אלפי ש"ח. 

מבחינה  בנ גם  תיבחן  זניחה  עסקה  הכמותיות,  המידה  אמות  לבחינת  וסף 

הנחשבת,   עסקה  לדוגמא:  העניין.  נסיבות  כלל  מבחינת  שעולה  כפי  איכותית, 

לדעת דירקטוריון החברה, כאירוע משמעותי בחברה ומשמשת כבסיס לקבלת  

החלטות ניהוליות או אם במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל  

טובת הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליה לציבור או אם יש בעסקת בעל  

לא   הדין,  הוראות  מכוח  לרבות  הציבור,  לידיעת  להביאו  שחשוב  עניין  העניין 

 תיחשב כעסקה זניחה. 

לצורך דיווח במסגרת דוח שנתי, דוחות כספיים ותשקיף )לרבות דוחות הצעת  

תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג  מדף( זניחות העסקה תיבחן על בסיס שנתי  

של החברה עם בעל העניין או תאגידים בשליטתו של בעל העניין באותה תקופה  

בודדת   כעסקה  העסקה  זניחות  תיבחן  מיידי,  דיווח  לצרכי  שנה(.  כלל  )בדרך 

ביניהן תלות, כך שבפועל הינן חלק מאותה   ובלבד שעסקאות אשר מתקיימת 

יובהר, כי עסקאות נפרדות המתבצעות באופן  התקשרות ייבחנו כעסקה אחת.  

תדיר וחוזר מדי תקופה, שאין ביניהן תלות ייבחנו על בסיס שנתי לצורך דיווח  

הספציפית   העסקה  בסיס  ועל  ותשקיף  שנתיים  דוחות  תקופתי,  דוח  במסגרת 

 לצרכי דיווח מיידי. 

 משרה ונושאי דירקטורים ביטוח

החברה אישרה, בהתאם להוראות תקנה  ועדת התגמול של  ,  2021  מאי  בחודש

)"תקנות    2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס  1ב1

אחריות  ו   חידושאת    (,ההקלות" ביטוח  פוליסת  פי  על  האחריות  גבול  הגדלת 

הביטוח"(   )"פוליסת  בחברה  ודירקטורים  המשרה  ליום  ש  לתקופהנושאי  עד 

למדיני   ,14.4.2022 ות התגמול של החברה אשר אושרה באספת  וזאת בהתאם 

חידוש הפוליסה כאמור בוצע תוך הארכה והרחבה של    בעלי המניות של החברה.

נובמבר   בחודש  שדווחה  כפי  הקיימת,  -2020-01)אסמכתא:    2020הפוליסה 

 (, בהתאם לתנאי השוק והגידול בפעילות החברה. 125352

  לסכום שלהכיסוי הביטוחי  קביעתעיקרי תנאי פוליסת הביטוח הינם כדלקמן: 

סכום הפרמיה המעודכן שישולם על    .ולתקופהדולר ארה"ב למקרה    25,000,000

 . ארה"ב דולר 124,000ידי החברה בתקופת הביטוח הינו סך כולל של 

 להלן עיקרי נימוקי אורגני החברה:

הכללית של    האסיפהבמסגרת אישור מדיניות התגמול של החברה על ידי     .1



 

    
 

הביטוח.   בפוליסת  החברה  להתקשרות  המסגרת  תנאי  אושרו  החברה, 

פוליסת הביטוח הינה בתנאי המסגרת כאמור והינה לטובת החברה, שכן,  

כראוי   תפקידם  את  למלא  בחברה  המשרה  לנושאי  לאפשר  כדי  בה  יש 

 פי דין.  -ים בכך ובאחריות המוטלת עליהם עלבהתחשב בסיכונים הכרוכ

להשפיע    .2 צפויה  ואינה  שוק  בתנאי  נעשית  הביטוח  בפוליסת  ההתקשרות 

באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה, או התחייבויותיה והינם נאותים  

 . וסבירים בנסיבות העניין

החברה   דיווח  ראה  נוספים  -2021-01)אסמכתא:    30.5.2021מיום  לפרטים 

032254) . 

 הדירקטוריון "ר  יו, עניין בעל עם עסקה

אושרו תנאי כהונתו של מר    2018השנתית של החברה מחודש אוגוסט    באספה

 יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון, כדלקמן: 

של   .א בסך  שנתי  תגמול  הינה  סרוסי  למר  הכספית  ש"ח    420,000התמורה 

בשנה, אשר ישולמו בתשלום חודשי שווה כנגד חשבונית. התשלום ישולם  

 הנו שליש משרה(. על בסיס חודשי )היקף משרתו של מר סרוסי  

בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה אושר מר סרוסי לתגמול הוני   .ב

)"האופציות"(. האופציות    3,600,000של   אופציות לא סחירות של החברה 

. ההענקה בוצעה תחת  1.962ובמחיר מימוש של    הוקצו ללא קבלת תשלום

לפקודת מס הכנסה.    102מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף  

הכנסה.   מס  פקודת  הוראות  פי  על  כנדרש  נאמן  ידי  על  יוחזקו  האופציות 

המימוש   מניות  שנתיים.  הינה  הכנסה  מס  פקודת  פי  על  החסימה  תקופת 

ות למחזיק במניות  תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנ

רגילות של החברה. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על פי המחיר  

במהלך   החברה  מניית  של  למועד    30הממוצע  קדמו  אשר  המסחר  ימי 

. מחיר המימוש אינו צמוד למדד  5%ההקצאה ובתוספת פרמיה בשיעור של 

 אופציה.   כתבי 500,000נכון למועד זה מומשו על ידי יאיר המחירים לצרכן. 

רבעונים, כאשר בכל רבעון    16האופציות תבשלנה על בסיס רבעוני על פני  

תבשיל כמות שווה של אופציות. המנה הראשונה תבשיל שלושה חודשים  

לאחר ביצוע ההענקה הראשונה וכן הלאה. המרת האופציות למניות תיעשה  

כמות  "מימוש נטו" משמעות המנגנון הינה כי  - באמצעות שימוש במנגנון ה

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יהיה נמוך מכמות כתבי האופציה  

ו/או מודל    B&Sשיומרו. חישוב כמות המניות בדילול מלא מתבסס על מודל  

 בינומי. 

אושרה הגדלת היקף המשרה    2019השנתית של החברה מחודש ספטמבר    באספה

ו החודשי, באופן  ( ועדכון שכר33%)חלף היקף משרה של    40%- של מר סרוסי ל



 

    
 

של   לסך  המעודכן,  המשרה  להיקף  באמצעות    42,000יחסי  )תשלום  ש"ח 

 . 2019באוגוסט   1חשבונית( וזאת החל מיום  

בספטמבר,    5  - ו  2019ביולי,    24  תאריכיםהחברה מ   ילפרטים נוספים ראו דיווח

 , בהתאמה(.  2019-01-093283-ו  2019-01-076681אסמכתא:  י)מספר 2019

אושרו תנאי כהונתו של מר    2021השנתית של החברה מחודש אוגוסט    באספה

 יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון, כדלקמן: 

של   .א בסך  שנתי  תגמול  הינה  סרוסי  למר  הכספית  ש"ח    600,000התמורה 

כנגד חשבונית. התשלום ישולם  בשנה, אשר ישולמו בתשלום חודשי שווה  

 . (40%הנו על בסיס חודשי )היקף משרתו של מר סרוסי  

בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה אושר מר סרוסי לתגמול הוני   .ב

)"האופציות"(. האופציות    1,420,000  של אופציות לא סחירות של החברה 

תשלום קבלת  ללא  של    הוקצו  מימוש  תחת  7.19במחיר  בוצעה  ההענקה   .

