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 .1תיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי החברה
 1.1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
החברה נתאגדה בארץ ישראל ביום  29במרס  1923כשמטרתה העיקרית היא ייצור חשמל ,הולכתו ,חלוקתו,
מכירתו ואספקתו לכל הצרכנים.
החברה נרשמה בשם  THE PALESTINE ELECTRIC CORPORATION LTDאשר הוסב בשנת 1961
לשמה הנוכחי ,דהיינו :חברת החשמל לישראל בע"מ.
סמוך להקמתה של החברה ניתן לחברה ,על ידי השלטון המנדטורי הבריטי על ארץ ישראל זיכיון הידוע בשם
זיכיון הירדן והוסב אליה זיכיון הידוע בשם זיכיון הירקון )שהוקנה במקורו לפנחס רוטנברג( ושמכוחם הוענקה
לחברה הזכות הבלעדית להפקת ולאספקת חשמל ,חלוקתו ומכירתו ברחבי ארץ ישראל המנדטורית למעט
ירושלים וסביבותיה.
לזיכיונות אלה ניתן תוקף על פי פקודת זיכיונות החשמל ") 1927 -פקודת זיכיונות החשמל"( שפורסמה
בחוקי ארץ ישראל פרק נ"ב )"הזיכיון" או ה"זיכיונות"(.
תוקפם של הזיכיונות על פי פקודת זיכיונות החשמל הסתיים ביום  4במרס  1996והחל מיום  5במרס ,1996
על החברה חלות ,בין היתר ,הוראות חוק משק החשמל ,התשנ"ו ") 1996חוק משק החשמל"( ,אשר תוקן
מספר פעמים מאז חקיקתו .ניתן לעיין בחוק משק החשמל באתר האינטרנט של הרשות לשירותים ציבוריים -
חשמל )"רשות החשמל"( ,שכתובתו .www.pua.gov.il
בדבר השינוי המבני בחברה המתחייב מהוראות חוק משק החשמל והיערכות החברה ליישומו ,ראה סעיפים
 1.7ו 3.17-ג' להלן.
בדבר התוכנית לשינוי הארגוני בחברה )"תוכנית מצפן"( ראה סעיף  3.7.4להלן.
החברה הינה בבעלות מדינת ישראל ,המחזיקה בכ  99.85% -ממניות החברה ולפיכך כפופה החברה
ופעילותה להוראות חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה – ) 1975להלן" :חוק החברות הממשלתיות"(.
בחוק החברות התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"( ,שונתה הגדרת "חברה ציבורית" וכיום ,לאחר תיקון
מס'  3לחוק החברות ,הנה מוגדרת כ"חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי
תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי
הדין מחוץ לישראל ,ומוחזקות בידי הציבור".
ביום  7בפברואר  ,2005בעקבות פנייתה של החברה לרשות החברות הממשלתיות )להלן" :רשות החברות"(
בבקשה ללבן סוגיית מעמדה של החברה כחברה ציבורית או פרטית ,נמסרה לחברה חוות דעת של היועצת
המשפטית של רשות החברות ,ממנה עולה כי לדעת רשות החברות ,החברה הינה חברה ציבורית כמשמעותה
בחוק החברות .בהתאם לחוות הדעת העובדה שלא ניתן לזהות בוודאות את מקורן של המניות המוחזקות
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בידי הציבור אינה מצדיקה שלילה של ההגנות המוקנות לציבור מחזיקי המניות על פי החוק והנטל הוא על
החברה להוכיח כי כל המניות כאמור מקורן בהנפקות פרטיות דווקא.
לאור תיקון מס'  3לחוק החברות ושינוי הגדרת "חברה ציבורית" בחוק החברות ולאור חוות הדעת של היועצת
המשפטית של רשות החברות ,החברה פועלת כחברה ציבורית.

 1.2תרשים מבנה אחזקות של החברה

חברת החשמל לישראל
בע"מ*

100%

החברה הלאומית
לאספקת פחם בע"מ

99.98%

חברת נכסי הירדן
בע"מ

50%

קרן השתלמות של עובדי
חברת החשמל לישראל
בע"מ

* חברות בנות ונכדות נוספות של החברה ,שאינן פעילות אינן נכללות בתרשים .כמו כן ,לחברה אחזקות מזעריות
וזניחות )שיעור אחזקה שואף לאפס( בחברות הבאות :כימיקלים לישראל בע"מ ,בנייני האומה בע"מ וחברת
האיכרים בישראל בע"מ ,וכן בחברה הממשלתית ,מקורות חברת המים בע"מ .יובהר ,כי החברה בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה כוללת את החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ.
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 1.3תחומי פעילות
החברה פועלת כמערכת אחת משולבת ומתואמת העוסקת באספקת חשמל לצרכנים ,החל משלב ייצורו של
החשמל ,הולכתו ,חלוקתו ,אספקתו של החשמל ,וכן בסחר בו .החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות
הנדרשות לפעילויות האמורות .פעילותה של החברה כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים: 1
 1.3.1ייצור חשמל ,הכולל את כל הפעילות הכרוכה בייצור חשמל באתרי הייצור של החברה )ראה סעיפים
 2.1.1-2.1.15בדוח זה(.
 1.3.2הולכה והשנאה של חשמל ,הכולל את הולכת החשמל מאתרי הייצור באמצעות קווי הולכה במתח
עליון ובמתח על עליון לתחנות המיתוג ובין תחנות המיתוג לתחנות משנה ,באמצעות קווי הולכה
במתח על ובמתח עליון באמצעות שנאים )ראה סעיפים  2.2.11–2.2.1בדוח זה(.
1.3.3חלוקת חשמל ,הכולל העברת חשמל מתחנות משנה אל הצרכנים באמצעות קווי מתח גבוה וקווי
מתח נמוך ,ואספקה ומכירה של חשמל לצרכנים )ראה סעיפים 2.3.12-2.3.1בדוח זה(.
בדבר מידע כספי אודות תחומי הפעילות של החברה ,העקרונות והתוצאות של ייחוס דוחות רווח והפסד
ומאזן לפי מקטעי הפעילות ,ראה סעיף  1.6בדוח זה להלן וביאורים  34 ,38בדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר .2009
אמנם ,בהתאם להוראות חוק משק החשמל ,נקבעים לחברה ,על ידי רשות החשמל ,תעריפי חשמל
נפרדים למקטעי הפעילות השונים .אולם ,מרבית צרכני החשמל משלמים עבור חשמל תעריף אחד
משוקלל ,הכולל את כל מקטעי הפעילות .לפיכך ,יתוארו עניינים הנוגעים ללקוחות החברה ,עונתיות ,הון
אנושי ,מחקר ופיתוח ,הון חוזר ,מימון ,מיסוי ,יעדים ,אסטרטגיה עסקית וגורמי סיכון ,לגבי החברה
בכללותה )ראה סעיפים  3.1עד  3.17בדוח זה(.

 1.4השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למיטב ידיעת החברה ,לא בוצעו עסקאות מהותיות כלשהן במניות החברה בשנתיים האחרונות.

 1.5חלוקת דיבידנדים
א .מדיניות רשות החברות לעניין תשלומי דיבידנדים
 .1בהתאם להוראות סעיף )33ג( לחוק החברות הממשלתיות ,החלטת דירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של
חברה ממשלתית ,לרבות בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ,טעונה אישור רשות החברות; חלקה
הרשות על החלטת הדירקטוריון ,כי אז חברה מסוגה של החברה )כל עוד היא אינה חברה בהפרטה(,
תפעל על פי החלטת רשות החברות )כפי שאישרה אותה הממשלה(.
 .2מדיניותה הנוכחית של רשות החברות )היכולה להשתנות מעת לעת( ביחס ליעוד רווחים לתשלומי

 1יצוין ,כי מגזרי הפעילות לפי חוק משק החשמל כוללים גם ניהול מערכת ,אספקה וסחר בחשמל.
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דיבידנדים ,לגבי הליך יעוד רווחים משנת  1995ואילך ,מחלקת את הרווחים מהם ישולמו הדיבידנדים
לשני סוגים:
א( דיבידנד מרווחים שוטפים ישולם בחברות שירותים ציבוריים ,לפי  60%מהרווח הנקי השוטף השנתי,
לפני תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים.
ב( דיבידנד מרווחים צבורים ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי ,תוך התחשבות בהוראות מסמכי היסוד
של החברה ,הוראות כל דין ובמספר נתונים רלוונטיים ,וביניהם צרכי השקעה בשנים הקרובות ,אמצעים
נזילים ,צבר המזומנים ,תזרים המזומנים ,מנוף פיננסי ,הון חוזר דרוש ואפשרות של הפרטת החברה.
רישום ההפרשה לדיבידנד נעשה לאור הוראות סעיף  3לחוזר רשות החברות ג 97/1 – 2מיום 9
בפברואר  1997והבהרת רשות החברות לפיה יש להתייחס ברישום הדיבידנד לרווח הנקי על כל
מרכיביו לפני תשלום בונוס מתוך הרווח לעובדים.
דירקטוריון החברה בדעה כי על פי המבחנים בסעיף  302לחוק החברות ,אשר לדעת יועציה
המשפטיים של החברה ,גובר על האמור בחוק החברות הממשלתיות ובחוזרי הרשות ,מן הראוי לקבוע
את סכום הדיבידנד הראוי לחלוקה בהתאם למבחנים המצוינים בחוק החברות בלבד ולפיכך ,אין
ברישום הנ"ל כדי לגרוע או לפגוע בעמדת הדירקטוריון בקשר לחלוקה עצמה.
ב .דיבידנד בגין שנת 2007
בגין שנת  2007לא חושב דיבידנד היות ועל פי כללי הדיווח החשבונאי הקודמים )תקינה ישראלית(
הפסידה החברה.
ג .דיבידנד בגין שנת 2008
חברת החשמל סיימה את שנת  2008ברווח ,ולפיכך סכום הדיבידנד שחושב על פי מדיניות רשות
החברות הינו כ 342 -מיליוני שקל חדש ,וחלוקתו טעונה אישור הדירקטוריון .ביום  23באפריל 2009
פנתה החברה למנהל רשות החברות לקבלת אישורו שלא להמליץ בפני דירקטוריון החברה על תשלום
דיבידנד בגין שנת  .2008נכון למועד דוח זה ,טרם התקבלה תשובתו.
לפרטים בדבר דיבידנד בגין שנים קודמות ראה דוח על השינויים בהון העצמי בדוחות הכספיים.
ד .דיבידנד בגין שנת 2009
חברת החשמל סיימה את שנת  2009ברווח ,ולפיכך סכום הדיבידנד שחושב על פי מדיניות רשות
החברות הינו כ 743 -מיליוני שקל חדש ,וחלוקתו טעונה אישור הדירקטוריון.
ה .רווחים ניתנים לחלוקה
יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח הינה  14,831מיליוני שקל חדש.
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 1.6מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה )מיליוני שקל חדש מותאמים לשקל חדש של
חודש דצמבר (2009
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
הכנסות

עלויות משויכות רווח מפעולות רגילות

נכסים

ייצור...............

14,276

12,651

1,625

41,104

הולכה והשנאה .

1,685

1,149

536

16,545

חלוקה ............

2,743

2,338

405

21,870

סה"כ .............

18,704

16,138

2,566

79,519

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
הכנסות

עלויות משויכות רווח מפעולות רגילות

נכסים

ייצור ..............

19,606

16,993

2,613

43,076

הולכה והשנאה..

1,711

1,174

537

17,251

חלוקה ...........

2,825

2,429

396

20,908

סה"כ .............

24,142

20,596

3,546

81,235

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
הכנסות

עלויות משויכות רווח מפעולות רגילות

נכסים

ייצור...............

16,391

14,571

1,820

41,409

הולכה והשנאה..

1,681

1,114

567

16,443

חלוקה ............

2,798

2,204

594

19,754
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סה"כ .............

20,870

2,981

17,889

77,606

עלויות דלקים בחברה הינן עלויות משתנות .שאר העלויות הינן עלויות קבועות בזמן הקצר .לפרטים
בדבר
הכללים וההנחות לפיהם נערכה החלוקה למקטעי פעולות ופרטים נוספים ,ראה ביאורים  34ו38 -
לדוחות הכספיים.

 1.7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
 1.7.1חוק משק החשמל על תיקוניו
החל מיום  5במרס  1996פועלת החברה בהתאם לחוק משק החשמל ותקנותיו .בנוסף ,החברה כפופה
להוראות חוק החברות הממשלתיות ותקנותיו.
חוק משק החשמל החליף את פקודת זיכיונות החשמל ולפיו ממשיכה החברה את פעילויותיה ומתן
השירותים שהיא נותנת ,והכל בהתאם ובכפיפות להוראותיו .הרשיונות הראשונים לפעילותה של החברה על
פי חוק משק החשמל נתקבלו ביום  4בספטמבר ) 1997ראה בסעיף זה להלן ובסעיף  1.7.3בדוח זה(.
מטרתו של חוק משק החשמל היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור ,וזאת תוך הבטחת
אמינות ,זמינות ,איכות ,יעילות ,והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות.
כאמור ,חוק משק החשמל תוקן מספר פעמים וזאת בין היתר ,במטרה להסדיר שינויים מבניים במשק
החשמל )לרבות המבנה העתידי של החברה( .עיקרי חוק משק החשמל המתוארים להלן ,הינם בהתאם
לחוק כנוסחו לאחר תיקון מספר  9מיום  23ביולי .2009

 .1עיקרי הוראות חוק משק החשמל הנוגעים לשינוי המבני:
הכללים למתן הרשיונות על ידי רשות החשמל ,באישור השר לתשתיות לאומיות )להלן" :השר"( ,הקבועים
בחוק משק החשמל ,כוללים מספר מגבלות כמפורט להלן.
תתקיים הפרדה בין פעילויות שונות במשק החשמל ,האוסרת באופן כללי על מתן רשיון ליותר מפעילות
אחת לאדם )בכפוף לחריגים שיפורטו להלן( ,וקובעת תקרות להיקף כושר הייצור המגולם ברשיונות הייצור
המוחזקים בידי אדם ולהיקף החלוקה המגולם ברשיונות החלוקה המוחזקים בידי אדם ,וכן מטילה שורה של
מגבלות על החזקת רשיונות בתוך אשכול חברות ,שעיקרן הטלת מגבלות על החזקה של רשיונות מסוגים
שונים והיקף כושר הייצור והחלוקה שניתן להחזיק בתוך אשכול חברות )ראה סעיפים קטנים ה – ח להלן(.
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לתאריך הדוח יש לחברה רשיונות ל 100% -מהיקף ההולכה ,החלוקה והאספקה ולשיעור דומה מהיקף
הייצור .בהתאם לצו משק החשמל דחיית מועדים התשס"ע ) 2009-להלן" :צו דחיית מועדים"( הוארכו
רישיונות החברה לכלל פעילויותיה  ,וזאת עד ליום  1בינואר .2011
להלן עיקרי הכללים והמגבלות למתן רשיונות הקבועים בחוק משק החשמל ,על תיקוניו:
א.

רשיון יינתן לפעילות אחת ,למקום או לאזור מוגדר ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כח אחת רשיונות ייצור
מסוגים שונים )סעיף ) 4ב( לחוק משק החשמל(.
רשות ,באישור השר ,רשאית לתת רשיון לפעילות )ייצור ,הולכה ,ניהול המערכת ,חלוקה ,הספקה וסחר

ב.