לפקודת מס הכנסה.    102מסלול רווח הון באמצעות נאמן בהתאם לסעיף  

הכנסה.  ה מס  פקודת  הוראות  פי  על  כנדרש  נאמן  ידי  על  יוחזקו  אופציות 

המימוש   מניות  שנתיים.  הינה  הכנסה  מס  פקודת  פי  על  החסימה  תקופת 

תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות  

רגילות של החברה. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על פי המחיר  

במהלך  המ החברה  מניית  של  למועד    30מוצע  קדמו  אשר  המסחר  ימי 

. מחיר המימוש אינו צמוד למדד  2%ההקצאה ובתוספת פרמיה בשיעור של 

 המחירים לצרכן.  

בתום השנה הראשונה  , כאשר  שנים  4לאורך תקופה של  האופציות תבשלנה 

ההקצאה   אופציות  כתבי    25%;  אופציותה  מכתבי  25%יבשילו  שלאחר 

שלאחר   השנייה  השנה  במהלך  שווה  באופן  רבעון  מידי  יבשילו  נוספים 

שווה    25%ההקצאה;   באופן  רבעון  מידי  יבשילו  נוספים  אופציות  כתבי 

ההקצאה;   שלאחר  השלישית  השנה  נוספים    25%במהלך  אופציות  כתבי 

.  יבשילו מידי רבעון באופן שווה במהלך השנה הרביעית שלאחר ההקצאה

"מימוש נטו"  -פציות למניות תיעשה באמצעות שימוש במנגנון ה המרת האו

משמעות המנגנון הינה כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה  

יהיה נמוך מכמות כתבי האופציה שיומרו. חישוב כמות המניות בדילול מלא  

 ו/או מודל בינומי.  B&Sמתבסס על מודל 

  מוחזקת   בחברה  או   בתאגיד  עניין  בעל  ידי  על  המוחזקים  האחרים  ערך  וניירות  מניות  :24 תקנה

   הדוח  לתאריך האפשר  ככל סמוך

  מצבת  דוח  ראה  ,עניין  בעלי  ידי  על  המוחזקים  ערך  וניירות  מניות  אודות  לפרטים

-2021  מספר:  )אסמכתא  7.7.2021  ביום   החברה  ידי  על  שפורסם  עניין  בעלי  החזקות 

 . ההפניה דרך על ומובאים, לו שעקבו העניין בעלי חזקותה דיווחי  וכן, (01-114108



 

    
 

   המירים ערך וניירות  מונפק הון רשום, הון א: 24 תקנה

בדוחות הכספיים של    ראו  , המירים  ערך  וניירות  מונפק  הון  ,רשום  הון  בדבר   לפרטים

 .החברה והביאורים הנלווים להם

   התאגיד  של המניות  בעלי מרשם ב:24 תקנה

  מחזיק  שם
 רשום

 ארץ/אזרחות זיהוי  מספר זהות  מספר סוג
  או התאגדות
 רישום

  מחזיק  האם מניות   כמות מען
  המניות את

 כנאמן

  החברה 
  של לרישומים 

  הפועלים בנק
 "מבע

  ברשם מספר
 החברות
 בישראל

  יהודה  רחוב ישראל 510356603
  תל ,62 הלוי

 אביב

 לא 955,639,988

  תעודת  מספר לב  בר יהודה 
 זהות

 רחוב ישראל 064837123
  , 3 טולקובסקי

 אביב-תל

 לא 5

  תעודת  מספר קרמר  משה 
 זהות

059761759 

 

  בני  ,342 .ד.ת ישראל
 51102 ,ברק

 לא 1

 

 התאגיד  של הטלפון  ומספר הרשום  המען א: 25 תקנה

 . העין ראש ,13 העמל רחוב החברה:   של הרשום  מענה

 ; 03-9008700    טלפון:

 ; 03-9008701    :'פקס

 ; gilad@enlightenergy.co.il  אלקטרוני: דואר

www.enlightenergy.co.il  החברה:   אתר כתובת

mailto:gilad@enlightenergy.co.il


 

    
 

   התאגיד   של הדירקטורים :26 תקנה

  חברות  נתינות  מען .לידה ת .ז ת שם 
 בוועדות 

  דירקטור "צ דח
 תלוי   בלתי

עובד  
התאגיד,  

חברה קשורה  
 או בעל עניין:

תאריך  
תחילת  
 הכהונה

  וחברות   אחרונות   שנים  5  -ב  עסקי  ניסיון השכלה 
 בדירקטוריון

  של   משפחה  בן
  אחר   עניין  בעל

 בתאגיד 

 מומחיות  בעל
  חשבונאית

 פיננסית

  יאיר
 סרוסי 

  10  גדעון 27.11.1955 053654927
 גן  רמת

  בכלכלה   ראשון  תואר  30.5.2018 לא  לא  לא  לא  ישראלית
  מהאוניברסיטה 

 .בירושלים  העברית

  במדעי   ראשון  תואר
  המדינה

  מהאוניברסיטה 
 .בירושלים  העברית

 .2009-2016יו"ר בנק הפועלים  

דירקטוריון   בע"מ    -יו"ר  התיכון  הים    - מ  -מגדלי 
 דירקטור. -כיום  .2019ועד   2017

 .2020יו"ר דירקטוריון צים החל משנת  

ב  בעמדירקטור  אחזקות  פי   ;אמדיל  אס  די 
 .ופריטק  סטראטסי,

 .קרן נוי ;חבר ועדת השקעות מנורה מבטחים

 

 כן לא 

  גלעד 
 יעבץ 

ב'  4  בועז 7.10.1970 028023281
 "ש רמה

"ל  מנכ לא  לא  לא  ישראלית
 החברה 

תואר ראשון   29.6.2010
במשפטים,  

האוניברסיטה  
 העברית בירושלים.

במנהל  תואר שני 
עסקים, המסלול  

למנהלים  
(Executive MBA  )

בתכנית רקנאטי  
באוניברסיטת תל  

 אביב.  

- ל  TIMתכנית  
Emerging 

Companies. 

מקבוצת   וקשורות  בנות  בחברות  כדירקטור  מכהן 
 החברה.

 לא  לא 

מיכל  
 צוק

רחוב   27.4.1976 038888848
  1/10ראובן  

 ,מודיעין 

  ועדת ישראלית
;  ביקורת

ועדה  
לבחינת  

דוחות  
כספיים  

  וועדת
 תגמול 

תואר מוסמך במינהל   7.4.2021 לא  כן כן
(,  MBAעסקים )

התמחות במימון,  
האוניברסיטה  

העברית ירושלים,  
 סיום בהצטיינות.

תואר בוגר במשפטים  
ובכלכלה,  

האוניברסיטה  
ירושלים,   העברית 

 סיום בהצטיינות.

אוניברסיטת  
)ביה"ס   הרווארד 
קנדי(,   ע"ש  לממשל 

היום: סמנכ"ל פיתוח עסקי, קבוצת דנאל   -  6/2019
 )דנאל )אדיר יהושע( בע"מ(.

משנה למנכ"ל, הממונה על   :2/2018–2012
התעסוקה, משרד הכלכלה/העבודה )החל באוגוסט 

 העבודה).משרד  2016

: המרכז הרפואי ת"א )ביה"ח 1/2012–2011
 איכילוב(, עוזרת כלכלית למנכ"ל, פרופ' גבי ברבש.

התקציבים  12/2010–6/2003 אגף  האוצר,  משרד   :
השכלה   חינוך,  בצוותי  צוות  חברת  ו/או  )ניהול 

 גבוהה תעסוקה, שירותי דת וקליטה(.

מ.ל  -11.2020 חברת  דירקטוריון  חברת  היום: 
החברה לטיפולים וניתוחים   -נור רפואה  מקבוצת מ

 כן לא 



 

    
 

  חברות  נתינות  מען .לידה ת .ז ת שם 
 בוועדות 

  דירקטור "צ דח
 תלוי   בלתי

עובד  
התאגיד,  

חברה קשורה  
 או בעל עניין:

תאריך  
תחילת  
 הכהונה

  וחברות   אחרונות   שנים  5  -ב  עסקי  ניסיון השכלה 
 בדירקטוריון

  של   משפחה  בן
  אחר   עניין  בעל

 בתאגיד 

 מומחיות  בעל
  חשבונאית

 פיננסית

של   המנהלים  תכנית 
לבכירים   וקסנר  קרן 

 בשירות הציבורי.

 בישראל בע"מ.

היום: חברת דירקטוריון פיוצ'ר מוביליטי  -11/2018
 ישראל בע"מ )חל"צ(.

והמועצה  -2017 הכספים  ועדת  חברת  היום: 
לקולנוע   שפיגל  סם  הספר  בית  של  הציבורית 

 ולטלוויזיה ירושלים )לא חברת ועד מנהל(.

ליאת  
 בנימיני

א  18יפתח   16.2.1977 033732629
רמת  

 השרון 

  ועדת ישראלית
;  ביקורת

ועדה  
לבחינת  

דוחות  
כספיים  

  וועדת
 תגמול 

תואר שני בלימודי   7.4.2021 לא  כן כן
אסיה בת זמננו 

- למנהלים ולבכירים
אוניברסיטת תל  

 אביב.

B.Sc    ,בחשבונאות
וחקר   סטטיסטיקה 

-ביצועים
תל   אוניברסיטת 

 אביב.

עד   2007 - דירקטורית, אלספק הנדסה בע"מ, מ
 היום.

דירקטורית חיצונית, פרידנזון שירותים לוגיסטיים 
 עד היום. 2016 -בע"מ, מ

דירקטורית חיצונית, פטרוטקס שותפות מוגבלת,  
 .2021עד  2018 -מ

  -דירקטורית חיצונית, אמניס תרפיוטיקס בע"מ, מ
 .2018עד   2015

 2019עד    2010  -דירקטורית, מפעלי ע. שנפ בע"מ, מ

 עד היום. 2010  -שותפה, קרן סקיי, מ

  2017  -שירותי יעוץ עסקי במסגרת עסק עצמאי, מ
 עד היום.

 כן לא 

נעם  
 ברימן 

חיים   29.8.1970 027811850  רח' 
,  4יחיל  
 ירושלים 

  ועדת ישראלית
;  ביקורת

  ועדת
 תגמול 

ראשון  19.2.2020 לא  כן כן תואר 
במשפטים  

תל - מאוניברסיטת 
 אביב 

במנהל   שני  תואר 
מ   - עסקים 

Australian 
Graduate School 

of 

Management 

 לא  לא  עו"ד ושותף במשרד עורכי הדין עדי קפלן ושות'.



 

    
 

  חברות  נתינות  מען .לידה ת .ז ת שם 
 בוועדות 

  דירקטור "צ דח
 תלוי   בלתי

עובד  
התאגיד,  

חברה קשורה  
 או בעל עניין:

תאריך  
תחילת  
 הכהונה

  וחברות   אחרונות   שנים  5  -ב  עסקי  ניסיון השכלה 
 בדירקטוריון

  של   משפחה  בן
  אחר   עניין  בעל

 בתאגיד 

 מומחיות  בעל
  חשבונאית

 פיננסית

  שי "ר  ד
 ויל

 הטייסים 23.11.1969 024658130
 רעננה   19

ראה   לא  לא  לא  ישראלית כן, 
ניסיון  

 תעסוקתי.

  אוניברסיטת   בוגר 23.11.2009
  בכלכלה אילן  -בר

  תואר ;  עסקים  ומנהל
  עסקים   במנהל   שני

  מאוניברסיטת 
  דוקטורט ;  בוסטון
  עסקים   במנהל 

  פייס   מאוניברסיטת 
 .יורק בניו

 

מנרב   קבוצת  דירקטוריון  יו"ר  בחברות:  דירקטור 
ביוטק בע"מ, נגב ויסי  בע"מ; איתג בע"מ, מדיסון 
לומן קפיטל   גאנאר תעשיות בע"מ;  קפיטל בע"מ; 
די   אס  בי  קלאוד,  אול  בע"מ,  שמ"פ  סיטה  בע"מ, 
אול קלאוד   בע"מ;  פלטפורמות  אול קלאוד  בע"מ, 

הסיבים   בע"מ;  ישומיים  בע"מ,    49ארגוניים 
נט בע"מ, קומיוניס השקעות בע"מ, ויין -ופולימטר

את פרנגז בע"מ, מילגם שירותים לעיר בע"מ, מלט  
הר-הר בע"מ,  הר-טוב  בע"מ,  אחזקות  טוב  – טוב 

בע"מ,   ובניו  גו בע"מ, מאירי  אנד  פיי  ופנגו  תעשיה 
בית בגבעה בע"מ, יקינטון הגבעה בע"מ, נאות אמא  

בע"מ,    2010בע"מ, עתירי עתיד בע"מ, צבר רפואה  
בע"מ,   ניהול  טוב  הר  בע"מ,  )ניהול(  שורק  מחצבת 

 נאמנותא בע"מ, יו"ר אסנס פרטנרס.

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

 לשעבר מנכ"ל אי.ג'י.אר.אי בע"מ.

 כן לא 

צבי 
 פורמן 

אוריאל   18.12.1948 068791300
אופק  

8/53  ,
 הרצליה 

  ועדה ישראלית
  לבחינת

  דוחות
  כספיים

ועדת  
 ביקורת 

ראשון   3.9.2019 לא  כן לא  בוגר  תואר 
ומדעי   בכלכלה 

המדינה  
תל - מאוניברסיטת 

שני  תואר  אביב. 
במנהל  מוסמך  

עסקים  
תל - מאוניברסיטת 

 אביב 

ב מנהל  משנת    -  בע"מ   2009מנוף    KCPS  -שותף 
 ועד היום. 2009

משנת    מיטב דש גמל ופנסיהיו"ר ועדת האשראי של  
 ועד היום. 2015

ו של  דירקטור  ההשקעות  ועדת  קורת,  יו"ר  קרן 
 ועד היום.   2011משנת  עמותה ללא מטרת רווח

ועד לשנת    2015משנת    מגדלי הים התיכוןדירקטור ב
2019. 