בחשמל( ,לקבוע בו תנאים וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו )סעיף  4לחוק משק החשמל(.
לא יינתן לאדם רשיון ליותר מפעילות אחת ,אולם:

ג.
.1

ניתן לתת רשיון ייצור יחד עם רשיון הספקה וזאת בשים לב ,בין היתר ,להתפתחות התחרות במשק
החשמל )סעיף מס' ) 4ב .((1) (1לא ניתן להעניק רשיון הספקה גם לבעל רשיון חלוקה .יחד עם זאת,
נקבעה הוראת מעבר ,לפיה ניתן לתת לבעל רשיון חלוקה שהוא חברה ממשלתית או חברה בת
ממשלתית ,רשיון הספקה עד ליום  1בינואר  ,2012ורשאים שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות
)"השרים"( ,בהתייעצות עם רשות החברות ורשותהחשמל ,לקבוע בצו ,כי ניתן לתת רשיון הספקה
כאמור עד ליום  1בינואר ) 2013סעיף מס' ) 60ד'  (10לחוק משק החשמל(.
ניתן ליתן רשיון הספקה גם לחברה בעלת רשיון חלוקה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית
עד  1בינואר  .2012השרים ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,רשאים לקבוע בצו כי ניתן לתת לחברה
כאמור רשיון הספקה עד  1בינואר  ,2013ורשאים הם ,בהתייעצות כאמור ,אם נוכחו כי הדבר חיוני
לקידום מטרות חוק משק החשמל ,לדחות בצו את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים
)סעיף מס' ) 60ד'  (12לחוק משק החשמל(.

 .2ניתן לתת לבעל רשיון לניהול המערכת או לחברה בת שלו ,אם נקבע כך ברשיונו והדבר חיוני לאמינות
אספקת החשמל ,גם רישיונות ייצור ,ובלבד שלא יינתנו רישיונות כאמור ל 5% -או יותר מהיקף הייצור
במשק החשמל ,ואם נוכח השר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות  -ל 10% -או יותר מההיקף האמור )סעיף
מס' ) 4ב (2) (1לחוק משק החשמל(.
ד.

לא יינתן רשיון ייצור לאדם שיחזיק לאחר קבלת הרשיון המבוקש  30%או יותר מהיקף כושר הייצור
במשק החשמל ,ולא יינתן רשיון חלוקה לאדם שיחזיק לאחר קבלת הרשיון המבוקש  25%או יותר מהיקף
החלוקה במשק החשמל )סעיף מס' ) 6ז( )) 6 ,(3ח( ) (3לחוק משק החשמל(.

ה.

לא יינתנו רשיון ייצור או רשיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון הולכה )סעיף מס' ) 6ה(
לחוק משק החשמל(.

ו.

לא יינתן רשיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון ייצור או בבעל רשיון חלוקה )סעיף מס' 6
)ו'( לחוק משק החשמל(.

ז.

לא יינתן רשיון ייצור למחזיק אמצעי שליטה:
 .1בבעל רשיון חלוקה בהיקף של  10%או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל )סעיף מס' ) 6ז( )(1
לחוק משק החשמל ,או;
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 .2בבעל רשיון חלוקה ,אם המחזיק באמצעי השליטה יחזיק ,לאחר קבלת הרשיון המבוקש על ידו10% ,
או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל )סעיף מס' ) 6ז( ) (2לחוק משק החשמל(.
ח.

לא יינתן רשיון חלוקה למחזיק אמצעי שליטה:
 .1בבעל רשיון ייצור ,אשר מחזיק  10%או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל )סעיף מס' ) 6ח(
) (1לחוק משק החשמל( ,או;
 .2בבעל רשיון ייצור ,אם המחזיק באמצעי השליטה יחזיק ,לאחר קבלת הרשיון המבוקש על ידו 10% ,או
יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל )סעיף מס' ) 6ח( ) (2לחוק משק החשמל(.

ט.

פעילות ניהול מערכת הינה פעילות הטעונה רשיון לפי חוק משק החשמל )הרשיון יהיה רשיון ספק שירות
חיוני( )סעיף מס'  2לחוק משק החשמל(.
לא יינתן רשיון אם לאחר קבלת הרשיון יהיה אדם ,למעט המדינה ,בעל רשיון לניהול המערכת או יחזיק

י.

אמצעי שליטה בבעל רשיון כאמור ,וכן יהיה בעל רשיון חלוקה ,ייצור או הספקה או יחזיק שליטה בבעל
רשיון כאמור ,למעט כאמור בסעיף ג( ) (2לעיל .בהתאם ,בעל רשיון לניהול מערכת יהיה בתאגיד נפרד
מחוץ למבנה הקונצרני של החברה .על אף האמור ,בשלב זה החברה תוכל להמשיך בפעילות ניהול
המערכת ,ורשיון ניהול המערכת של החברה הוארך עד ליום  1בינואר  ,2011עם אפשרות להארכות
נוספות בעתיד )ראה להלן הרחבה בעניין תיקון מס' .(8
יא.

השרים ,בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות ,רשאים לקבוע שיעורים שונים מהשיעורים
הקבועים בסעיפים קטנים ד' ,ז' ,ו – ח' דלעיל ,המפרטים את המגבלות על מתן רשיונות ייצור וחלוקה,
כאמור ,אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות החוק )שיעורים שונים יכולים לכלול הן הגדלה והן הקטנה
של היקף כושר הייצור והחלוקה שאדם כלשהו יכול להחזיק או שבעל הרשיון יכול להחזיק באמצעות
החזקת אמצעי שליטה בבעלי רשיונות אחרים לפי העניין( ,וכן לקבוע הגבלות נוספות על ההגבלות
המתוארות לעיל ,למתן רשיונות) .סעיף מס' ) 6ט( לחוק משק החשמל(.

יב.

תוקף הרשיונות  -נקבע כי הרשיונות שניתנו לפי חוק משק החשמל לחברה והיו בתוקף ערב תום תקופת
המעבר ) 3במרס  ,(2006יעמדו בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרשיונות עד ליום  1ביולי
 .2009נכון למועד הדוח ,רשיונות החברה הוארכו בצו דחיית מועדים עד ליום  1בינואר ) .2011סעיף
) 60ד (2) (4לחוק משק החשמל( .רשיונות שהוארכו כאמור ,יעמדו בתוקפם למשך תקופת ההארכה,
ובלבד שהחברה תפעל בהתאם להוראותיהם ,להוראות חוק משק החשמל ולהוראות לפי כל דין אחר
)לעניין הארכת הרשיונות ראה להלן בסעיף יח' לעיל(.

יג.

מתן רשיונות חליפיים  -הרשות רשאית ,באישור השר ,לתת רשיונות חליפיים לרשיונות החברה או לחלק
מהם במהלך תקופה זו .ניתנו רשיונות חליפיים אזי רשיונות החברה יחולו רק על הפעילויות שלגביהן לא
ניתנו הרשיונות החליפיים) .סעיף ) 60ד (4)(4לחוק משק החשמל(.

יד.

קבלת רשיונות ייצור למתקנים חדשים  -ניתן להעניק רשיונות ייצור נוספים לחברה על ידי הרשות,
באישור השר ,כך שניתן יהיה לתת רשיונות חדשים לחברה ,במסגרת פעילותה הקיימת עבור תחנות כוח
הכלולות בתוכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף  19לחוק משק החשמל עד יום  1בינואר  ,2009וזאת,
לתקופה שבה רשיונות החברה עומדים בתוקפם )סעיף ) 60ד (5לחוק משק החשמל(.
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טו.

רשות החשמל ,באישור השר ,רשאית לתת רישיונות ייצור ורשיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברה
בת ממשלתית ,לעניין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרשיונות ,כאמור בסעיפים יב( ,יג( ו -יד( לעיל,
אף מבלי שמתקיימות ההוראות לפיהן לא יחזיק אדם לאחר קבלת רשיון ייצור  30%או יותר מהיקף כושר
הייצור במשק החשמל ,ו 25% -או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל למקבל רשיון חלוקה ,ובלבד
שיתקיימו כל אלה )סעיף ) 60ד  (6לחוק משק החשמל(:
.1

רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רשיון ,יחזיק בעל הרשיון בתחנות כוח הפועלות על בסיס
תמהיל סוגים שונים של דלק הכולל :סולר ,גז טבעי ופחם ,ואולם לעניין פחם יכול שמבקש הרשיון לא
ייצר חשמל באמצעות פחם בעצמו ,אלא יהיה בעל זכויות לקבלת חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית.
יראו בעל רשיון לפי פסקה זו ,כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל ויחולו עליו
הוראות חוק משק החשמל לעניין בעל רשיון ספק שירות חיוני ,כל עוד לא קבע השר אחרת .קביעת
השר לפני  1בינואר  2015טעונה הסכמת שר האוצר.

 .2רשיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרשיונות לעניין מתקני החשמל המשמשים לפעילותם,
בעת מתן הרשיונות ,יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים ,בהתייעצות עם רשותהחשמל
ורשות החברות ,לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק משק החשמל.
 .3לאחר קבלת הרשיון לא יחזיק בעל הרשיון ,באמצעות תאגיד אחר 30% ,או יותר מהיקף כושר הייצור
במשק החשמל ,או  25%או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.
 .4תוקפו של הרשיון יותנה בכך שהחל מיום  1ביולי  ,2013לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת
ממשלתית ,יחד או לחוד ,ביותר מ 51% -מאמצעי השליטה בבעל רשיון חלוקה או ייצור ,שניתן לפי
סעיף זה.
 .5השרים יקבעו בצו ,בהתייעצות עם רשותהחשמל ועם רשות החברות ,עד יום  1בינואר  ,2011אם
חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית ,המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רשיון ייצור או חלוקה,
תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רשיון הולכה )סעיף ) 60ד'  (1) (8לחוק משק החשמל(.
 .6קבעו השרים בצו בהתאם לסעיף ) (1לעיל ,כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה
רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון הולכה ,יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם,
ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום  1בינואר  2013ותוקפו של רשיון ההולכה יהיה מותנה בקיום
הצו האמור )סעיף ) 60ד (2) (8לחוק משק החשמל(.
 .7קבעו השרים בצו לפי סעיף ) (1לעיל ,כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית ,רשאית להחזיק
אמצעי שליטה בבעל רשיון הולכה ,רשאים הם לקבוע באותו צו ,תנאים ,מגבלות והוראות שיחולו על
החזקה כאמור ,לשם קידום מטרות חוק משק החשמל ,ותוקפו של רשיון הולכה יהיה מותנה בקיום
הצו האמור וכן בקיום הוראות החוק בדבר אי החזקה של חברה ממשלתית או של חברה בת
ממשלתית החל מיום  1ביולי ,2013 ,ביותר מ 51% -מאמצעי השליטה בבעל רשיון חלוקה או ייצור
)סעיף ) 60ד (3) (8לחוק משק החשמל(.
טז.

החל ביום  1בינואר  ,2009חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית ,המחזיקה אמצעי שליטה בבעל
רשיון לפי הוראות סעיף  60לחוק משק החשמל ,לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח,
בהקמת תחנות כוח ,בלוגיסטיקה ,בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו .כמו כן ,החל מהמועד האמור,
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חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית ,בעלת רשיון לפי הוראות סעיף  60לחוק משק החשמל ,לא
תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רשיון לפי חוק משק החשמל .אולם ,אם הוקמו תאגידים
הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור ,יקבעו השרים בצו ,כי החברה תוכל להמשיך ולעסוק עיסוקים אלה עד
יום  1בינואר  ,2010ורשאים השרים לקבוע בצו ,כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים התשנ"ב –
) 1992להלן" :חוק חובת המכרזים"( ,תיתן חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית ,בעלת רשיון לפי
סעיף  60לחוק משק החשמל ,עדיפות לתאגידים אלה ,והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו )סעיף ) 60ד(9
לחוק משק החשמל( .נכון למועד דו"ח זה טרם החל השינוי המבני בחברה ולפיכך טרם הוקמו חברות
השירותים האמורות.
יז.

הארכת מועדים ורשיונות  -השרים ,בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות הממשלתיות ,אם
נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק משק החשמל ,רשאים בצו ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
לדחות את המועדים שבסעיפים ג )) (1מתן רשיון הספקה לחברה ממשלתית או בת ממשלתית בעלת
רשיון חלוקה עד  1בינואר  2012או באישור השרים עד  1בינואר  ,(2013יב' )תוקף הרישיונות -
הרישיונות לגבי כלל הפעילויות הוארכו בצו דחיית המועדים עד  1בינואר  ,(2011יג' )מתן רשיונות
חליפיים( ,יד' )מתן רשיונות ייצור נוספים לתחנות כוח הנכללות בתוכנית הפיתוח עד  1בינואר  (2009וטז'
)קביעת השרים עד  1בינואר  2011בדבר האפשרות כי חברה ממשלתית או בת ממשלתית ,המחזיקה
באמצעי שליטה בבעל רשיון ייצור או חלוקה ,תחזיק גם באמצעי שליטה בבעל רשיון הולכה ומועד
יישומה( לעיל ,לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם .דחיית המועדים בעניין ההיתר להעניק
לחברה רשיונות ייצור למתקנים חדשים כאמור בסעיף יד' לעיל ,תיעשה רק לאחר שהשרים נוכחו כי אין
חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח ובשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה) .סעיף 60
)ד (11לחוק משק החשמל( .ביום  13במאי  2009פנתה החברה לשר האוצר ושר התשתיות הלאומיות
בבקשה כי יממשו את סמכותכם עפ"י חוק משק החשמל ויקבעו בצו את הארכת רישיונות חברת החשמל
לכלל פעילויותיה ,עד ליום  1ביולי  .2010נכון למועד הדוח ,הוארכו רישיונות החברה לכלל פעילויותיה,
בצו דחיית מועדים עד ליום  1בינואר .2011