 כן לא 

 איציק
 בצלאל 

  תבין   אלי 17.2.1966 022279467
  תל   6/2

 אביב 

  ועדה ישראלית
  לבחינת

  דוחות
  כספיים

  וועדת
 תגמול 

  ותואר   ראשון  תואר 30.8.2018 לא  כן לא 
  עסקים   במנהל   שני

  וכלכלה
  מהאוניברסיטה 

 .בירושלים  העברית

 ועד היום.  -2014"מ  בע   קפיטל  בוס"ל ודירקטור  מנכ

הפנסיה    עמיתים  השקעות  ועדתחבר   )קרנות 
   עד היום.- 2018 (תהוותיקו

אשראי   ועדת  הפנסיה  חבר  )קרנות  עמיתים 
 ועד היום -2019 (תהוותיקו

 2018-2017ואודם מימון, פיננסים   כ"ל אודםנמ

 כן לא 

 

 



 

    
 

 : תאגיד ב בכירה משרה  נושאי

  תאריך .לידה ת .ז ת שם 
 כהונה  תחילת

  ממלא   שהוא  התפקיד 
,  בת   בחברת , בתאגיד 
  או   קשורה   בחברה 

 עניין  בבעל

ענין    בעל
בן   בתאגיד, 

  של   משפחה
  משרה   נושא

  או  אחר  בכירה
  עניין  בעל   של 

 בתאגיד 

 בדירקטוריון  וחברות אחרונות שנים 5 -ב עסקי ניסיון השכלתו 

 .בכירסמנכ"ל   29.6.2010 17.7.1975 032090094 יואלי צפריר 

כדירקטור   מכהן 
בחברות  

בנות/קשורות  
 מקבוצת החברה.

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

עסקים    תואר במנהל   Executive)מוסמך 

MBA).המרכז הבינתחומי הרצליה , 

 

 סמנכ"ל פיתוח עסקי.

 מכהן כדירקטור בחברות בנות/קשורות מקבוצת החברה.

 סמנכ"ל כספים. 7.12.2011 27.11.1975 037524196 יהודה  ניר

כדירקטור  מכהן  
בחברות  

בנות/קשורות  
 מקבוצת החברה.

 בחשבונאות  ההתמחות  עם  כלכלה  בוגר לא 
לראיית  גוריון  בן  מאוניברסיטת  רישיון  בעל   .

בישראל.   החשבון  רואי  מועצת  מטעם  חשבון 
בר    מאוניברסיטת  לכלכלנים   במשפטים   שני  תואר
 אילן.

 סמנכ"ל כספים.

 בנות/קשורות מקבוצת החברה.מכהן כדירקטור בחברות  

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת   לא  פנימי  מבקר 15.3.2010 21.11.1954 059818625 חייקין אילן
מטעם  -תל חשבון  לראיית  רישיון  בעל  אביב; 

מועצת רואי החשבון בישראל; חבר בלשכת רואי  
 החשבון בישראל.

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "חייקין כהן את רובין"; מבקר פנים בחברות ציבוריות, חל"צ  
 ופרטיות.

,  סמנכ"ל הנדסה 29.6.2010 30.11.1966 022841035 פז  עמית
 .רויותרכש והתקש

כדירקטור   מכהן 
בחברות  

בנות/קשורות  
 מקבוצת החברה.

מנהל    בוגר לא  מוסמך  בטכניון;  אזרחית  הנדסה 
 .  הרצליהעסקים מהמרכז הבן תחומי 

 סמנכ"ל הנדסה ופרויקטים.

 מכהן כדירקטור בחברות בנות/קשורות מקבוצת החברה.

רגולציה   9.1.2011 24.1.1973 029726098 קר  מירון סמנכ"ל 
 ופיתוח פרויקטים.  

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

 .הרצליההבינתחומי 

 סמנכ"ל רגולציה ופיתוח פרויקטים.

סמנכ"ל פיתוח   28.11.2018 5.9.1972 029711637 גורן אילן
,  פרויקטים גלובליים
פיתוח עסקי ישראל  

 .קמהוה

כדירקטור   מכהן 
בחברות  

בנות/קשורות  
 מקבוצת החברה.

 

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

 לשעבר, מנהל פיתוח פרויקטים בכיר בקבוצה. סמנכ"ל פיתוח פרויקטים גלובליים.

 מכהן כדירקטור בחברות בנות/קשורות מקבוצת החברה.

 



 

    
 

  תאריך .לידה ת .ז ת שם 
 כהונה  תחילת

  ממלא   שהוא  התפקיד 
,  בת   בחברת , בתאגיד 
  או   קשורה   בחברה 

 עניין  בבעל

ענין    בעל
בן   בתאגיד, 

  של   משפחה
  משרה   נושא

  או  אחר  בכירה
  עניין  בעל   של 

 בתאגיד 

 בדירקטוריון  וחברות אחרונות שנים 5 -ב עסקי ניסיון השכלתו 

סמנכ"ל רגולציה   13.2.2020 13.6.1977 033822065 פרח לרנר 

 וקשרי קהילה.

 

ויחב"ל   לא  המדינה  במדעי  ראשון  תואר 
בממשל   שני  תואר  הפתוחה,  מהאוניברסיטה 

 ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר אילן.

וכנסת  לשעבר:   לחקיקה  הממשלה  ראש  יועצת  אחזקות.  אידיבי  בקבוצת  רגולציה  סמנכ"ל 
 )משרד ראש הממשלה(.

כהן   איילת 

 ישראלי

וניהול  לא  סמנכ"ל תפעול. 1.5.2021 9.12.1967 059766220 תעשיה  בהנדסת  ראשון  תואר 
 גוריון.-מאוניברסיטת בן

כאל   בחרת  אשראי  כרטיסי  והנפקת  סליקה  ושרות  תפעול  מערך  אשראי    -מנהלת  כרטיסי 
 לישראל.

מיכאל  

 אבידן 

סמנכ"ל צפון   15.12.2021 7.1.1975 017056003

אמריקה, נשיא  

)חברה   USAאנלייט 

 בת( 

הבינתחומי   לא  מהמרכז  במשפטים  ראשון   -תואר 
עסקים   במנהל  ראשון  ותואר  הרצליה 

 מאוניברסיטת שיקגו.