מבנה החברה לאחר יישום השינוי המבני המתחייב מחוק משק החשמל
לדעת החברה ובהסתמך בין היתר על מסמך המדיניות המפורט בסעיף  2להלן ,יישום התיקון לחוק משק
החשמל מאפשר מעבר למבנה קונצרני בלוח זמנים מדורג ,שבו החברה כחברת אם ,תחזיק בחברות בת,
כדלקמן :לפחות ארבע חברות בעלות רשיון ייצור הפועלות על בסיס תמהיל דלקים דומה )בכפוף לאמור לעניין
ייצור באמצעות פחם בסעיף טו' ) (1לעיל( ,אשר כל אחת מהן תחזיק ברשיונות ל 30% -מהיקף כושר הייצור
במשק ,לכל היותר; לפחות ארבע חברות בעלות רשיון חלוקה ,אשר כל אחת תחזיק ברשיונות ל25% -
מהיקף החלוקה במשק ,לכל היותר ,כאשר העלויות לעניין מתקני החשמל המשמשים כל אחת מהחברות יהיו
דומות ככל שניתן; חברה בעלת רשיון הולכה ,אשר השרים יקבעו עד ליום  1בינואר  ,2011האם תיוותר
במסגרת הקונצרנית; וחברה בת או חברות בנות למתן שירותים )ראה ס"ק יז' לעיל( .עד לחודש יולי ,2013
החברה כחברת האם תוכל להחזיק ב ,51% -לכל היותר ,מאמצעי השליטה בחברות הייצור או החלוקה.
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פעילות ניהול המערכת הינה פעילות הטעונה רשיון לפי חוק משק החשמל ותהיה בתאגיד נפרד מחוץ למבנה
הקונצרני של החברה.
עוד יובהר ,כי הפרשנות האמורה לעיל אינה הפרשנות האפשרית היחידה של חוק משק החשמל ותיתכן
פרשנות לפיה מבנה ההחזקות ברשיונות במשק החשמל יהיה שונה ,לרבות בדרך של הפרדה תאגידית
מוחלטת בין מחזיקי הרשיונות במקטעי החשמל השונים )בכפוף לאפשרות להחזיק אמצעי שליטה עפ"י החוק,
כאמור לעיל(.
בחודש מרס  2003החליטה הממשלה ,במסגרת תוכניתה להפרטת חברות ממשלתיות ,להטיל על רשות
החברות לגבש ולהציע הצעות החלטה לשם הפרטת חברות ממשלתיות ,לרבות חברת החשמל ,וזאת לאחר
שיובטח יישום מסקנות הועדה לרפורמה במשק החשמל והחלטת הקבינט הכלכלי -חברתי בעניין זה ,ולא
יותר מ 49% -ממניותיה.
נכון למועד הדוח ,לא חלה כל התקדמות ממשית בחברה בביצוע השינוי המבני ,בין היתר ,עקב עיצומי
העובדים בסוגיית השינוי המבני וכן מאחר והמשא ומתן עם גורמי הממשלה השונים בסוגיות השינוי המבני,
טרם הבשיל לכדי הסכמות .לפיכך ,לדעת החברה ,כל האמור לעיל לא מאפשר לחברה להתקדם בהיערכות
הנדרשת בשלב הזה לשינוי המבני.
יצוין ,כי בראשית חודש מאי ) 2009בעקבות עיצומים שנקט ארגון העובדים לנוכח התוכנית לשינוי ארגוני
"מצפן" ,ראה סעיף  3.7.4להלן( ,הוסכם בין ההנהלה וארגון העובדים להיכנס לתהליך הדברות על השינוי
המבני במשק החשמל וכן על שינויים ארגוניים והתייעלות בחברה ולקיים הליך של מו"מ על זכויות העובדים
הרלוונטיות הנגזרות מכך ,שיסתיים עד ליום  1באוגוסט  2009וזאת במטרה להגיע להסכמה על עקרונות
השינויים האמורים.
יובהר כי ההחלטה הסופית בדבר השינוי המבני בחברה בהתאם להוראות חוק משק החשמל מצויה בידי
המדינה ואינה בשליטת החברה .ייתכן שידרשו בנוסף גם אישורים רגולאטורים נוספים.
המידע בדבר יישום השינוי המבני על החברה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
מידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של
החברה ,אלא תלויה בהחלטות ממשלה /השרים /תיקוני חקיקה .בנוסף ,מידע זה מבוסס באופן מהותי על
הערכות סובייקטיביות של החברה למועד דוח זה ,ביחס לגורמי המקרו המשפיעים עליה ואופי ההחלטות
שהיא עשויה לקבל בהתאם לאותן התפתחויות .ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן
חלקי או שונה מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים בעמדת השרים והממשלה או הדין החל ,אשר אינן
בשליטתה של החברה.

 .2מסמך המדיניות
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ביום  15בפברואר ) 2007בסמוך לתיקון מספר  5לחוק משק החשמל( הוציאו מנכ"ל משרד התשתיות
הלאומיות ,הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות ,מסמך )"מסמך
המדיניות"( ,הכולל את עיקרי המלצותיהם ליישום מתווה השינוי המבני בחברה .על בסיס החלטת הממשלה
כאמור ומסמך המדיניות ,תוקן חוק משק החשמל ביום  1במרס ) 2007תיקון מספר  (5כמפורט לעיל ולהלן,
כאשר מאז תיקון מס'  5נערכו תיקונים נוספים בחוק משק החשמל אשר יש להם השפעה על השינוי המבני,
שהאחרון שבהם הוא תיקון מס' .8
להלן עיקרי מסמך המדיניות:
א.

מבנה החברה
החברה תהיה חברת אחזקות בבעלות ממשלתית ,וממנה יפוצלו בשלבים חברות בנות בתחומי הייצור,
המסירה ,החלוקה וחברות שירותים בתחומי ביצוע והקמה של תחנות כוח ,תכנון תחנות כוח ,שירותים
ולוגיסטיקה ,טכנולוגיות מידע ודלקים .בנוסף ,על בסיס הפעילות הקיימת בחברה ,תוקם חברה ממשלתית
נפרדת בבעלות ממשלתית מלאה לניהול המערכת ,ניהול הסחר ותכנון לטווח ארוך ,אליהן יועברו הפעילויות
הקיימות בחברה בתחומים אלה ,בהתאם ללוח זמנים שנקבע.בשלב הביניים ,הנהלת החברה ,וכל תחום
פעילות של החברה שלא יתואגד בנפרד ,יישארו חלק מחברת האחזקות .אחת ממטרותיו של השינוי המבני
הינה ,השגת התייעלות בתפקודה של החברה אשר תביא לידי תוספת כוח ייצור למשק ,תוך השתת עלויות
מינימאליות על צרכני החשמל.

 .1ניהול המערכת
תוקם ותופעל חברה בבעלות ממשלתית מלאה לניהול המערכת ,ניהול הסחר ותכנון לטווח ארוך .כל אחת
מפעילויות אלו תפעל במרכז רווח מבוקר .פעילותה של חברת ניהול המערכת תיעשה תחת פיקוח.
התעריפים למימון פעילותה ואמות המידה לפעילותה ייקבעו על-ידי רשות החשמל .חברת ניהול המערכת
תחויב לספק שירותים ללא הפלייה לכל הגורמים במשק החשמל.

 .2מערכת המסירה
תוקם חברת בת של החברה שתעסוק במערכת המסירה ,ותהיה אחראית להולכת חשמל בקווי מתח עליון
ועל-עליון ולהשנאה בתחנות מיתוג ובתחנות משנה .ייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין
החברה לבין חברת מערכת המסירה ,על מנת להבטיח את עצמאותה העסקית של חברת מערכת המסירה
והבטחת התפתחות התחרות .זכויות השליטה בחברת מערכת המסירה יהיו בידי המדינה ,והכל כדי
להבטיח אי תלות ומניעת ניגודי עניינים בחברות בקבוצת החברה .פעילותה של חברת מערכת המסירה
תעשה תחת פיקוח .תעריפי השירותים הניתנים על-ידי החברה ואמות מידה ייקבעו על-ידי רשות החשמל.

 .3מערכת החלוקה
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מקטע החלוקה בחברה יפוצל לארבע או חמש חברות חלוקה אזוריות ,בעלות רציפות טריטוריאלית ,שיהיו
דומות מבחינת מבנה העלויות ובהיקף פעילותן ככל שניתן .החברות תוקמנה ותופעלה כחברות בת של
החברה בתחומי אחריות כמפורט במסמך המדיניות ,ויקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין
החברה וחברות החלוקה ובין חברות החלוקה לבין עצמן על מנת להבטיח את עצמאותן העסקית של חברות
החלוקה ואת קידום התחרות במשק החשמל .פעילות חברות החלוקה תיעשה תחת פיקוח ,כאשר אמות
מידה ותעריפים שיגבו חברות החלוקה יקבעו על-ידי רשות החשמל וחברות החלוקה יחויבו לספק שירותים
ללא הפליה לכל הגורמים במשק החשמל.

 .4מקטע האספקה
עם תאגוד חברות הייצור של החברה )כמפורט להלן( ,יתבצע שיוך ראשוני של כלל הצרכנים במשק לאותן
חברות ,על פי עקרונות שתקבע המנהלת לביצוע השינוי המבני ובאישור השרים .באספקת חשמל לצרכנים
יעסקו חברות היצור וכן גורמים עצמאיים נוספים שאינם חברות החלוקה ,המסירה או ניהול המערכת ,וזאת
על-פי רשיונות אספקה .הסרת הפיקוח על המחירים במקטעי היצור והאספקה ,כמו היכולת לבחירת צרכנים
יעשו בהדרגה ,על פי קבוצות צרכנים ,כאשר מהצרכנים הגדולים ביותר יוסר הפיקוח בתחילת התהליך
ומהצרכנים הביתיים בסופו .עד ליום  1בינואר ,2008 ,יקבעו כללים שיבטיחו חופש בחירה לצרכנים.

 .5שירותים נוספים
אגפי תכנון ,הקמה וביצוע של תחנות כוח ,טכנולוגית המידע ,הלוגיסטיקה ותחום הדלקים והפחם יוקמו
ויפעלו כחברה  /חברות בנות נפרדות של החברה ,וייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין
החברות הבנות לחברה ובין החברות הבנות לבין עצמן ,על מנת להבטיח את עצמאותן העסקית של
החברות ואת התפתחות התחרות בענף .לאחר מכירת  49%מאחזקות החברה בחברות החלוקה והייצור,
תורשה החברה להקים חברות בנות שיעסקו בתחומי פעילות אחרים .פעילות זו תעשה בכפוף לאמור
בסעיף )6ד( לחוק משק החשמל.
ב.

ייצור החשמל
 .1מסמך המדיניות מציג שתי חלופות למבנה חברות הייצור:
חלופה :1
פעילות הייצור ביחידות היצור הקיימות בחברה ,תועבר לארבע עד שש חברות בנות )"חברות הייצור"(,
אשר יהיו ,ככל הניתן ,בעלות הרכב דומה ,של טכנולוגיות הייצור ,ושל הרכב צריכת הדלקים המשמשים
להפעלת יחידות הייצור ובעלות עלויות ייצור דומות ,למעט יחידות הפחם .כל אחד משני אתרי הפחם
הקיימים יוחזקו ע"י שתי חברות ייצור ,באמצעות בעלות משותפת ,ולא ימכרו חשמל ישירות לצרכנים.
חלופה :2
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פעילות הייצור הקיימת תועבר לארבע חברות בנות ,אשר יהיו ,ככל הניתן ,בעלות הרכב דומה ,של
טכנולוגיות הייצור ,ושל הרכב צריכת הדלקים המשמשים להפעלת יחידות הייצור ,למעט יחידות היצור
הפחמיות .שני אתרי הפחם הקיימים יהיו כל אחד בבעלות אחת מחברות הייצור ,כך שלשתי חברות ייצור
תהיה ,בנוסף לשאר היחידות ,גם תחנה פחמית .חברות הייצור השלישית והרביעית יהיו בעלות הסכמים
לרכישת יכולת ו/או אנרגיה משתי החברות בעלות היחידות הפחמיות .כל זאת לשם יצירת תמהיל דומה
באספקת החשמל.
 .2שתי החלופות הנ"ל יכללו תחנות כוח פחמיות עתידיות )" "Dו ("E" -אשר תוקמנה ותאוגדנה על ידי
חברות בנות של החברה ,בכפוף לעקרונות שמפורטים במסמך המדיניות וליישום השינוי המבני בחברה,
בהתאם לתוכניות הפיתוח המאושרות על ידי שר התשתיות הלאומיות ובכפוף לכל דין.
 .3קביעת מבנה חברות הייצור והקמתן ,ייעשה באופן שימנע כשלי שוק או ניצול בלתי הוגן של כוח השוק
בשוק החשמל.
 .4ייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין חברת האחזקות לבין חברות הייצור ,ובין חברות
הייצור לבין עצמן ,על מנת להבטיח את עצמאותן העסקית של חברות הייצור ועל מנת להבטיח את קידום
התחרות במשק החשמל.
 .5לאחר מכירת  49%מאחזקות חברות האחזקות בחברת ייצור ,חברה זו תורשה לעסוק בהתפלת מים,
בכפוף לאמור בסעיף )6ד( לחוק משק החשמל בנוגע למחויבות ספק שירות חיוני.

ג .רגולציה והכרה בעלויות
 .1הפיקוח הקיים ערב תחילת ביצוע השינוי המבני על כל מקטעי השוק ,ימשיך לחול ,ויוסר בהדרגה לגבי
מקטעי הייצור והאספקה ככל שתנאי התחרות במשק יאפשרו זאת .קריטריונים להפחתה הדרגתית של
פיקוח כאמור ,ייקבעו עד ליום  1בספטמבר  ,2007על ידי המינהלת )ראה סעיף ה' להלן(.
 .2לעלויות המוכרות של השינוי המבני יימצא ביטוי בתעריפי החשמל העתידיים.
 .3פיקוח רשות החשמל על תעריפי החברות הבנות והחברות האחיות יביא בחשבון ,עד להסרתו )בייצור
ובהספקה( ,תשואה נאותה על ההון.
 .4בעת הפיצול ,הממשלה תפעל ליצירת התנאים הדרושים לאיתנות הפיננסית ויציבות החברות בקבוצת
האחזקות של החברה וחברת ניהול המערכת ,וזאת בהינתן התנהלות עסקית סבירה של החברות
המפוקחות.
ד .העברת נכסים וחובות
 .1החברה תמכור לחברות שיוקמו את הנכסים השייכים למגזרי הפעילות המועברים לחברות.
 .2הלוואות שנטלה החברה יישארו באחריותה ולא יועברו לחברות שיוקמו.
 .3נכסים שישמשו יותר מחברה אחת יועברו לחברה שייקבעו השרים ,וייערכו חוזים מתאימים שיסדירו את
השימוש בנכסים על ידי שאר החברות ,בתנאים שיאפשרו את השגת היעד של תחרות בהקדם האפשרי.
 .4תמורת המכירה תיקבע על פי ערך הספרים של הנכסים שבספרי החברה.
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 .5חלק התמורה ,בסכום השווה ליתרת ההלוואות של החברה ,בסמוך למועד ההעברה ,ייפרע בהדרגה על
ידי החברות אליהן יועברו הנכסים ,במועדים שיאפשרו לחברה לשלם לנושיה את הסכומים המובטחים
בהלוואות.
 .6יתרת התמורה תשולם לחברה מיידית על ידי החברות הנעברות .כספים שמקורם ביתרת התמורה
שהחברה תקבל מחברות בנות ,ישמשו את החברה מיידית להשקעה בהון המניות של החברות הבנות.
 .7על חלק התמורה שלא ישולם מיידית תשולם ריבית שתאפשר את פירעון תשלומי הריבית להם מחויבת
החברה על פי תנאי ההלוואות שנטלה.
 .8מכירת הנכסים לחברות החדשות ,תיעשה באופן שהנכסים וההכנסות שיהיו לחברה לאחר ביצוע השינוי
המבני ,במישרין ובעקיפין  -באמצעות החזקותיה בחברות הבנות שיוקמו ,יאפשרו את פרעון יתרת חובה
של החברה לנושים.
 .9המינהלת שתעסוק ביישום השינוי המבני תהיה אחראית לטיפול בקשר עם נושי החברה בהיבטים
הנוגעים לשינוי המבני.
ה.