 נשיא אנלייט ארה"ב. -בשנתיים האחרונות, ולפני מינוי כסמנכ"ל  

 לפני כן: 

Managing Director, Origination and Structuring-Recurrent Energy LLC 

סמנכ"ל פיתוח עסקי   15.12.2021 12.1.1977 066240059 מרקו ליפסק 

 אירופה 

מכונות   לא    Zagreb  תמאוניברסיט הנדסת 
 שבקרואטיה 

 .מנהל פיתוח עסקי בינלאומי באנלייט



 

    
 

 

 בחברה  חתימה מורשי ב:26 תקנה

   בלעדיים. חתימה מורשי בחברה אין זה, למועד  נכון

 התאגיד  של החשבון  רואה :27 תקנה

  .אביב-, תלKPMG, מגדל המילניום 17הארבעה    רח' ,(KPMGסומך חייקין )

 החברה   בתקנון שינוי :28 תקנה

בתקנון    7.4.2021בתאריך  באסיפה הכללית  הוחלט    2021  שנת  במהלך שינויים  על 

נוסח   "השינויהתאגיד.  הוא  :  החברה  של  הרשום  המניות  ש"ח,    18,000,000הון 

 ש"ח ע.נ."  0.01מניות רגילות בנות   1,800,000,000-מחולק ל

 החברה  של מיוחדת כללית  אסיפה החלטות ;הדירקטורים  והחלטות  המלצות :29 תקנה

 ת מיוחד כללית אסיפה והחלטות  המלצות

 לעיל.   22 תקנה ראה

 
 
 

 31.3.2022   :תאריך

 

 

 

 

 אנרגיה מתחדשת בע"מאנלייט 

 

 

 חתימה  תפקידם החותמים  שמות

   

  דירקטוריון ה  יו"ר סרוסי  יאיר

  דירקטוריון  וחבר  מנכ"ל יעבץ  גלעד
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 תאגידי   ממשל   שאלון 

 

 הדירקטוריון   עצמאות 

  

 נכון 

 

 נכון לא

 יותר.  או חיצוניים  דירקטורים שני בתאגיד  כיהנו הדיווח  שנת  בכל  .1

  כאמור ,  ימים  90  על  עולה   אינה   חיצוניים  דירקטורים   שני   כיהנו   לא  בה   הזמן   תקופת  אם"  נכון"  לענות   ניתן   זו  בשאלה
  כיהנו   לא  בה (  בימים)  הזמן   תקופת   תצוין (  נכון  לא/נכון )  שהיא   תשובה  בכל   ואולם ,  החברות  לחוק (  10()ב.)א363  בסעיף 

  בין   הפרדה  תוך,  בדיעבד  שאושרה  כהונה  תקופת  גם  זה   ובכלל)   הדיווח  בשנת  יותר  או  חיצוניים  דירקטורים   שני   בתאגיד 
 (:  השונים החיצונים הדירקטורים

 נעם ברימן. ':  א דירקטור 

 (.2021שנים במהלך שנת  9)סיימה את כהונתה לאחר  גב' אלה פלדר': ב דירקטור 

 דירקטור ג': מיכל צוק. 

 דירקטור ד': ליאת בנימיני. 

 . 3: זה  שאלון  פרסום למועד  נכון  בתאגיד  המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

  שבמהלך כל תקופת הדוח כך  ומר צבי פורמן,  יציק בצלאל  א מר  -   " יםבלתי תלוי"  יםדירקטור מכהנים  כמו כן, בחברה  
יצוין כי יו"ר הדירקטוריון כשלעצמו אינו דירקטור בעל מאפייני   רוב חברי הדירקטוריון הנם בלתי תלויים/חיצוניים.

   תלות כאלה או אחרים.

√  

 (.8מתוך  5זה ) שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד  המכהנים 2תלויים  הבלתי הדירקטורים 1שיעור   .2

 . X: 4התאגיד  3בתקנון  שנקבע תלויים  הבלתי הדירקטורים שיעור

X (.בתקנון  הוראה נקבעה   לא) רלוונטי   לא 
  

 
 הסך הכל..מספר מסוים מתוך   -"שיעורבשאלון זה, "  1
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות.   2
 הוראות המפקח על הבנקים(.  - "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -שאלה זו  ןלעניי  3
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה.  4
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  הדיווח   בשנת   קיימו   הם   כי   ונמצא(  תלויים  הבלתי   והדירקטורים)  החיצוניים   הדירקטורים   עם  בדיקה   נערכה  הדיווח   בשנת   .3
  המכהנים ( תלויים  והבלתי ) החיצוניים הדירקטורים  של זיקה  היעדר   לעניין החברות לחוק( ו) - ו( ב)240 סעיף  הוראת  את 

 (. תלוי  בלתי או) חיצוני כדירקטור  לכהונה הנדרשים  התנאים  בהם מתקיימים וכן בתאגיד 

√  

  למעט )  בעקיפין   או   במישרין ,  הכללי  למנהל   5כפופים  אינם,  הדיווח  שנת   במהלך   בתאגיד  כיהנו   אשר   הדירקטורים   כל  .4
  כפוף  הדירקטור, קרי" )נכון  לא" הינה תשובתכם אם  (.לעובדים נציגות  בתאגיד  קיימת  אם, עובדים נציג  שהוא דירקטור

 : האמורה במגבלה  עמדו שלא  הדירקטורים שיעור יצוין    -( כאמור הכללי למנהל

 

√  

  ולא   בדיון   נכחו   לא,  הישיבה  של   יומה  סדר  שעל   עסקה  באישור  שלהם  אישי   ענין  של   קיומו  על  שהודיעו   הדירקטורים   כל  .5
 (:החברות לחוק ( ב)278 סעיף   לפי המתקיימות  בנסיבות  הצבעה או /ו  דיון למעט ) כאמור  בהצבעה   השתתפו

   -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 : סיפה ( א)278 סעיף  להוראות בהתאם  ידו על מסוים נושא   הצגת לשם זה היה  האם

 (.המתאימה במשבצת    xלסמן יש)     לא    כן  

:   א  ק" בס  כאמור  בנסיבות   למעט  בהצבעה   השתתפו  או/ו  בדיון  נכחו  כאמור  דירקטורים  בהם  הישיבות  שיעור  יצוין
 ._____   

√  

  בישיבות   נכח   לא,  בתאגיד  אחר  בכירה   משרה  נושא  או   דירקטור   שאינו(,  מטעמו  מי  או /ו  קרובו   לרבות )  השליטה  בעל  .1 .6
 .  הדיווח  בשנת  שהתקיימו הדירקטוריון 

  משרה   נושא  או/ו   דירקטוריון  חבר  שאינו  מטעמו  מי  או/ ו  קרובו  או/ו  שליטה  בעל,  קרי" )נכון  לא"  הינה  תשובתכם  אם
  בישיבות   נוסף  אדם  כל   נוכחות   לגבי  הבאים   הפרטים  יצוינו   –(  כאמור  הדירקטוריון   בישיבות  נכח   בתאגיד   בכירה 

 : כאמור  הדירקטוריון 

 : זהות

 (:  וקיים ככל) בתאגיד תפקיד 

 (:  עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי  אם)  השליטה  לבעל הזיקה פירוט 

 (. המתאימה במשבצת     xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא   הצגת לשם זה היה  האם

√  

 
דירקטור( ו/או עובד בתאגיד  עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  - לעניין שאלה זו    5

 המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.   
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 : _____ אחרת   :ידו על מסוים  נושא  הצגת  לשם  הדיווח  בשנת שהתקיימו הדירקטוריון  בישיבות  6נוכחותו  שיעור

X  (.שליטה בעל אין   בתאגיד) רלוונטי  לא 

 "חברה ללא בעל שליטה".  - כ נחשבתכי אנלייט יצוין 

 

 הדירקטורים   וכישורי   כשירות 

  

 נכון

 

 נכון לא

,  בתאגיד  הדירקטורים  כלל  של   כהונתם  את  מיידית   לסיים  האפשרות   את   המגבילה  הוראה  קיימת   לא   התאגיד   בתקנון   .7
 . 7( מגבלה נחשבת אינה   רגיל ברוב  קביעה – זה  לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   - יצוין (  כאמור מגבלה  קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

√  

   . _____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.  