הקמת מינהלת לביצוע השינוי המבני
תוקם מינהלת שתפקידה להכין את כל הצעדים ההסכמים ,המסמכים וההחלטות הנדרשים להוציא את כל
העקרונות שנקבעו במסמך המדיניות ,אל הפועל ,בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בו .עד למועד פרסום דוח
זה טרם הוקמה מינהלת כאמור .מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ,הממונה על התקציבים ומנהל רשות
החברות הממשלתיות יהיו צוות ההיגוי של המינהלת .כל חבר בצוות ההיגוי יהיה רשאי למנות נציג/ים
מטעמו שיטול חלק בדיונים במקומו .עובדי המינהלת יועסקו מתקציב רשות החברות הממשלתיות ,כפוף
לאישור העסקתם פה אחד על-ידי חברי צוות ההיגוי.
מסמך נלווה למסמך המדיניות מיום  15בפברואר ,2007 ,אשר הוציאו מנהל רשות החברות
הממשלתיות ,הממונה על השכר במשרד האוצר ,הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד
התשתיות הכולל גם המלצות בקשר לאופן ניהול המשא ומתן עם העובדים בקשר לזכויות העובדים עם
השינוי המבני כמפורט להלן:
 .1צוות הכולל נציגי החברה ,יחד עם נציגי הממשלה ,ינהלו מו"מ מואץ עם נציגות העובדים וההסתדרות
בניסיון להגיע להסכמים באשר לתנאי העברת העובדים מחברת חשמל לחברות הבנות/האחיות ובאשר
לתנאי העבודה בחברות הבנות/האחיות )להלן" :הסכמי המעבר"( ,הכל בהתאם לעקרונות המפורטים
במסמך המדיניות )להלן" :השינוי המבני"(.
 .2ההסכמים הקיבוציים האמורים יכללו ,בין השאר ,שמירה על רציפות זכויות כדין של העובדים המועברים
לרבות זכויות עבר צבורות שלהם שהינן כדין וכן שמירה על הזכויות הפנסיוניות כדין.
 .3תמורות לעובדים ,בגין השינוי המבני ,בהתאם למה שיוסכם בהסכמי המעבר ,יינתנו ,על ידי החברות
הרלבנטיות ,כפוף ליישום אבני דרך במסגרת השינוי המבני.
 .4עובדי החברה ,אשר עומדים בקריטריונים ,יהיו זכאים לתגמול ,במסגרת הירידה בשיעור האחזקות של
חברת האחזקות ,מאת חברת האחזקות או חברות הייצור ,או חברות החלוקה ,או חברות השירותים
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הנוספים ,לפי העניין ,בהתאם לנוהלי תגמול עובדים בהפרטה של רשות החברות .כמו כן ,יהיו העובדים
רשאים להתמודד על רכישת אחזקות נוספות בחברות אלו ,בתנאים שוויוניים.
להרחבה בעניין המשא ומתן עם העובדים בקשר לשינוי המבנה ראו ביאור  24ג' בדוחות הכספיים.

ו .לוחות הזמנים על פי מסמך המדיניות
מסמך המדיניות קבע לוחות זמנים מפורטים לביצוע השינוי המבני אשר חלקם נכללו גם במסגרת תיקון
מס'  5לחוק משק החשמל .בפועל ,רובם המוחלט של המועדים אשר נקבעו במסמך המדיניות כבר חלפו
ותיקון מס'  8לחוק משק החשמל ביטל את רובם המוחלט של המועדים שנקבעו במסגרת תיקון מס' .5
 .3מכתב מנהל רשות החברות
ביום  28בפברואר  ,2007שלח מנהל רשות החברות מכתב לחברה ובו הוא חוזר ומבהיר כי יישום
הרפורמה בחברה בהתאם לחוק משק החשמל ,לרבות התיקון לו )הכוונה במכתב הייתה לתיקון מספר (5
ייעשה ,תוך בחינה ,בין היתר ,של השלכות השינוי המבני על התחייבויות החברה ,וזאת ,בין היתר ,במטרה
שלא יימנע הפירעון של ההלוואות שנטלה החברה )"מכתב מנהל רשות החברות"(.
 .4תיקון מס'  8ו 9 -לחוק משק החשמל
ביום  5באוגוסט  2008אושר על ידי הכנסת תיקון מס' ) 8אשר חל רטרואקטיבית מיום  1ביולי .(2008
במסגרתו תוקן חוק משק החשמל .לעיקרי תיקון חוק משק החשמל ראה סעיף  1.7.1יב-טו בדוח זה,
ובנוסף:
 .1ביטול אבני הדרך שנקבעו בתיקון מס'  5כתנאי להארכת הרשיונות  -בוטל סעיף ) 60ד' (7לחוק משק
החשמל ,אשר טרם התיקון לחוק משק החשמל הסדיר את נושא הארכת הרשיונות של חברת החשמל
ואשר מכוחו הוצאו צו משק החשמל )דחיית מועדים( התשס"ח  2007 -וצו משק החשמל )הארכת
תקופת תוקפם של רשיונות חברת החשמל ויישום השינוי המבני במשק החשמל( ,התשס"ח 2007 -
)להלן" :צווי היישום וההארכה"( .למעשה ,בוטל מנגנון צווי היישום וההארכה ,אבני הדרך ולוחות
הזמנים שהיו קבועים בחוק ובצווים לצורך הקמת חברות ייצור ,חלוקה והולכה.
 .2הארכת מועדים ורשיונות  -השרים ,בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות הממשלתיות,
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יהיו רשאים להאריך את המועדים שבסעיפים )60ד (2) (4ו,(4) -
)60ד)60 ,(5ד (8ו)60 -ד (10לחוק משק החשמל לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם .דחיית
המועדים בעניין ההיתר להעניק לחברה רשיונות ייצור למתקנים חדשים כאמור בסעיף ) 60ד (5לחוק
משק החשמל ,תיעשה רק לאחר שהשרים נוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח ובשים
לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה )סעיף ) 60ד (11לחוק משק החשמל(.
 .3כפועל יוצא מתיקון מס'  ,8הארכה עתידית של הרשיונות אינה מצריכה תיקון חקיקה בכנסת אלא
ניתנת לשרים גמישות ,בתנאים הקבועים בחוק ,להאריך את המועדים האמורים לתקופות נוספות שלא
יעלו על שנה בכל פעם.
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בהתאם לצו דחיית מועדים הוארכו רישיונות החברה לכלל פעילויותיה ,וזאת עד ליום  1בינואר .2011
במסגרת תיקון מספר  9לחוק משק החשמל מיום  23ביולי  ,2009נוסף סעיף  17א' לפיו מוקנית
לרשות החשמל סמכות לבטל את תוקפו של רישיון ספק שירות חיוני )לאחר שהתרתה בבעל רשיון זה(,
אם היא נוכחה לדעת כי בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ביצע את כל התשלומים המגיעים )לפי חוק
החשמל או תנאי הרשיון( לבעל רישיון אחר מאותו בעל רשיון ספק שירות חיוני .החברה ,למעט מקרים
חריגים ובנסיבות שלא היו בשליטת החברה )כגון שביתה( ,הקפידה לשלם לבעלי רשיונות אחרים את
התשלומים המגיעים להם על פי דין ,במועדם וכסדרם .בנוסף ,החברה בדיעה ,כי גם במקרה של הפרת
החובה לשלם לבעל רשיון אחר תשלום המגיע לו על פי דין ,הסבירות להפעלת סנקציה כה חמורה
ובעלת השלכות מרחיקות לכת על משק החשמל ,הינה נמוכה מאוד.
עוד במסגרת תיקון מספר  9לחוק משק החשמל ,הורחבה הגדרת המונה "תעריפים" ,באופן שתכלול
לא רק תשלומים שמשלם בעל רשיון הולכה לבעל רשיון אחר ,אלא תשלומים שמשלם כל בעל רשיון
לבעל רשיון אחר ,וכן תשלומים שמשלם ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור חשמל על ידי הצרכן
ותשלומים לצרכן במסגרת הסדרי ניהול ביקושים לפי חוק משק החשמל.
בהתאם ,תוקן גם סעיף ) 17ג (1לחוק משק החשמל ,כך שהוא מסדיר תשלום של כל בעל רשיון ספק
שירות חיוני )ולא רק בעל רשיון הולכה ,כפי שהיה טרם התיקון( לבעל רשיון או לצרכן )ולא רק לבעל
רשיון ,כפי שהיה ערב התיקון( ,וזאת על מנת להתאימו לתיקון ההגדרה "תעריפים" ,כמפורט לעיל.
 .5עמדת ההנהלה ודירקטוריון החברה לגבי השינוי המבני
בהמשך לתיקון מספר  5לחוק משק החשמל ,ובהמשך להחלטת הממשלה מיום  18בפברואר ,2007
החליט דירקטוריון החברה ביום  22בפברואר  2007להקים מינהלת פנימית בחברה )להלן" :המטה"(
לצורך יישום שינוי מבני בהתאם להוראות חוק משק החשמל .בהתאם להחלטה האמורה ,הגישה הנהלת
החברה תוכנית מפורטת להקמת המטה ליישום השינוי המבני ,לוועדת הרגולציה של הדירקטוריון
והתוכנית אושרה .המטה טרם הוקם והופעל עקב עיצומי העובדים )ראה הרחבה ביאור  24ג' לדוחות
הכספיים(.
הארכה עתידית של הרשיונות אינה מצריכה תיקון חקיקה בכנסת אלא ,ניתנה לשרים אפשרות ,בתנאים
הקבועים בחוק משק החשמל ,להאריך את המועדים האמורים לתקופות נוספות ,שלא יעלו על שנה בכל
פעם .בהתאם ,ביום  31בדצמבר  ,2009האריכו השרים בצו דחיית מועדים את רישיונות החברה עד ליום
 1בינואר .2011
לדעת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה ,חוק משק החשמל על תיקוניו אינו מטפל במכלול הסוגיות
שמעורר השינוי המבני בחברה ואינו מסדיר באופן מפורט את אופן ביצוע השינוי המבני .לדעת הנהלת
החברה והדירקטוריון ,שינוי מבני ריאלי ושינוי ארגוני בחברה הינו חיוני ליכולת לקיים את התפקידים
המוטלים בחוק משק החשמל ובכוונתם לפעול ,ככל יכולתם ,לקדם שינוי מבני ריאלי ושינוי ארגוני וזאת
בהסכמה עם ארגון העובדים .תשומת הלב מופנית לאמור בהחלטות הממשלה השונות בנוגע לשינוי
המבני ,במסמך המדיניות ובמכתבו של מנהל רשות החברות .לשם כך ,החברה פועלת ומנהלת מגעים,
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ככל שבאפשרותה ,מול גורמים רלוונטיים במדינה ,בארגון העובדים ובהסתדרות ,במטרה להגיע להסדר
מוסכם ,בין היתר ,עם עובדי החברה .עד הלום ,לא חלה כל התקדמות ממשית בחברה בביצוע השינוי
המבני ,בין היתר ,עקב עיצומי העובדים בסוגיית השינוי המבני וכן מאחר והמשא ומתן עם גורמי הממשלה
השונים בסוגיית השינוי המבני ,טרם הבשיל לכדי הסכמות .לפיכך ,לדעת החברה ,כל האמור לעיל לא
אפשר לחברה להתקדם בהיערכות הנדרשת בשלב זה לשינוי המבני .בנוסף ,לדעת הדירקטוריון והנהלת
החברה ,ביצוע ויישום השינוי המבני בחברה יהיה כרוך בטיפול בסוגיות הנוגעות לנושי החברה ,לאור
ההסכמים עימם ,ככל שאלה יושפעו מהשינוי המבני ,והכל בכפוף להוראות הדין .נכון למועד דוח זה,
החברה והמדינה טרם השלימו את הטיפול בנושאים האמורים
בתאריך  18במרץ  2010הוסכם בין נציגי המדינה ,ההסתדרות ,ארגון העובדים וההנהלה על כניסה
להליך רציף ואינטנסיבי של דיונים על נושא השינוי המבני והארגוני וזכויות העובדים הקשורות אליהן.
דיונים אלו מתוכננים להערך מספר ימים בכל שבוע בהשתתפות כל הצדדים ,במטרה להגיע להסכמות על
הנושאים האמורים.
יודגש כי ,חלק מהותי ממרכיבי השינוי המבני אינו מצוי בשליטת החברה אלא בידי המדינה .תשומת הלב
מופנית לאמור בהחלטות הממשלה השונות בנוגע לשינוי המבני ,ראה סעיף  1יד' לעיל ,במסמך המדיניות
ובמכתבו של מנהל רשות החברות ראה סעיף  2ה' לעיל.

 . 6עיקרי הוראותיו הנוספות של חוק משק החשמל הינם:
המחזיק ברשיון להולכה חלוקה ,או לניהול המערכת וכן בעל רשיון או רשיונות ייצור אשר השר קבע

.1

לגביו כי הינו מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל ,מוגדרים כבעל רשיון ספק שירות
חיוני .חברת החשמל הוגדרה כספק שירות חיוני.
.2

חוק משק החשמל קובע כי בעל רשיון ספק חיוני -

א.

ייתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות באמינות וביעילות,
והכל לפי תנאי רשיונות ולפי כל דין;

ב.

ירכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי ,וייתן שירותי תשתית ושירות גיבוי ,הכל בהתאם לתנאי רשיונו
ולפי כל דין;

ג .ייתן שירותי גיבוי לבעל רשיון ייצור עצמי ,לפי בקשתו ,הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;
ד .יפעל להבטחת מתן מלוא שירותיו במשך כל תקופת רשיונו ,לרבות מתן שירותים לפי תוכנית הפיתוח
שאושרה לפי החוק משק החשמל ,תוך עשיית כל הפעולות הדרושות למתן השירותים כאמור.
השר ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,רשאי לדרוש ממחזיק ברשיון ספק שירות חיוני להגיש לאישורו
תוכנית פיתוח ,שלמה או בחלקים לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון ,ואם לא הגיש תוכנית פיתוח
לאישור ,רשאי השר לקבוע לו ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,תוכנית פיתוח ,ובמקרה כזה יהא עליו
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לפעול לפיה .השר רשאי לקבוע תקנות לעניין אחריות בעל רשיון הולכה לפיתוח משק החשמל ,בהתאם
לתוכנית הפיתוח כאמור ,לרבות תכנון רשת החשמל.
כמו כן ,נקבע בחוק משק החשמל כי בעל רשיון ספק שירות חיוני יערוך דוחות כספיים כפי שקבעו
השרים ,בהתייעצות עם שר המשפטים לעניין מידת הפירוט בהם ,העקרונות החשבונאיים לעריכתם,
ההצהרות והביאורים שיצורפו אליהם; בעל רשיון ספק שירות חיוני יגבה תשלומים בהתאם לתעריפים
שקבעה רשות החשמל; בעל רשיון הולכה ישלם תשלומים לבעל רשיון אחר בהתאם לתעריפים שקבעה
רשות החשמל; וכן כי רשות החשמל תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני
שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה ,להפסיקם ,לעכבם או
להגבילם ,אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן
השירות או לביצוע הרכישה כדין.
 .3העברה ,שעבוד ועיקול של הרישיון או הנכסים:
א .רשיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה ,לשעבוד או לעיקול ,במישרין או בעקיפין ,אלא באישור
השר .כמו כן לא ניתנים לשעבוד או עיקול ערבויות שנתן בעל הרשיון ו/או כספים הנובעים ממימושן.
ב .השר רשאי לקבוע ברשיון ,כי נכסים מסוימים של בעל הרשיון ,הדרושים לדעת השר לביצוע הפעילות
לפי הוראות הרשיון ,אינם ניתנים להעברה ,לשעבוד או לעיקול ,במישרין או בעקיפין ,אלא באישור
השר.
 .4יצרן חשמל פרטי יכול למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני ,או לאחר ,על פי תנאי רשיונו.
 .5הוקמה רשות החשמל אשר תפעל בהתאם למטרותיו של חוק משק החשמל ובהתאם למדיניות
הממשלה ,למדיניות השר או למדיניות השרים בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין בתחום משק החשמל,
וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק משק החשמל ולפי הרשיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה
בחוק משק החשמל ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.
 .6תפקידיה של רשות החשמל הינם בין השאר כדלהלן:
א .קביעת תעריפים ודרכי עדכונם )לפרטים נוספים בדבר אופן קביעת התעריפים והחקיקה החלה
בהקשר

זה ראה סעיף  1.8בדוח זה(.

ב .קביעת אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני ,וקביעת אמות
מידה למקרים שבהם בעל רשיון ספק שירות חיוני לא יהא חייב לבצע שירות או רכישה ,ובכפוף
לתוכנית הפיתוח שאישר השר ,ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה דלעיל.
ג .לרשות החשמל סמכות לקבוע הוראות לעניין תשלומים שישלם בעל רשיון ספק שירות חיוני
לצרכנים ,בשל הפרת אמות המידה שנקבעו ,ולבדוק ולהחליט בעניין תלונות של צרכנים .כמו כן,
היא תהיה רשאית לתת הוראות לגבי עסקה ספציפית עם בעל רשיון ספק שירות חיוני ,אם תקבע
לכך הוראה בכללים שיוציא השר.
ד .מתן רשיונות ופיקוח על מילוי הוראות שנקבעו ברישיונות.
לעניין הוראות בקשר עם קביעת התעריפים ראה סעיף  1.8בדוח זה.
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 .7חוק משק החשמל קובע כי רשות החשמל רשאית לתת רשיון לפעילות ,לקבוע בו תנאים וכן להגביל או
שלא להגביל את תקופת תוקפו .רשיון כאמור יכנס לתוקפו לאחר שאושר בידי השר .בנוסף ,קובע
החוק ,כי השר רשאי ,אם ראה כי הדבר נדרש לשם קידום מטרות חוק ומדיניות הממשלה או מדיניותו
בתחום משק החשמל ,להורות לרשות החשמל לתת רשיון ,לשנות תנאי מתנאי הרשיון ,להוסיף על
תנאי הרשיון או לגרוע מהם )מנימוקים שיירשמו ,לאחר ששמע את עמדת רשות החשמל בעניין,
ולאחר שמסר הודעה לממשלה על כך(; הורה השר כאמור ,תבצע רשות החשמל את הוראתו בתוך
פרק הזמן שקבע בהוראה; חלפו  21ימים מהמועד שבו מסר השר הודעה לממשלה ולא באה דרישה
בכתב מאת חבר הממשלה לדון בהודעה ,יראו את הוראת השר כתקפה .כמו כן ,נקבע בחוק כפי
שתוקן ,כי מוטלות על רשות החשמל חובות דיווח שונות לשר .בנוסף ,אם ראה השר שרשות החשמל
אינה פועלת כראוי ובהתאם להוראות חוק משק החשמל ,בסמכותו לפזרה ,וזאת אם בתוך זמן סביר
שיקבע לא תמלא רשות החשמל את המוטל עליה )בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה(.
בתוך  30ימים מיום פיזור רשות החשמל כאמור ,תמונה רשות חדשה ,ועד אז ,תמשיך רשות החשמל
לפעול בהרכבה הקודם.
 .8לא יינתן רשיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה כי היא תעסוק רק בפעילויות ,לפי הרשיונות
שניתנו לה לפי חוק זה ובפעולות נילוות להן .בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות
אחרות ,שאישרו לו השרים בהתייעצות עם רשות החשמל ,שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או
בפיקוח על מילוי חובותיו לפי חוק משק החשמל.
.9

חוק משק החשמל קובע כי במקרה שבוטל ,הותלה או שונה רשיון שניתן על פי החוק מהסיבות
המנויות בסעיף  8לחוק משק החשמל )מדיניות הממשלה או השר בתחום משק החשמל ,התרומה
לרמת השירותים לציבור ,טובת הצרכנים ותחרות( רשאים השרים לקבוע כללים למתן פיצוי לבעל
הרשיון ,אך יכול שעל פי כללים כאמור ,יהיה שיעור הפיצוי אפס .נכון למועד דוח זה טרם נקבעו כללים
כאמור.

 1.7.2הסדר הנכסים
הוראות חוק משק החשמל
א .לעניין זכויות ונכסים מסוימים שהוחזקו על ידי החברה ערב החלפת פקודת זכיונות החשמל בחוק משק
החשמל ) 5במרץ  ,(1996נקבעו בחוק משק החשמל )סעיף  (62הוראות כלהלן :
 (1על אף הוראות סעיף  46לתוספת לפקודת זיכיונות החשמל )"סעיף  46לזכיון"( ,התחייבויות חברת
החשמל וכן הזכויות והנכסים שלה ,שהיו בידיה בעת פקיעת הזיכיון ושהיא זכאית לפיצוי מן המדינה
בעדם לפי הסעיף האמור ,יישארו בידי חברת החשמל ולא ישולם פיצוי בעדם ) "נכסים ברי פיצוי"(.
 (2הזכויות והנכסים שבעדם חברת החשמל אינה זכאית לפיצוי) ,כאמור בסעיף  1לעיל( ואשר משמשים או
נועדו לשמש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לפעילותה לפי חוק זה ,יירכשו בידי החברה לפי ערכם ביום
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הקניית הזכויות והנכסים ,בהתאם להסדר שייחתם בין המדינה לחברת החשמל; בסעיף זה,
"משמשים"" ,נועדו -לשמש"  -כפי שיקבעו השרים ) "נכסים בשימוש שאינם ברי פיצוי"(.
 (3ישנה קבוצה נוספת של נכסים אשר אינם ברי פיצוי ואשר אינם משמשים ולא נועדו לשמש את החברה
בפעילותה ואשר לגביהם נקבע בסעיף  46לזיכיון ,כי החברה אינה זכאית לפיצוי בעדם עם העברתם
למדינה ,כאשר סעיף  62איננו מסדיר את הטיפול בנכסים אלו ,אך בהעדר שימוש או ייעוד לשימוש בידי
החברה הם אינם חלק מהגדרת "המפעל" כמשמעו בסעיף  46האמור )להלן" :נכסים שאינם ברי פיצוי
שלא בשימוש"(.
החוק אינו מפרט אילו נכסים יכללו בסעיף א 1.לעיל )להלן" :נכסים ברי פיצוי"( ,שעל פי הוראות חוק
משק החשמל נותרים בידי החברה ,והיא אינה נדרשת לשלם למדינה בגינם בהתאם לחוק משק
החשמל; או בסעיף א (2.לעיל) ,להלן" :נכסים שאינם ברי פיצוי"( ,אשר בגינם אמור להיערך הסדר
הנכסים .כמו כן ,חוק משק החשמל אינו מגדיר את השיטה לפיה ייקבע ערכם של הנכסים האלו.
על פי סעיף  62לחוק משק החשמל ,החברה תשפה את המדינה בגין כל תשלום אשר שילמה המדינה
בשל התחייבות מהתחייבויות החברה ,אשר היו בתוקף בעת פקיעת הזיכיון ,עקב פקיעתו או כתוצאה
מיישום הוראות חוק משק החשמל בעניין הסדר הנכסים.
בשנה הראשונה שלאחר מועד פקיעת הזיכיון ,לא נוהל כל משא ומתן וממילא לא הגיעו הצדדים להסדר
והשרים לא קבעו מהם הנכסים בשימוש שאינם ברי פיצוי )הנכסים המשמשים או שנועדו לשמש את
החברה( ו/או הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים כאמור )להלן" :הסדר הנכסים"(.
 (4עד לעריכת ההסדר )כאמור בסעיף  2לעיל( ,יישארו הזכויות והנכסים שלגביהם אמור להיערך ההסדר,
בידי חברת החשמל ,כפי שהיו בעת פקיעת הזיכיון; לא הגיעו הצדדים להסדר כאמור תוך שנה אחת
ממועד פקיעת הזיכיון ,יקבעו השרים הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים כאמור.
עמדת החברה בקשר להסדר הנכסים
ב .החברה מאמינה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים בנושא הפרשנות הראויה של הסדר הנכסים,
ובהתחשב בהוראות הנזכרות לעיל של חוק משק החשמל התוספת לפקודת זיכיונות החשמל 2שעל פיה

 2סעיף  62לחוק משק החשמל מפנה אל סעיף  46לזכיון .סעיף  46לזיכיון בנוסחו המעודכן ,לאחר תיקון הזיכיון בשנת  ,1970ושכותרתו" :תום
הזיכיון" ,קבע ,כדלקמן:
"בתום הזיכיון יעבור המפעל חינם ,על כל קבועותיו ומכשיריו ,וחומריו ,לבעלותו של הנציב העליון ,בתנאי שהנציב העליון ישלם פיצויים
מתאימים בעד חומרי דלק ,מנגנונים ,מונים ומכשירים ,בין שהם מצויים במחסן או מובלים בדרך לחברה או שהוזמנו על ידה והשייכים
לחברה ששילמה בעדם .אם הקימה החברה בינתיים כל מעבדה או כל מוסד מדעי אחר או ספריה ואם קיבל הנציב העליון אותו מוסד או
אותה ספריה לרשותו ,ישלם בעדם פיצויים מתאימים .ואולם ,החברה תהא זכאית לתבוע פיצוי נאות בעד התקנות ותיקונים בתנאים
הקבועים בסעיף ) 44ג( ,כאילו רכשה הממשלה את המפעל במועד שבו עבר המפעל לרשות הממשלה .הוראות סעיף ) 44ו( לתוספת
לפקודת זכיונות חשמל )"סעיף ) 44ו( לזכיון"( יחולו בשינויים המחויבים על פי העניין ,כאילו רכשה הממשלה את המפעל במועד
האמור".
סעיף ) 44ג( לתוספת לפקודת זיכיונות חשמל )"סעיף ) 44ג( לזיכיון"( ,בנוסחו המעודכן קובע:
"כן תשלם הממשלה לחברה פיצוי נאות בעד כל אחד מהמתקנים שהותקנו והתיקונים שנעשו  -למעט תיקונים שנדרשו מחמת בלאי -
רגיל  -לפני מועד הרכישה ,והכל אם נתקיימו כל אלה ובמידה ונתקיימו:
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רוב רובם של הנכסים שהיו בידי החברה במועד פקיעת הזיכיון )הן נכסים ברי פחת שהופחתו במלואם
והן נכסים ברי פחת שלא הופחתו במלואם במועד פקיעת הזכיון ולמעט נכסים בהיקף שולי( ,הינם נכסים
ברי פיצוי ולפיכך לא אמורים להיכלל בהסדר הנכסים .לכן ,במצב דברים זה ,להסדר הנכסים לא הייתה
אמורה להיות ואין השפעה מהותית על החברה או על מצבה הפיננסי ,אם כי הדבר נתון לבחינתו של
צוות ממשלתי ,שמונה לצורך קביעת דרך יישום השינוי המבני בחברה ,לקביעת השרים ולכן אין כל
וודאות שליישום הסדר הנכסים לא תהיה השפעה כזו.
חוות דעת המדינה
ג .ביום  15בפברואר  2000קיבלה החברה מכתב מסגן הממונה על התקציבים באוצר ובו הוא מציין כי
במסגרת צוות ממשלתי שמונה לטפל בנושא ,התגבשה חוות דעת כלכלית ומשפטית מטעם המדינה
)שצורפה למכתבו לחברה( )להלן" :חוות דעת המדינה"( ,אשר יישומה עלול להביא להשפעה מהותית
על החברה.
לפי חוות הדעת המדינה ,בהתייחס להוראות סעיפים )44ג( ו 46 -לזיכיון ,החברה איננה זכאית לפיצוי
בשל השקעות שכבר הוחזרו לה באמצעות הפרשות לפחת .לפיכך ,חוות דעת המדינה ,כללה בהגדרת
הנכסים שאינם ברי פיצוי ואשר הסדר הנכסים אמור לחול עליהם את הנכסים הבאים:
א .כל נכסי החברה שבמועד פקיעת הזיכיון הופחתו במלואם ,וזאת מפאת העובדה שההשקעות בגינם
הוכרו בתעריף דרך ההפרשות לפחת )תחנות כוח ,מתקני הולכה וחלוקה ,נכסי מקרקעין ונכסים שונים
כגון ציוד ,מכוניות ומבנים שונים(.
ב .נכסים שלא הופחתו במלואם ,בגובה מה שהופחת בניכוי התחייבויות ,לפי שיעור

מסוים התלוי

במקורות מימונם  -בעיקר תחנות הכוח ,מתקני ההולכה והחלוקה ,מקרקעין מסוימים וציוד נוסף.
ג .נכסי החברה שאינם ברי פחת  -בעיקר נכסים בלתי מוחשיים ומניות של חברות מוחזקות ,אך לא
מזומנים ומלאי.
בחוות דעת המדינה נקבעו קריטריונים לסיווג הנכסים כאמור וכן נקבעו נוסחאות לחישוב שווי הרכישה,
המבוססות על השווי הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות .חוות דעת המדינה אינה כוללת נתונים לגבי
השווי הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות או השיטה לקביעתם.