 

 רובו ו/או מי מטעמו. תוך הפרדה בין בעל השליטה, ק   6

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה.  7



4 

   ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.  

   ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.   

   ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.  

  התאגיד  על   החל  הדין   ובתחום  התאגיד  עסקי  בתחום,  חדשים  לדירקטורים   הכשרה  תוכנית   לעריכת   דאג  התאגיד   .8
  שהדירקטור   לתפקיד ,  השאר  בין ,  המותאמת,  מכהנים  דירקטורים  להכשרת   המשך   תכנית  לעריכת   דאג   וכן ,  והדירקטורים

 .  בתאגיד ממלא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן  יש)   לא  כן  X: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם  יצוין -"נכון"  הינה תשובתכם אם

√  

 .  ופיננסית חשבונאית  מומחיות בעלי להיות שעליהם  בדירקטוריון  דירקטורים של נדרש  מזערי מספר נקבע  בתאגיד א. א .9

 . 2: שנקבע המזערי   המספר  יצוין -" נכון"  הינה תשובתכם אם

√  

   .8 - הדיווח  שנת  במהלך  בתאגיד שכיהנו  הדירקטורים מספר ב.

   .8:7ופיננסית חשבונאית מומחיות  בעלי

   .8: מקצועית  כשירות בעלי

  למעט )  ביותר  הנמוך   המספר   של   הנתון  יינתן ,  הדיווח  בשנת   כאמור   הדירקטורים   במספר   שינויים   שהיו   במקרה 
 . הדיווח בשנת  שכיהנו  סוג  מכל  דירקטורים של ( השינוי  מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

_____ _____ 

 . המינים משני   חברים  הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח  שנת  בכל א.  .10

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

,  ימים  60  על   עולה   אינה  המינים  משני   דירקטורים  כיהנו   לא  בה  הזמן  תקופת  אם"  נכון"  לענות  ניתן   זו   בשאלה
  משני  דירקטורים  בתאגיד   כיהנו   לא   בה(  בימים)  הזמן   תקופת  תצוין(  נכון  לא/נכון)  שהיא   תשובה   בכל  ואולם

 : _____. המינים

√  

 :  זה שאלון  פרסום למועד נכון  התאגיד בדירקטוריון  המכהנים מין   מכל  הדירקטורים מספר ב.

 .2: נשים  6: גברים

_____ _____ 

 

 
 . 2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  8
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 )וכינוס אסיפה כללית(   הדירקטוריון   ישיבות 

  

 נכון

 

 נכון לא

א  .11
. 

 הדיווח:   כל רבעון בשנת  במהלך   שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות  מספר

 .8 (:2021רבעון ראשון )שנת 

 .6 רבעון שני: 

 . 6 רבעון שלישי:

 . 6 :רביעי   רבעון

_____  

_____ 

  בישיבות   השתתפותו   9שיעור   יצוין ,  הדיווח  שנת   במהלך   בתאגיד   שכיהנו   הדירקטורים  משמות  אחד   כל   לצד  .
  במהלך   שהתקיימו(  להלן  וכמצוין ,  חבר  הוא   בהן   הדירקטוריון   ועדות   ישיבות   לרבות   -  זה   ק " בס)  הדירקטוריון 

 (:  כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח  שנת

 (.הדירקטורים מספר  לפי נוספות  שורות  להוסיף יש)

_____ _____ 

שיעור   שם הדירקטור 
השתתפותו  

בישיבות  
 הדירקטוריון

 

  שיעור
  השתתפותו 

            בישיבות
 10ביקורת  ועדת

  שיעור
  השתתפותו 

   בישיבות
  הועדה 
 לבחינת
 הדוחות
                  11כספיים 

  שיעור
  השתתפותו 

                בישיבות
  ועדת
                                    12תגמול 

שיעור השתתפותו  
בישיבות ועדות  

דירקטוריון נוספות בהן  
הוא חבר )תוך ציון שם  

 הועדה( 

 - - - - 100% יאיר סרוסי 

   - - - - 100% גלעד יעבץ      

 
 .  2ר' ה"ש  9

 בוועדה זו.לגבי דירקטור החבר  10
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
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   - 100% 100% 100% 100% אלה פלדר    

   - 100% 100% 100% 100% ליאת בנימיני    

   - 100% - 100% 100% מיכל צוק    

   - - - - 100% שי ויל    

    100% 100% - 100% איציק בצלאל    

    100% 100% 100% 100% צבי פורמן     

    100% - 100% 100% נעם ברימן    

  המשרה   ונושאי  הכללי   המנהל   בידי  התאגיד   עסקי  ניהול  לעניין   לפחות  אחד   דיון   הדירקטוריון  קיים  הדיווח  בשנת  .1 .12
 .  עמדתם את   להביע הזדמנות להם  וניתנה   נוכחותם  בלא,  לו הכפופים

 

√  
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 הדירקטוריון   ראש   ויושב   הכללי   המנהל   תפקידי   בין   הפרדה 

  

 נכון

 

 נכון לא

 דירקטוריון.  ר" יו בתאגיד  כיהן הדיווח  שנת  בכל  .13

ימים    60בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן  
)בימים(    הזמן   ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת 2א.)363כאמור בסעיף  

 . _____ : כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור  לא בה

√  

 מנהל כללי.  בתאגיד  כיהן הדיווח  שנת  בכל  .14

ימים כאמור    90ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על  בשאלה זו  
  לא   )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363בסעיף 

 ._____ : כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור

√  

יו"ר    .15 מכהן  בו  הכהונה אושר  בתאגיד  כפל  ו/או מפעיל את סמכויותיו,  כמנכ"ל התאגיד  גם  הדירקטוריון 

 .13)ג( לחוק החברות 121בהתאם להוראות סעיף 

X  ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(.  לא רלוונטי( 

  

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב   אינו  ל"המנכ  .16

   –אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון( 

√  

 _____ _____ . _____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 :    14)ג( לחוק החברות 121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף  ב.

 כן   

 לא  

 במשבצת המתאימה(    x)יש לסמן  

_____ _____ 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.   אינובעל שליטה או קרובו   .17

X .)לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה 

√  

 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף   –בחברת איגרות חוב   13
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף   –בחברת איגרות חוב   14
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 הביקורת   ועדת   

  

 נכון

 

 נכון לא

 _____ _____ - בשנת הדיווח  כיהן לא  הביקורת  בועדת  .18

 קרובו.  או  השליטה  בעל א.

X .)לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה 

√  

  √ הדירקטוריון. ר"יו ב. 

  √ בשליטתו.   תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי   על או  התאגיד  ידי על המועסק  דירקטור  ג. 

  √ קבע.  דרך  שירותים בשליטתו  תאגיד בתאגיד או השליטה  לבעל  או לתאגיד הנותן  דירקטור  ד.