המתקן או התיקון לא הופחת עדיין על פי הוראות התוספת השנייה לזיכיון.
התשלום בעד ההתקנה והתיקון לא נעשה מתוך חוב הנובע מאגרות חוב או מהון הלוואה שעדיין לא נפרעו ושהממשלה תהיה חייבת
בפירעונם על פי הוראת ס"ק )ג(.
התשלום בעד המתקן או התיקון נעשה שלא מתוך הון מניות או בידי מעוניין בחיבור ,כמשמעותו בשטר תוספת הזיכיון…"
סעיף ) 44ו( לזיכיון קובע כדלקמן:
"אם בזמן הקניה הזאת תישאר איזו איגרת חוב ללא פרעון ,או שהון מלווה של החברה שאושר על פי סעיף  38מזיכיון זה יישאר בלתי
נפרע ,יקבל הנציב העליון על עצמו את כל ההתחייבויות של החברה הנובעות מזה ,אך זכאי יהיה בטובת ההנאה מהכספים המצויים לשם
אמורטיזציה של ההתחייבויות הללו".
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העלות ליום  31במרס  1996של הנכסים שהופחתו במלואם כמפורט בסעיף  1לעיל ,כפי שהופיעה
בדוחותיה הכספיים של החברה לאותו מועד ,הינה כ 4.46 -מיליארד שקל חדש )כ 7 -מיליארד שקל
חדש בשקלים של חודש דצמבר .(2009
העלות המופחתת נטו ,ליום  31במרס  1996בספרי החברה ,של הנכסים המפורטים בסעיפים  2ו3 -
לעיל ,הינה כ 4.5 -מיליארד שקל חדש )כ 7 -מיליארדי שקל חדש בשקלים של חודש דצמבר .(2009
יובהר ,כי הנתונים האמורים הינם נתונים ליום  31במרץ  ,1996אולם המועד הקובע הינו מועד תום
הזיכיון ,קרי ,יום  5במרץ .1996
סך הכל ,לפי חוות דעת המדינה ,סכום הנכסים שאינם ברי פיצוי ושהסדר הנכסים אמור לחול עליהם
הינו כ 7-מיליארד שקל חדש.
לדעת החברה אין להסיק מהסכומים המצוינים לעיל את הערך הכלכלי של הנכסים שעל פיו אמור
להיקבע הסכום אותו עלולה החברה להידרש לשלם ,גם אם תתקבל העמדה המובאת בחוות דעת
המדינה.
מכתב מנהל מינהל החשמל
ד .בסמוך לאחר קבלת חוות דעת המדינה ,כתב מנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות
)להלן" :המנהל"( לחברה ,על פי הנחיות השר ,ובמכתב זה הורה לחברה שלא להשיב לפניית האוצר
בנושא הסדר הנכסים כל עוד הנושא לא נדון בצורה מסודרת בין משרדי השרים ,ובין החברה למשרד
התשתיות הלאומיות.
חוות דעת החברה
ה .החברה בדעה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,כי פרשנות סעיף  62לחוק משק החשמל
בצורה שתחייב את החברה בתשלום סכומים כנ"ל או כל סכום דומה ,לצורך רכישת נכסים מהמדינה,
תעמוד בניגוד לתכליתו ומטרותיו המוצהרות של חוק משק החשמל ,בניגוד לעקרונות הפרשנות
הראויים ותהווה פגיעה בזכות קניינה של החברה ,עקב הפגיעה שתיווצר בהונה העצמי של
החברה ,האפשרות להעמדתן לפירעון מוקדם של הלוואות החברה  ,הספק בדבר יכולתה לפרוע
התחייבויותיה ולהמשיך את תפקודה כעסק חי ,בעוד שכוונתו הברורה של המחוקק הייתה שהחברה
תתקיים ותמלא את התפקידים שיוחדו לה והמטלות שהוטלו עליה בחוק משק החשמל וברשיונות
שניתנו לה מכוחו.
בנוסף ,קבלת הפרשנות הנ"ל ,ובהנחה שעלות הרכישה צריכה להיות מוכרת בתעריף החשמל
תחייב את צרכני החשמל לשלם פעם נוספת עבור נכסים שרכישתם על ידי החברה כבר שולמה
בעבר ע"י הצרכנים באמצעות תעריף החשמל.
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ו .יצוין ,כי במהלך השנים יצרה החברה מספר שעבודים צפים על כלל נכסיה וזכויותיה .להסדר הנכסים
עלולה להיות השלכה על תחולת השעבודים הצפים כאמור על אותם נכסים שיהיו כפופים להסדר
הנכסים.
ז .החברה בדעה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,כי העלות לחברה ,אם ובמידה שתהיה
בגין הסדר הנכסים או בגין הוראות רכישה מאת השרים ,צריכה להיות מוכרת בבסיס תעריף
החשמל ,אם כי אין כל וודאות לכך.
ח .נכסים מסוימים ,אשר הוחזקו ערב החלפת פקודת זכיונות החשמל בחוק משק החשמל ,ואשר אינם
משמשים ולא מיועדים לשמש לפעילות החברה לפי חוק משק החשמל ,ואשר לפי עמדת החברה,
בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,אינם נשוא הסדר הנכסים )נכסים שאינם ברי פיצוי שלא
בשימוש( ועל כן אינם אמורים לעבור למדינה ,ייתכן ולא יישארו ברשות החברה .העמדה המובאת
בחוות דעת האוצר הינה כי נכסים אלו עברו למדינה .מדיניות החברה הייתה והינה לרכוש נכסים
שיועדו לשמש בפעילות החברה בייצור והולכת חשמל .לכן ,לדעת החברה ,אם אכן הוחזקו נכסים
כאמור מספרם קטן ועלותם המופחתת בדוחות הכספיים נמוכה .נכון למועד דו"ח זה ,לא ניתנה כל
הודעה מטעם השרים בעניין זה.
ט .על יסוד כל האמור לעיל ,החברה ,בהתבסס על חוות הדעת שקיבלה ,מאמינה שליישום הסדר
הנכסים לא הייתה אמורה להיות ואין השפעה מהותית על החברה או על מצבה הפיננסי ,אם כי
הדבר נתון לקביעת השרים ולכן אין כל וודאות שליישום הסדר הנכסים לא תהיה השפעה כזו.
המידע בדבר השפעת הסדר הנכסים על החברה או על מצבה הפיננסי של החברה ,הינו בגדר
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים ,אשר
התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה ,אלא תלויה בהחלטות ממשלה/
השרים /תיקוני חקיקה .בנוסף ,מידע זה מבוסס באופן מהותי על הערכות סובייקטיביות של
החברה למועד דוח זה ,ביחס לגורמי המקרו המשפיעים עליה ואופי ההחלטות שהיא עשויה
לקבל בהתאם לאותן התפתחויות .ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן
חלקי או שונה מכפי שנצפה ,בין היתר ,בשל שינויים בעמדת השרים והממשלה או הדין החל,
אשר אינן בשליטתה של החברה.

 1.7.3רשיונות ותקנות מכח חוק משק החשמל
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א .רשיונות שניתנו לחברה
 (1ביום  2בספטמבר  1997הותקנו תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל
רשיון( ,התשנ"ח ,1997-הקובעות בין השאר נהלים ותנאים שעל מבקש רשיון לעמוד בהם ,כדי
שיהיה רשאי לקבל רשיון ובכלל זה תנאים בעניין הון עצמי ,מימון עצמי וכדומה .כן קובעות התקנות,
כי השר רשאי להתנות מתן רשיון של

ספק

שרות חיוני במבנה ארגוני ומשפטי של

מבקש

הרשיון או במתן התחייבות לשינוי מבנה כאמור וכן להורות על שינוי מבנה ארגוני ומשפטי במהלך
תקופת תוקפו של הרשיון.
 (2לחברה רשיון להולכה ,חלוקה ,הספקה ,מכירה של חשמל וסחר בו ,אשר מכונה "רשיון הזהב" וכן
רשיונות ייצור הניתנים לכל יחידת ייצור בנפרד )להלן" :רשיונות הייצור"( .3בשנת  ,2007נכלל תחום
פעילות חדש בחוק משק החשמל שהוגדר כ"ניהול מערכת" .פעילות ניהול המערכת מבוצעת על ידי
החברה במסגרת רשיון הזהב שנחתם על ידי שר התשתיות הלאומיות ביום  4בספטמבר ,1997
מבלי שניתן לה רשיון נוסף לניהול המערכת .הואיל והחברה מחזיקה ברשיון הולכה היא מוגדרת
כספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל .כמו כן ,קבע השר ,בהתאם להוראות סעיף )18ב( לחוק
משק החשמל ,כי מכיוון שהחברה מרכזת בידה חלק מהותי מהייצור והחלוקה במשק החשמל ,חלות
עליה הוראות חוק משק החשמל ,המתייחסות לספק שירות חיוני.

השרים האריכו בצו דחיית

המועדים את תוקף רשיונות החברה עד לתאריך  1בינואר  .2011להערכת החברה ,אין וודאות
שבתום התקופה המרבית להארכת רשיונות בלא ביצוע מתווה השינוי המבני הקבוע בחוק משק
החשמל ,יינתנו לחברה רישיונות )באופן מלא או חלקי( או שלא יחול שינוי בתנאי הרשיונות לעומת
הרשיונות הקיימים )כולם או חלקם( .בעניין זה ,ראה גם ביאור  1ב' בדוחות הכספיים וכן סעיף 1.7
לעיל לעניין השינוי המבני הנדרש.
ב .סנקציות בגין הפעלה של יחידות ייצור חשמל ,ללא רשיון:
בחוק משק החשמל נקבעו סנקציות נגד מי שמפעיל יחידות לייצור חשמל ללא רשיון כדין ,כמפורט להלן:
(1

סנקציות פליליות  -בהתאם להוראות חוק משק החשמל ,ביצוע כל פעילות טעונה רישוי לפי חוק
משק החשמל )לרבות בתחום ייצור החשמל( ללא רשיון ,מהווה עבירה פלילית שדינה לגבי החברה
הינה קנסות .בנוסף ,קובע החוק ,כי נושא משרה ,שאינו מפקח ועושה כל שניתן למניעת עבירות על
החוק ,בידי התאגיד או עובד מעובדיו  -דינו מאסר שנה וקנס.

(2

ביטול רשיונות -לחוק משק החשמל קובע ,כי "לא יעשה אדם פעילות אלא על פי רשיון לפי חוק זה",
וכן כי "ניתן רשיון ,יפעל בעל הרשיון בהתאם לתנאי רשיונו" .לפי הרשיונות שבידי החברה ,על
החברה לפעול בהתאם להוראות הדין ,לרבות כל דין שנכנס לתוקף לאחר מתן הרשיונות .הפרת

 3בתאריך  29באפריל  ,2007נחתמו על ידי שר התשתיות הלאומיות שישה רשיונות ייצור חדשים ליחידות הבאות :אשכול ,אלון תבור ,גזר ,3
גזר  ,4חגית  2וצפית.
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הדין מהווה הפרת הרשיונות ,ורשות החשמל רשאית לבטל את הרשיונות אם מצאה כי הופר תנאי
מתנאיהם )כגון הפרת הדין ,כאמור(.
ביום  16במאי  ,2007החליטה רשות החשמל על הצורך בהפקדת ערבויות עבור עמידה בתנאי
רישיונות חשמל קבועים .על פי ההחלטה ,תקרת הערבות למחזיק ברישיונות לא תעלה על סכום
כולל של  15מליון דולר .בהתאם להחלטה האמורה הדרישה להעמדת ערבויות על ידי החברה
תתבצע בהתאם להתקדמות הליכי השינוי המבני ,בחברה ובכללם הענקת רישיונות לפעילויות
החברה.

ג .הוראות שנקבעו ברשיונות שניתנו לחברה
רשיונות הייצור ורישיון הזהב שניתנו לחברה קובעים ,בין השאר ,כי:
(1

רישיון הזהב ומרבית רשיונות הייצור קובעים כי כל פעילות תבוצע כמרכז רווח נפרד ויכול שפעילות
תבוצע ביותר ממרכז רווח אחד .מרכזי הרווח הם כפי שיורו השר או רשות החשמל או המנהל ,לפי
הנוסח הרלבנטי של כל רישיון .בחלק מהרשיונות נקבע כי מרכזי הרווח יהיו כפי שיורה השר
כמפורט בנספח לרשיון .יובהר כי לאותם רשיונות ייצור לא צורף הנספח ביחס למרכזי הרווח.

(2

בעל רשיון יגיש דוחות כספיים שנתיים מבוקרים על ידי רואה החשבון בנפרד לכל אזור ,לכל פעילות,
לכל יחידת ייצור או תחנת כוח ולכל מרכז רווח כאמור בסעיף  1לעיל ,וכן יגיש דוחות מאוחדים לעניין
פעילויותיו לפי כל הרשיונות שבידו .אם בידי בעל רשיון הייצור רשיון או רשיונות לפעילויות נוספות
יוגשו דוחות כאמור גם לגבי אותן פעילויות ,באופן שיורה השר.

(3

בעל רשיון יגיש למנהל או לרשות החשמל או לשר )לפי העניין( תוכנית עסקית ,לרבות דוחות
כספיים פרופורמה מבוקרים על ידי רואה החשבון של בעל הרשיון לגבי פעילויותיו לפי הרשיון לכל
תקופת הרשיון .בעל הרשיון יערוך עדכון של התוכנית ויגיש כל שנה תוכנית מעודכנת למנהל או
לרשות החשמל )לפי העניין( .הדוחות יערכו בנפרד לכל אזור ,לכל פעילות ,לכל יחידת ייצור או
תחנת כוח ולכל מרכז רווח )לעניין רשיונות הייצור ,כפי שיורה המנהל או רשות החשמל )לפי
העניין(.

(4

הפעילויות והשירותים יבוצעו על ידי החברה באמינות וביעילות וללא הפליה ובאופן שלא תפגע
אפשרות של תחרות הוגנת.

(5

בעל הרשיון רשאי לבצע את הפעולות הנלוות לפעילויות על פי הרשיון ,המפורטות בנספח לרשיון.
פעולה נלווית שלא כלולה בנספח ,טעונה אישור בהתאם להוראות חוק משק החשמל.

(6

רשיונות הייצור קובעים כי כל יחידת ייצור תהיה זמינה לייצר חשמל לפי תוכנית תפעול ותחזוקה
שתוגש על ידי החברה ותאושר על ידי המנהל.
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(7

תוגש לשר תוכנית פיתוח.

(8

רשיון הזהב קובע כי יינתנו שירותי תשתית וגיבוי לבעלי רשיונות אחרים וחלה החובה לרכישת
חשמל מיצרנים פרטיים )ראה סעיף  2.1.4בדוח זה(.

(9

חל איסור שעבוד ,העברה או עיקול של הנכסים המפורטים ברשיונות )הכוללים את מרבית נכסי
החברה( ,אלא באישור השר )ראה סעיף  3 1.6.1בדוח זה( .רשיון הזהב קובע בנוסף ,כי השר
רשאי להוסיף או לגרוע מרשימת הנכסים שבנספח לרשיון ,במשך תקופת הרשיון.הכללת או אזכור
נכס ,בנספח ,אין בה בכדי להקנות לבעל הרשיון כל זכות בנכס ולגרוע מחובותיו לגביו בהתאם
לאמור בחוק משק החשמל לעניין הסדר הנכסים )ראה ביאור  1ז'( בדוחות הכספיים( .היו מוקנות
לצד שלישי כל שהוא ,במועד כניסתו של הרשיון לתוקף ,זכויות בנכס מהנכסים המשמשים לשם מתן
פעילות בעל הרשיון ,יבטיח בעל הרשיון ככל יכולתו ,כי לא יווצר מצב בו עלול מימוש הזכויות בנכס
כאמור לפגוע בביצוע התחייבויותיו לפי הרשיון.

 (10לא ייעשה שינוי או ארגון מחדש בבעל הרשיון ,לרבות מיזוג ,פיצול ,פשרה ,הסדר או פירוק מרצון
ללא אישור השר.
 (11רשות החשמל רשאית בכל עת לבטל רשיון ,כולו או חלקו ,או להתלותו וכן להוסיף בו תנאים ,כללים
וחובות או לשנותם ,אם מצאה כי הופר תנאי מתנאי הרשיון ,או שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו,
או שחדלה להתקיים בבעל הרשיון הכשירות הנדרשת לפי חוק משק החשמל ולפי התקנות .רשיונות
הייצור קובעים בנוסף ,כי רשות החשמל רשאית לפעול כאמור גם מהטעמים המנויים בסעיף  8לחוק
משק החשמל )יש לציין כי ברשיונות מסוימים הסמכות האמורה הוקנתה לשר ולא לרשות החשמל,
אולם בעקבות תיקון מס'  3לחוק משק החשמל מאפריל  2005במסגרתו הועברה לרשות החשמל
הסמכות ליתן רשיונות ולפקח על מילוי תנאיהם ,יש לקרוא את הוראות הרישיונות הללו לאור שינוי
הסמכויות כאמור בתיקון(.
 (12בעל רשיון ייצור ובעל רישיון זהב ישלם בעד רשיונו את האגרה שתקבע על ידי השרים.
 (13בעל רשיון לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון אחר ולא ישלוט בו בדרך אחרת ,במישרין
או בעקיפין ,אלא באישור שר התשתיות .רשיונות הייצור קובעים בנוסף כי לא תועבר שליטה בבעל
הרשיון במישרין או בעקיפין ,אלא באישור שר התשתיות.
 (14חויבה המדינה בתשלום כלשהו בגין מעשה או מחדל של בעל רשיון ייצור ,בקשר לפעילותו על פי
הרשיון ,ישפה בעל הרשיון את המדינה.
 (15בהתאם לתנאי הרשיונות ,קיבלה המדינה פטור מאחריות כלפי בעל רשיון וצד ג' כמפורט להלן:
)א( כל אישור ,היתר או הוראה שניתנו לבעל הרשיון לצורך רשיון זה או במסגרתו ,בין שניתן לפני מתן
הרשיון ובין שניתן לאחר מכן ,לא יטיל על המדינה כל אחריות כלפי בעל הרשיון וכל צד ג' ולא ישמש
עילה לתביעה של בעל הרשיון או צד ג' כלפי המדינה.
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)ב( אין בסמכות האישור או הפיקוח הניתנים על פי רשיון זה ,לרבות שימוש בסמכות כאמור ,כדי להטיל
על המדינה ,אחריות כלשהי המוטלת ,לפי רשיון זה על בעל הרשיון ,או כדי להסיר או להמעיט
מאחריות זו.
(16בתקנות המפורטות בס"ק ה' להלן קיימות הוראות שונות אשר מתווספות על ההוראות שנקבעו
ברשיונות שהוענקו לחברה.
החברה לא מגישה דוחות כספיים מבוקרים למרכזי רווח כנדרש במרבית הרישיונות .על אף האמור,
קיבלה החברה רישיונות ליחידות הייצור החדשות ,אשר חוזרים וכוללים דרישה לדיווח על פי מרכזי
רווח מבוקרים .החברה חשופה להליכים העלולים להנקט נגדה עקב אי עמידה בדרישות אלה.
בנוסף  ,חוק משק החשמל קובע סנקציות נגד מי שפועל ללא רשיון כדין .נכון למועד דו"ח זה לא
ננקטו כנגד החברה כל פעולות בעניין זה .להערכת החברה ,לאי עמידתה של החברה בדרישה זו לא
תהיינה השלכות מהותיות.
נכון למועד הדוח ,להערכת הנהלת החברה ,פרט לאמור לעיל ,החברה עומדת בתנאי הרשיונות
שניתנו לה.
ד .הוראות חוק משק החשמל בדבר ביטול/התליית רשיון
סעיף  8לחוק משק החשמל קובע כי רשות החשמל בבואה להחליט אם לתת רשיון או לקבוע בו
תנאים וכן השר בבואו לתת אישור לפי סעיפים  11-13לחוק משק החשמל ,יפעלו בהתאם למדיניות
הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל ,וישקלו בין השאר את :תרומת מתן הרשיון לרמת
השירותים לציבור ,טובת הצרכנים ותרומת מתן הרשיון לתחרות במשק החשמל.
סעיף  9לחוק משק החשמל קובע כי רשות החשמל רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן
רשאית ,באישור השר ,להוסיף בו תנאים ,כללים וחובות או לשנותם ,אם מצאה שהופר תנאי מתנאי
הרשיון ,שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק משק
החשמל .הרשות ,באישור השר ,רשאית לפעול כאמור גם שלא מאחת הסיבות הנ"ל ,מהשיקולים
המנויים בסעיף  8לחוק משק החשמל .רשות החשמל תיתן לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.
ה .תקנות שהותקנו מכוח חוק משק החשמל
בחודש דצמבר  2004פורסמו ברשומות תקנות משק החשמל )קוגנרציה( ,התשס"ה 2004-ותקנות
משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון( )תיקון( ,התשס"ה ,2004-השמות דגש
לגבי סקר סיכונים וביטוחים נדרשים ,ובאותו החודש נחתמו ,בנוסף ,ארבע תקנות שפורסמו ביום 8
בפברואר  ,2005כדלקמן:
(1

תקנות משק החשמל )קונגרציה( )תיקון( ,התשס"ה ,2005-הכוללות תיקון לתקנות משק החשמל
)קונגרציה( ,התשס"ה 2004-שפורסמו בחודש דצמבר .2004
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(2

תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיונות וחובות בעל רשיון( )תיקון מס'  ,(2התשס"ה-
 ,2005הכוללות תיקון לתקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון( )תיקון( ,התשס"ה2004-
שפורסמו בחודש דצמבר ) 2004השמות דגש לגבי סקר סיכונים וביטוחים נדרשים(.

(3

כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני( )תיקון( ,התשס"ה 2005-הכוללים הרחבת
התחולה של כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני( ,התש"ס 2000-גם על אדם שקיבל
אישור מאת השר או רשיון ייצור ערב תחילתן של תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי
קונבנציונאלי( ,התשס"ה ,2005-או שקיבל רשיון ייצור בהתבסס על אישור כאמור וכן על יצרן שמתקנו
מופעל באנרגיה מתחדשת .תיקון נוסף לתקנות אלה פורסם ברשומות ביום  17בפברואר .2005

(4

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי( ,התשס"ה .2005-תיקון לתקנות אלה פורסם
ברשומות ביום  17בפברואר  2005ולפיו מוחלות הוראות התקנות גם על יצרן שקיבל רשיון לפי
מכרז שפורסם ערב תחילתן של התקנות האמורות.
כל התקנות דלעיל ,מתייחסות בצורה שונה ליצרנים בעלי יחידות ייצור בטכנולוגיות שונות של היצרן
הפרטי :יחידות ייצור באנרגיות מתחדשות  -אנרגיה תוך שימוש בשמש ,רוח ,מים ופסולת .יחידות
ייצור המשתמשות בטכנולוגיה של קוגנרציה  -יחידת ייצור המפיקה בו זמנית אנרגיה חשמלית ואנרגיה
טרמית שימושית )קיטור( ,טכנולוגיה קונבנציונאלית כולל אנרגיה אגורה.
התקנות נועדות להסדיר עסקאות של יצרן פרטי עם ספק שירות חיוני לאספקת חשמל וכן אפשרות
אספקת חשמל לצרכני קצה תוך כדי קבלת שירותי תשתית ,גיבוי ושירותים נלווים מבעל רשיון הולכה
או חלוקה.
התקנות קובעות שיטות שונות של עסקה עם ספק שירות חיוני כדלקמן:
שיטת מכירת אנרגיה ) (energyושיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה ).(capacity & energy
לכל אחת מהשיטות נקבעת התמורה שתשולם ,על פי התנאים שמפורטים בתקנות .בנוסף ,ישנם
מקרים בהם המחיר ייקבע על פי הסכמה בין הצדדים.
לתקנות תהיינה השלכות על החברה אך ורק ככל שיוקמו מתקני ייצור על פי האישורים העקרוניים
שניתנו ו/או יינתנו ליצרני חשמל פרטיים ,ובשלב זה החברה אינה יכולה להעריך את השפעתן של
תקנות אלה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.1.4בדוח זה .נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל
הדרישות המפורטות בתקנות אלה ,למעט הדרישה ברשיונות הייצור להכליל את המדינה כמוטב בחלק
מפוליסות ההקמה בפרויקטים שעומדים בפני סיום .בפוליסות הקמה חדשות בהן תתקשר החברה,
תוסדר הדרישה הנ"ל מראש.
באוגוסט  2009הוכנסו תיקונים בכל התקנות הנ"ל שמטרתם הסדרת פעילות מנהל המערכת כגורם
שמתקשר מול היצרנים הפרטיים .כמו כן תוקנו תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות
בעל הרשיון( ,התשנ"ח –  ,1997כך שישקפו את תיקון מספר  3לחוק משק החשמל משנת ,2005
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באופן שהפנייה לקבלת הרשיון נעשית לרשות החשמל לאור סמכותה ליתן רשיונות ,והרשיון נכנס
לתוקף רק לאחר אישור השר.

 1.7.4חוק החברות הממשלתיות
 1.7.4.1על פי חוק החברות הממשלתיות ,מוגדרת חברה ממשלתית כחברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה
באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או
בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית; כיוון שמדינת ישראל מחזיקה בכ-
 99.85%מהון המניות של החברה ,החברה מוגדרת חברה ממשלתית על פי חוק זה.

 1.7.4.2חוק החברות הממשלתיות קובע בין היתר ,כלהלן:
 (1החלטה של חברה ממשלתית למכור מניות שהיא מחזיקה בחברה בת ממשלתית שלה טעונה
אישור הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת.
 (2החלטות של חברה ממשלתית בעניינים אלה טעונות אישור הממשלה:
)א( שינוי במטרות החברה.
)ב( הגדלת הון המניות הרשום.
)ג( שינוי בזכויות הצמודות למניות.
)ד( הקצאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות כשהיא דרושה לפי מסמכי היסוד  -אם יש
בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 10%
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למנות דירקטור.
)ה( הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון.
)ו( הנפקת איגרות חוב הניתנות להמרה במניות ,והמרה במניות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות
המרה או של הלוואה שקיבלה החברה.
)ז( הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית לחברה שאינה פרטית.
)ח( חידוש ארגונה של החברה ,פירוקה מרצון ,פשרה ,סידור או מיזוג עם חברה אחרת.
)ט( הקמת חברה ,לבד או עם אחרים ,ורכישת מניות בחברה קיימת ,למעט רכישת מניות בבורסה
בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים .סברה החברה הממשלתית כי פעולה או
עסקה אינה טעונה אישור לפי פסקה זו ורשות החברות חלקה על כך ,תבוא הפעולה או העסקה
לאישור הממשלה.
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)י( זכות שהעניקה חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל,
במישרין או בעקיפין ,את הממשלה ,בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת מניות בחברה,
לרבות בקשר עם ביצוע שינויים מבניים והפרטה ,קידום התחרות והסדרת הענף שבו פועלת
החברה; לעניין זה" ,זכות או התחייבות"  -לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או מחדל של
הממשלה ,שאינו בשליטת החברה ,יקנה לצד שלישי סעדים ותרופות נגד החברה.
)יא( הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ,אם סברה רשות החברות כי כתוצאה מפרסום
התשקיף עלולה המדינה ,בהיותה בעלת שליטה בחברה ,לחוב באחריות לנזק שייגרם מחמת
פרט מטעה שהיה בתשקיף ,לפי חוק ניירות ערך ,והודיעה על כך לחברה.
)יב( פעולה כבעלת מניות בחברת-בת ממשלתית באחד העניינים האמורים בפיסקאות )א( עד )י(
לעיל.
)יג( התחייבות לאחת הפעולות האמורות בפיסקאות )א( עד )יא( לעיל.
החלטות כאמור של חברה בת ממשלתית טעונות גם הן אישור הממשלה ,והן תבואנה לפני
השרים ,באמצעות חברת האם ,לשם השגת אישור זה.
 (3שר האוצר רשאי ,על פי המלצת רשות החברות ,לקבוע כללים לעריכת התקציבים והתכניות
בעניין תקציבה השנתי של החברה ודרך ביצועה והשימוש במקורות העומדים לרשותה; תכנית
הפעולה של החברה לאותה שנה ותוכניותיה לטווח ארוך ותקן עובדי החברה המועסקים ,אם
לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן.
 (4חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית,
זולת אם קבעה לה הממשלה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,שיקולי פעולה אחרים.
נכון למועד דוח זה ,לא נקבעו לחברה שיקולי פעולה אחרים .כל עוד החברה הינה חברה
ממשלתית ,הממשלה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאית לקבל החלטות נוספות לפיהן
תפעל החברה לפי שיקולי פעולה אחרים גם לאחר דוח זה.
 (5בנוסף על פי הוראות כל דין ,רשאי שר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,וביחס לחברה
ציבורית  -בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ,לקבוע לפי הצעת רשות החברות כללים לעריכת
דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא נותנת שירות חיוני לציבור ,לרבות
לעניין הפרטים שייכללו בהם ,העקרונות החשבונאיים לעריכתם ,וההצהרות והביאורים שיצורפו
להם .מכוח הוראה זו הותקנו תקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של
חברת החשמל לישראל בע"מ( )הוראת שעה( ,תשס"ה.2004-
 (6החלטת הדירקטוריון בדבר ייעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות(
טעונה אישור רשות החברות .אם רשות החברות חלקה על החלטת הדירקטוריון ,תפעל החברה
על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה .כמו כן ,ההוראות האמורות לא
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יחולו על חברה אשר הממשלה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,החליטה שטעמים של הצעת
מניות לציבור מחייבים שלא להחילן עליה .לעניין זה ראה סעיף  1.5לדוח זה.
 (7ראתה רשות החברות כי אינטרס ציבורי מחייב זאת ,רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על
דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין ,ובלבד
שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים ,בדין או בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובכללי הדיווח
המקובלים.
 (8חלקה רשות החברות על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה
הממשלתית נדרשת להגישו לפי כל דין ,רשאית היא ,אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת,
להורות לחברה לגלות את עמדת רשות החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות ,להנחת דעת
רשות החברות.
 1.7.4.3הוראות רשות החברות הממשלתיות בענין הדיווח הכספי
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל
בע"מ( )הוראת שעה( ,תשס"ה –  2004חלות על החברה דרישות גילוי נוספות אשר מקורן בהוראות
שניתנו לחברה על ידי רשות החברות הממשלתיות וזאת כמפורט להלן:
א( הוראה מיום  2במרץ  - 2004יינתן גילוי בדוחות הכספיים של החברה לתחומי הפעילות של ייצור,
הולכה וחלוקה של חשמל .הגילוי ייכלל בדוחות הכספיים ,ויכלול תמצית מאזנים ,דוחות רווח והפסד,
והפרטים העיקריים ששימשו בהכנתם של תחומי הפעילות .גילוי יינתן גם ליעדים פיננסיים ,לרבות
יעדים לעמידה בעלויות הנורמטיביות המוכרות שנקבעו על ידי רשות החשמל וההפרשים ביניהן לבין
העלויות בפועל.
ב( הוראה מיום  14בספטמבר  2004כדלהלן:
) (1רשיונות החברה ,תעריפיה ,פעילויותיה ,הפיקוח עליה והחלטות המדינה ורשויותיה מתייחסים לכל
פעילות של החברה ,בנפרד .המדובר בחברה מורכבת בעלת היקף עסקים עצום הנותנת שירות
לציבור .לנוכח לוח הזמנים הקצר להשלמת ביצוע ההערכויות הרבות והמורכבות הנדרשות עד
לראשית שנת  ,2006מועד תום הרשיונות ותום בסיס התעריפים הנוכחי ,נדרש גילוי כמפורט בהוראה
זו.
ההערכות החשבונאית ומתן הגילוי בדוחות הכספיים בנוגע לפעילויות החברה ,מהווים נדבך חשוב
לצורך הגילוי הנאות והעמידה בלוחות הזמנים .מתן גילוי זה בדוחות הכספיים ,חיוני לקיום חובות
השקיפות ,הגילוי הנאות ועמידה בחובות מתן דין וחשבון ונשיאה באחריות ) ,(ACCOUNTABILITYתוך
יצירת מנגנוני בקרה ודיווח החיוניים לדירקטוריון ,להנהלת החברה ,לבעלי המניות וליתר המשתמשים
בדוחות הכספיים.
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) (2הגילוי יינתן על בסיס העקרונות בדבר רישום הפעולות הנוגעות לפעילויות השונות .יכלול ,בין היתר,
נתוני השוואה ,לרבות דוחות כספיים כאמור להלן של הפעילויות השונות ,פירוט ההנחות ,הפרטים
העיקריים וכללי החשבונאות ששימשו בעריכתם.
חישוב התעריפים לפעילויות השונות יהיה בהתאם לעקרונות שנקבעו )או ייקבעו( בעניין זה על ידי
רשות החשמל.
) (3הגילוי לגבי הפעילויות יינתן לפעילויות המפורטות בסעיף ) (5להלן וייכלל בכל הדוחות הכספיים
השנתיים ,הרבעוניים והתקציביים )שנתיים ורב שנתיים( ,שיוגשו על ידי החברה באופן שוטף ,בהתאם
לעקרונות ולפרטים הכלולים בהוראות חוזרי הרשות וכמפורט להלן.
) (4החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת  2005ואילך ,הגילוי האמור יכלול בנוסף בביאור את
הפרטים הבאים:
)א( דוחות כספיים של יחידות ייצור שסעיף ) 6ז( לחוק משק החשמל חל עליהם.
)ב( דוחות כספיים של הפעילויות באתרים :רוטנברג ואורות רבין.
)ג( דוחות כספיים של מקטע ההולכה.
)ד( דוחות כספיים של מקטע החלוקה לפי הפירוט בסעיף ) (5להלן.
) (5להלן פירוט הפעילויות להן נדרשה החברה לתת גילוי כאמור לעיל:
)א( מקטעי החלוקה :מחוז צפון ,מחוז חיפה ,מחוז ירושלים ,מחוז דן ומחוז הדרום  -כל אחד בנפרד.
)ב( מקטעי הייצור :אתר רוטנברג ,אתר אורות רבין ,אתר חיפה ,אתר רידינג ,אתר אשכול ,אתר גזר,
אתר חגית,

אתר אלון תבור ,אתר רמת חובב ,אתר צפית ושאר האתרים כפעילות ייצור נוספת

אחת  -כל אחד בנפרד.
)ג( מקטע ההולכה.
נכון למועד הדוח החברה מקיימת את ההוראות האמורות אולם ההוראות לגבי עריכת דוחות
כספיים נפרדים לפעילויות כאמור בסעיפים  4ו  5-לעיל נדחו על ידי רשות החברות הממשלתיות
במכתב מיום  26במרס  ,2006בו הודיע מנהל רשות החברות ,כי יישום אבני הדרך הראשונות,
נדחו ברבעון אחד לפחות וכי עד לחודש מאי  2006תקבע המסגרת המתאימה ולוח הזמנים לביצוע
ההוראה .נכון למועד דו"ח זה ,לא חלה כל התפתחות בנושא.
יצוין ,כי יישום ההוראות האמורות לעיל מהווה תנאי בתקנות אלה לעניין עריכת דוחות כספיים
מותאמים.
ג( השקעות בחברה
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כל עוד החברה הינה חברה ממשלתית לא תשקיע הממשלה בחברה אלא באישור ועדת הכספים של
הכנסת.