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

X .)לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה 

√  

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות    .19
 )ה( לחוק החברות. 115ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 

√  

  חברי  של  רוב   היה   הדיווח  בשנת  שהתקיימו  הביקורת   ועדת  ישיבות  בכל  החלטות  ולקבלת  לדיון   חוקי  מנין   .20
 .  חיצוני דירקטור היה  לפחות  מהם   ואחד תלויים  בלתי דירקטורים היו  הנוכחים  רוב כאשר , הועדה

 : _____.   כאמור  הדרישה התקיימה לא  בהן הישיבות  שיעור יצוין   -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

√  

  נוכחות  ובלא  המבקר  החשבון  ורואה  הפנימי  המבקר  בנוכחות  לפחות  אחת  ישיבה  הדיווח  בשנת  קיימה  הביקורת  ועדת .21
 . התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה  נושאי  של

√  

  לבקשת  או/ו  הועדה  ר" יו  באישור  זה  היה,  הועדה  חבר  להיות  רשאי   שאינו  מי  נכח  בה   הביקורת  ועדת  ישיבות  בכל .22
 (.  קרובו או   שליטה בעל שאינו  התאגיד ומזכיר המשפטי   היועץ  לגבי) הועדה

 

√  
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  בקשר  התאגיד  עובדי  של  בתלונות  הטיפול  אופן  לגבי   הביקורת  ועדת  שקבעה  הסדרים  בתוקף  היו  הדיווח  בשנת .23
 . כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי  עסקיו בניהול  לליקויים

√  

  המבקר   החשבון  רואה  של  עבודתו  היקף  כי  דעתה  את  הניחה (הכספיים  הדוחות  לבחינת  הועדה  או/ו)  הביקורת ועדת .24
 . ראויים  וסקירה ביקורת עבודת  ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו  ושכר

√  

 

 הכספיים   הדוחות   לאישור   המקדימה   הועדה( בעבודתה   - הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן    תפקידי 

  

 נכון

 

 נכון לא

  הדיון  לקראת   הועדה  המלצות  להעברת  סביר  כזמן   הדירקטוריון  קבע  אותו(  בימים)  הזמן  פרק  יצוין א. .25
 .ימים 3: הכספיים הדוחות  לאישור   בדירקטוריון 

_____ _____ 

 

 ב.

הדיון   למועד  לדירקטוריון  ההמלצות  העברת  מועד  בין  בפועל  שחלפו  הימים  לאישורמספר    בדירקטוריון 
 :  הכספיים הדוחות

 3( :2021דוח רבעון ראשון )שנת 

 3 דוח רבעון שני: 

 3 דוח רבעון שלישי:

 3 : שנתי דוח

 

_____ 

 

_____ 

בדירקטוריון   ג.   הדיון  למועד  לדירקטורים  הכספיים  הדוחות  טיוטת  העברת  מועד  בין  שחלפו  הימים  מספר 
 לאישור הדוחות הכספיים: 

 3 (:2021דוח רבעון ראשון )שנת 

 3דוח רבעון שני: 

 3דוח רבעון שלישי: 

 3 : שנתי דוח

  

  התאגיד   של   הכספיים  הדוחות   נדונו   בה,  והדירקטוריון  הועדה  ישיבות  בכל  השתתף  התאגיד  של  המבקר   החשבון  רואה  .26
 . הדיווח בשנת הנכללות  לתקופות המתייחסים

 : ______ השתתפותו  שיעור יצוין",  נכון לא" הינה תשובתכם אם

√  
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 תגמול   ועדת   

  

 נכון

 

 נכון לא

 _____ _____ להלן:  המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל  עדה ובו .27

  √ ואישור הדוחות כאמור(.  בוועדה מספר חבריה לא פחת משלושה )במועד הדיון  א. 

  √ כהונת חברי ועדת ביקורת(.  לעניין)ג( לחוק החברות )-ו)ב( 115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף  ב. 

  √ יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.  

  √ כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד. 

בעל  ה.  הוא  תלויים  הבלתי  מהדירקטורים  אחד  ולפחות  כספיים  דוחות  ולהבין  לקרוא  היכולת  חבריה  לכל 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.   

√  

  √ חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו. 

דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו   ז. 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות. 

√  

אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני(   
 . _____התקיים:  שלא התנאי  לא התקיים התנאי האמור וכן

 

 

 

 

_____ _____ 
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 (.בוועדה  הדיון   במועד )  רוב   בה   היוו   החיצוניים   והדירקטורים   חברים  שלושה   לפחות,  הדיווח  בשנת ,  מנתה  הועדה   .28

 (.דיון התקיים  לא) רלוונטי  לא  

√  

  בדבר  כללים)  החברות   לתקנות   בהתאם  הינם  הדיווח   בשנת   גמול תה   ועדת   חברי  כל  של  והעסקתם   כהונתם   תנאי  .29
 .2000-ס"התש(,  חיצוני לדירקטור והוצאות  גמול

√  

  -  הדיווח בשנת כיהן לא  התגמול   בועדת  .30

_____ 

 

_____ 

 . קרובו או  השליטה  בעל .א

X (.שליטה בעל אין   בתאגיד) רלוונטי   לא 

√  

  √ .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  √ . בשליטתו  תאגיד בידי או  בתאגיד השליטה בעל ידי   על או  התאגיד  ידי על המועסק  דירקטור  . ג

  √ . קבע דרך  שירותים בשליטתו  תאגיד או בתאגיד  השליטה  לבעל  או לתאגיד הנותן  דירקטור  .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו  שעיקר  דירקטור  .ה

X (.שליטה בעל אין   בתאגיד) רלוונטי   לא 

√  

  מהם  מי  כי  הועדה  ר"יו  קבע  אם  למעט,  התגמול   ועדת  בישיבות  הדיווח  בשנת  נכחו  לא  קרובו  או  שליטה  בעל  .31

 .מסוים  נושא הצגת  לשם נדרש
√  

  או   עסקה  לאישור (  ג() 1()1ג)272-ו(  3()ג)272(,  ג)א267  סעיפים   לפי  בסמכותם   שימוש  עשו  לא  והדירקטוריון  התגמול  ועדת  .32
 .  הכללית האסיפה של התנגדותה  למרות , תגמול מדיניות 

 – יצוין"  נכון לא " הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______  הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה  בהן הפעמים מספר

√  
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 ולפי העניין.  כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל,   15

 מבקר פנים  

  

 נכון

 

 לא נכון

  √ . בתאגיד הפנימי  המבקר על  הארגוני  הממונה הוא התאגיד ל"מנכ  או הדירקטוריון ר"יו .33

 .  הדיווח בשנת העבודה תכנית את  אישרו  הביקורת  ועדת  או הדירקטוריון ר"יו .34

 ניהול פרויקטים, נאותות עסקאות. :  הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת  נושאי יפורטו , בנוסף
√  

 _____ _____ .033 (:15בשעות ) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי  המבקר העסקת היקף  .35

  √   . הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת  בועדת ) דיון  התקיים הדיווח בשנת

  עם   מהותיים  עסקיים  קשרים  מקיים  אינו   וכן   מטעמו  מי  או   מבקר   ח "רו,  קרובו,  בתאגיד  ענין  בעל   אינו  הפנימי   המבקר  .36
 .   בשליטתם תאגידים  או  קרובו , בו השליטה  בעל,  התאגיד

 . שליטה בעל  אין בתאגיד 

 

√  
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 . ליאת בנימיני: יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים; נעם ברימן : הביקורת  ועדת יו"ר ; יאיר סרוסי :הדירקטוריון ר "יו 31.3.2022תאריך:  

 עניין   בעלי   עם   עסקאות 

  

 נכון

 

 לא נכון

  הינה   תשובתכם  אם  .ניהול   שירותי  לו  נותן   או   התאגיד  ידי-על  מועסק  אינו(  שבשליטתו  חברה  לרבות)  קרובו   או   השליטה   בעל .37
   – יצוין( ניהול שירותי  לו  נותן  או  התאגיד  ידי  על מועסק  קרובו  או  השליטה  בעל , קרי" )נכון לא"

(:  ניהול חברות  באמצעות או/ו שבשליטתם חברות  לרבות)  התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל  לרבות) הקרובים מספר -
  ל.ר.

 :  בדין הקבועים האורגים בידי   אושרו כאמור  הניהול  שירותי או /ו העסקה  הסכמי האם  -

 כן   

 לא   

 ( המתאימה במשבצת    x לסמן  יש)

X  (. _____. שליטה בעל אין   בתאגיד) רלוונטי  לא 

  

38. 

 

 (. יותר  או   אחד  בתחום) התאגיד של  פעילותו בתחום   נוספים עסקים אין  השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב 

 : בו השליטה  ובעל  התאגיד  בין פעילויות  לתיחום  הסדר נקבע האם יצוין  –" נכון לא "  הינה תשובתכם אם

   כן  

 לא  

 ( המתאימה במשבצת    x לסמן  יש)

X  (.שליטה בעל אין   בתאגיד) רלוונטי  לא 
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 ב)א(: 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של
 הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 : (2021)בשנת  ההנהלה הםלעניין זה, חברי  

 גלעד יעבץ, מנהל כללי ודירקטור; (1)

 ניר יהודה, סמנכ"ל כספים;  (2)

 ; בכירצפריר יואלי, סמנכ"ל  (3)

 ; רויות , רכש והתקשהנדסה בכיר עמית פז, סמנכ"ל (4)

 מירון קר, סמנכ"ל פיתוח;  (5)

 ; תוח עסקי ישראל והקמהי , פאילן גורן, סמנכ"ל פיתוח פרויקטים גלובליים (6)

 רגולציה וקשרי קהילה;   יתפרח לרנר, סמנכ"ל  (7)

 איילת כהן ישראלי, סמנכ"לית תפעול;  (8)

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה  
יקוח דירקטוריון התאגיד,  הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפ 

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי  
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים  

 בדין. 

הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת  הבקרה  
התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

 יחס לדרישת הגילוי. כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתי

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או  
 השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

אגיד והאפקטיביות ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בת
 שלה.  

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה יישום של העקרונות  
ידי   על  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  הערכת  ליישום  בקשר  ערך  לניירות  הרשות  שפרסמה  המנחים 

בקרות על ,  סביבת בקרה, הערכות סיכוניםהבקרה הבאים: בקרות ברמת הארגון,  הדירקטוריון וההנהלה, תוך התייחסות לרכיבי  
של   והסגירה  העריכה  כלליות  ,  כספיהדיווח  ה תהליך  מידעעבקרות  מערכות  פרויקטים, ,  ל  ניהול  הכנסות,  תהליכי  על  בקרות 

 ובקרות על תהליכים שהינם מהותיים לדיווח הכספי ולגילוי.   מימון פרויקטיםרכש, התקשרויות ותהליכי 

בדצמבר    31"(, החברה מחזיקה נכון ליום  הדוחות)"   2021בדצמבר    31לדוחות הכספיים של החברה ליום    א8כמפורט בביאור  
מיום  קלינרה )"   קלינרהמהון המניות של חברת    90.1%-ב  2021 צירוף העסקים של  2021  באוגוסט  2"(. החל  מועד  , קלינרה, 

 3%-וכ  11%  -הכלולים בדוחות מהווים כ  קלינרה. היקף נכסיה והכנסותיה של  קלינרה מאחדת החברה את הדוחות הכספיים של  
בהתאמה, מכלל הנכסים וההכנסות בדוחות. עד למועד הדוח, ההנהלה ודירקטוריון החברה פעלו לעיבוי הבקרות הפנימיות והטמעת 

ועד למועד הדוח, לא עלה   קלינרהבשל פרק הזמן הקצר שחלף ממועד רכישת החזקת החברה ב. עם זאת, קלינרהנהלי החברה ב
אינה נכללת   קלינרהועל כן    קלינרהבידי ההנהלה ודירקטוריון החברה לסיים את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית בקשר עם  

 בתחולת דוח הערכת אפקטיביות זה.  

י לאי הכללתה של התאגיד הנרכש במסגרת דוח אפקטיביות הבקרה הפנימית השפעה בכפוף לאמור לעיל, הנהלת החברה בדעה כ 
הדירקטוריון והנהלת זו    בהתבסס על הערכה אפשרית נמוכה על הבקרה הפנימית בחברה ועל הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים.

 .הינה אפקטיבית  2021בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  
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(: 1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 מצהיר כי: , גלעד יעבץ אני, 

להלן:  בע"מ )   אנלייט אנרגיה מתחדשתחברת  של    כספי אחר הכלול בדוחותות הכספיים ומידע  בחנתי את הדוח  (1)
 (; "הדוחותלהלן: " )  2021 ( לשנת" התאגיד"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית   (2)
צגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מ

 הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,   (3)
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים    את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד

 הדוחות; 

בהתבסס   ,התאגיד דירקטוריון  שלהביקורת ולוועדת  לדירקטוריון ,התאגיד  של  המבקר ןלרואה החשבו  גיליתי (4)
 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   ( א)
הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד,  הדיווח הכספי ועל  

והכנת הדוחות   בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי  או לדווח על מידע כספי באופן שיש  לסכם 
 הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או   במישרין  לו  שכפוף  או מי הכללי המנהל מעורב  שבה   , מהותית שאינה ובין תרמית, בין מהותית כל ( ב)
 . הגילויעל דיווח הכספי ובקרה הפנימית על השיש להם תפקיד משמעותי ב אחרים  עובדים מעורבים

 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   ( א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת  

ת,  , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדו1993-דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג
 - בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות ונהלים ( ב)
לרבות   הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

קטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח את מסקנות  הערכתי את האפ  ( ג)
 הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 _______________      __________________ 

 , מנכ"ל גלעד יעבץ                                                 31.3.2022       
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 (: 2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 מצהיר כי: ניר יהודה,  אני, 

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )להלן:  בחנתי את   (1)
 "(; הדוחות)להלן: "  2021"( לשנת התאגיד"

אחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  הכספיים והמידע הכספי    לפי ידיעתי, הדוחות (2)
נחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם  ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית ה

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות, משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,   (3)
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  

 הדוחות. 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על   (4)
 הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביע  ( א)
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים   לדוחות הכספיים  ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת  הכספי 
באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש  

 י והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספ 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים   ( ב)
 עובדים אחרים שישי להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (6)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע   ( א)
מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים  

אחר  1993-שנתיים(, התשנ"ג כספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל  מובא  ,  בדוחות,  הכלול 
   –לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן   ( ב)
להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי  סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם  

 חשבונאות מקובלים; 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות   ( ג)
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני  

 בות בדוח זה.  הדירקטוריון וההנהלה ומשול 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 _______________      __________________ 

 ניר יהודה, סמנכ"ל כספים                     31.3.2022        
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