 1.7.4.4תחולת חוק החברות הממשלתיות על חברות בנות ממשלתיות
הוראות חוק החברות הממשלתיות קובעות ,כי החוק יחול על חברת בת ממשלתית ,כשם שהוא חל על
חברה ממשלתית ,בשינויים מסוימים .בנוסף ,נקבעו בחוק החברות הממשלתיות הוראות נוספות בעניין
חברת בת ממשלתית ,ובכללן:
הדירקטורים בחברות בת ממשלתית מטעם החברה האם ,מתמנים בידי דירקטוריון חברת האם,
באישור השרים ,לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.4
הוראות חוק החברות הממשלתיות בדבר תנאי כשרות ,פסלות ,ייצוג הולם לשני המינים ,ייצוג הולם
לאוכלוסיה הערבית וכשירות מיוחדת לבעלי זיקה לשרי הממשלה ,חלות גם על דירקטורים אלו; מכרה
הממשלה מניות שהחזיקה בחברת האם ,או מכרה חברת האם מניות שהחזיקה בחברת הבת ,יחדלו
לכהן הדירקטורים בחברת הבת הממשלתית שמונו מטעם חברת האם ,כולם או חלקם ,אם הדבר
מתחייב מעסקת המכירה ,מהיום שרשות החברות או חברת האם הודיעו עליו לחברת הבת
הממשלתית; התחייבה מעסקת המכירה הפסקת כהונתם של חלק מהדירקטורים האמורים בלבד,
יקבעו השרים ,לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים מי יהיו הדירקטורים שכהונתם תופסק.
החלטה של חברה ממשלתית למכור מניות שהיא מחזיקה בחברת בת ממשלתית שלה טעונה אישור
הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת )למעט סייגים מסוימים הנוגעים למכירת מניות הרשומות
למסחר בבורסה(.
חוק החברות הממשלתיות מסמיך את הדירקטוריון של חברה ממשלתית לדרוש מהמנהל הכללי של
חברה בת של החברה מידע בכל עניין שלדעת הדירקטוריון נוגע לענייני חברת הבת וכן מוסמך
הדירקטוריון לדרוש מרואה החשבון ומהמבקר הפנימי של חברת הבת דין וחשבון בנוגע אליה.

 1.7.4.5רשות החברות הממשלתיות
בחוק החברות הממשלתיות נקבע ,כי רשות החברות תייעץ לממשלה ,באמצעות שר האוצר ,ותייעץ
לשרים בעניינים הנוגעים לחברות הממשלתיות; תטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים
לכלל החברות הממשלתיות; תעקוב אחר מילוי המלצות מבקר המדינה הנוגעות לחברות ממשלתיות
ותסייע במילוין; תייעץ ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן; תעקוב ברציפות אחר הפעילות של
כל אחת מן החברות הממשלתיות ,הגשמת מטרותיה ,מהלך עסקיה ,מצבה הכספי ומדיניות השכר
 " 4הועדה לבדיקת מינויים" הינה ועדה שמונתה על ידי שר האוצר לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור ,יו"ר
דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית.
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שלה ותודיע על ממצאיה לשרים; תבדוק דוחות המוגשים לה מחברה ממשלתית ואת החומר עליו
מבוססים הדוחות ותעיר הערותיה עליהם לחברה ולשרים; תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק,
מיזוג ,פשרה ,סידור ,חידוש ,ארגון ומכירת מניות של חברות ממשלתיות; תייעץ לועדת שרים בענייני
הפרטה ותטפל בביצוע החלטות הפרטה; תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה
הממשלה או השרים וכל תפקיד אחר המיועד לה על פי חוק החברות הממשלתיות.
רשות החברות רשאית לשלוח לכל ישיבת דירקטוריון של חברה ממשלתית נציג מטעמה .מעמדו של
נציג רשות החברות בישיבה כאמור הינו כשל דירקטור ,לבד מן העובדה ,כי אין למנות את קולו במניין
החוקי של הנוכחים הנחוץ לשם יצירת קוורום ,וכי אין לו זכות הצבעה.
 1.7.4.6הדירקטוריון
א( יו"ר הדירקטוריון
הדירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו ליו"ר הדירקטוריון .בחירתו טעונה את אישור
השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים ,אולם הממשלה רשאית למנות את יו"ר
הדירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון ,אם ראתה צורך בכך ,לאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויים.
החוק מסדיר את תנאי הכשירות של יו"ר הדירקטוריון )ראה סעיפים קטנים ) (3א( ו) (3-ב( להלן,
בסייגים המנויים בחוק(.
יו"ר הדירקטוריון חייב למסור לשרים ולרשות החברות העתקי פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון תוך
שבועיים מכל ישיבה ,וכן אחת לשישה חודשים ובכל עת ,לפי דרישת השרים או רשות החברות ,דין
וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון .כמו כן ,על יו"ר הדירקטוריון להגיש לרשות
החברות ולשרים את הצעת התקציב השנתי ,תוכניות הפעולה וטיוטת הדוחות הכספיים של החברה
חודש לפני המועד לדיון בהם ,זולת אם קבעו השרים ,לאחר התייעצות עם רשות החברות ,תקופה
קצרה יותר.

ב( תפקידי הדירקטוריון
חוק החברות הממשלתיות מפרט את העניינים שחובה על הדירקטוריון לטפל בהם ,ללא יכולת להאציל
סמכויות אלה .בין היתר ,על הדירקטוריון לקבוע את מדיניותה הכללית של החברה בתחום מטרותיה,
את פעולותיה הפיננסיות ,את תקציביה ,את תוכניות פעולתה לאותה שנה ולטווח ארוך ,תקן העובדים,
לאשר על פי המלצת המנהל הכללי ,את מינויים של הפקידים הבכירים ,כהגדרתם בחוק החברות
הממשלתיות ואת שכרם ,לדון בטיוטת הדוחות הכספיים ובהערות רואי החשבון לגביה ולאשר מתן
הלוואות והפקדת כספים החורגים מהמהלך הרגיל של עסקי החברה.
על הדירקטוריון לדאוג ,מדי שנה ,לעריכת מאזן ,דוח רווח והפסד ,כולל ייעוד רווחים ,דוח המשאבים
ואופן השימוש בהם ודוחות כספיים מאוחדים.
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בנוסף ,דירקטוריון החברה יהיה חייב לקבוע ,כפוף לכללים שיקבע שר האוצר ,לפי הצעת רשות
החברות ,גם את אופן בחירת הפקידים הבכירים בחברה ,ואת תנאי הכשירות הנדרשים מהם.
דירקטוריון החברה יהיה חייב לקבוע את אופן בחירת שאר עובדי החברה ותנאי כשירותם ,כפוף
לכללים שיקבע שר האוצר ,לפי הצעת רשות החברות ,אם נקבעו.
הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו ועדות קבועות או לעניין מסוים ,אשר סיכומיהן יהיו בבחינת
המלצות לדירקטוריון ,והוא רשאי לאמצם ,לשנותם או לדחותם ,וכן רשאי הוא להאציל סמכויות לוועדה,
והכל פרט לסמכויות האמורות לעיל שאינן ניתנות להאצלה.
ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צורכי החברה ולפחות אחת לחודשיים ,אלא אם כן קבעו השרים ,לאחר
התייעצות עם רשות החברות ,מועדים אחרים ,לפי טיב עסקיה של החברה .הדירקטוריון יקיים ישיבה
מיוחדת אם דרשו זאת השרים ,רשות החברות או אחד הדירקטורים.
שר האוצר רשאי ,לפי המלצת רשות החברות ,לקבוע כללים לדרך עבודתו וסדר דיוניו של הדירקטוריון,
אם לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן.
ג( דירקטורים מטעם המדינה
דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית )בסעיף קטן זה – "דירקטור מטעם המדינה" או
"דירקטור"( מתמנה בידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים .כתב המינוי יימסר
לדירקטור מאת השרים לאחר קבלת חוות דעתה של הועדה לבדיקת מינויים והעתקו יימסר לחברה
באמצעות רשות החברות .תוקף המינוי הוא מיום מסירת כתב המינוי לחברה ,זולת אם נקבע בו מועד
אחר.
על פי חוק החברות הממשלתיות שר האוצר ימנה ועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים
לכהונת דירקטור מטעם המדינה ,יו"ר דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית.
על פי חוק החברות הממשלתיות ,כשיר לכהן כדירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית ,תושב
ישראל שמלאו לו  25שנה לפחות ושנתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ,ראיית חשבון,
מנהל ציבורי ,הנדסה או לימודי עבודה ,או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה
גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;
)ב( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות
בשניים או יותר מאלה:
) (1בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
) (2בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים ,מסחריים ,ניהוליים או
משפטיים;
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) (3בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
אין למנות כדירקטור שר ,סגן שר ,חבר הכנסת; עובד החברה ומי שמועסק בשירותה למעט המנהל
הכללי ונציג נבחר של עובדי החברה .לעניין זה ,יו"ר הדירקטוריון לא ייחשב כעובד החברה; מנהל רשות
החברות ועובדיה )זולת אם נמצאת החברה בהליך של פירוק או חיסול עסקיה(; אדם מקרב הציבור
אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; מי שהורשע בעבירה
שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו; מי שפסול לכהן
כדירקטור על פי פקודת החברות או על פי כל דין אחר; ומי שיש לו זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד
קשור לחברה ,כהגדרתו בחוק החברות הממשלתיות ,או אם יש לו קשר אישי להנהלת החברה או
להנהלת תאגיד קשור לחברה.
מספר הדירקטורים מבין עובדי מדינה לא יעלה על שני שלישים מכלל חברי הדירקטוריון שנתמנו כנציגי
הממשלה.
בנוסף ,בהתאם לחוק החברות הממשלתיות ,חלות על הדירקטורים בחברה הוראות לעניין משך
הכהונה ,תנאי הכהונה )לרבות גמול והוצאות שישולמו לדירקטור( והוראות בדבר פקיעת כהונת
דירקטורים והשעייתם .כמו כן ,קובע חוק החברות הממשלתיות חובות בדבר מתן ידיעות לשרים
ולרשות החברות על ענייני החברה.
אם מצאה הוועדה לבדיקת מינויים כי למועמד לכהונת דירקטור ,יו"ר דירקטוריון או מנהל כללי ,יש זיקה
אישית ,עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה ,היא לא תמליץ על מועמדותו ,זולת אם מצאה ,כי יש לו
כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של החברה ,או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת
בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק החברות הממשלתיות.
החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ על מינויו של מועמד שנתקיים בו כאמור בפיסקה לעיל,
רשאי השר להגיש השגה על ההחלטה ,שתידון במליאת הממשלה .נימוקי הוועדה יובאו בפני הממשלה
באמצעות היועץ המשפטי לממשלה או נציגו .לא קיבלה הממשלה את השגת השר ,לא ימונה המועמד
לדירקטור.
בנוסף על הוראות חוק החברות הממשלתיות ,מפורסמות על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,מעת לעת,
חוות דעת והנחיות בסוגיות הקשורות למינוי או לכהונה של דירקטורים מטעם המדינה בחברות
ממשלתיות ,כגון סוגיות של ניגוד עניינים בין עיסוקיו של הדירקטור לבין ענייני החברה שיש בו כדי
לשלול את כשירותו ,או להגבילו מלכהן כדירקטור מטעם המדינה; מינוי עובדי מדינה מקצועיים
לדירקטורים; חובת אמונים של דירקטורים בחברות ממשלתיות; והשתתפותם של דירקטורים כאמור
בדיונים הנוגעים למערכת היחסים בין המדינה לחברה הממשלתית.
ד( גמול דירקטורים
 .1גמול דירקטורים מקרב הציבור
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לפי תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות
ממשלתיות( ,התשנ"ד  ,1994 -דירקטור בחברה ממשלתית יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו בדירקטוריון,
שתשלם לו החברה לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה שבהן השתתף )בהתאם לדרגתה של
החברה לפי הקבוע בתקנות האמורות( .התקנות קובעות הוראות נוספות לעניין מועד התשלום ותנאים
נוספים שבהתקיימם ישולם גמול לדירקטורים ,וזאת עד לתקרה הקבועה בתקנות ,כאשר ניתן לשלם
ליו"ר הדירקטוריון גמול שנתי ,עד לתקרה הקבועה בתקנות.
2

מול דירקטורים חיצוניים
ביום  6במרץ  2008פורסם תיקון לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,
תש"ס  .2000 -בעקבות התיקון ,החברה אינה יכולה עוד להמשיך לשלם לדירקטור חיצוני גמול אשר
הוא יחסי לגמול המשולם לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים )ולמעשה ,שווה לו( ,כפי שהוחלט
בעבר על ידי הדירקטוריון ושולם לדירקטורים החיצוניים עד עתה ,ולפיכך בתאריך  7ביולי ,2008
אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלטת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה,
לפיה דירקטורים חיצוניים בחברה ,מומחים ושאינם מומחים ,יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול בעד
השתתפות בישיבה בסכומים המזעריים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות אלה ,כפי
שיתוקנו מעת לעת ,וזאת בנוסף לביטוח אחריות אישית של נושאי משרה ,כמקובל בחברה.

ה( הוראות נוספות
לפי חוק החברות הממשלתיות ,דירקטור מטעם המדינה יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים
מתחילת תוקף מינויו .דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש .דירקטור יחדל לכהן לפני תום
התקופה שלה נתמנה באחת מאלה :התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; נעדר מארבע ישיבות
רצופות או משש ישיבות תוך שנה ,זולת אם קבעו השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות שהייתה
סיבה מוצדקת לכך; נבצר ממנו למלא תפקידו והשרים ,לאחר התייעצות עם רשות החברות ,הודיעו על
כך לחברה; הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת ,לדעתו,
הפסקת כהונה; נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור; רשות החברות או השרים,
לאחר התייעצות עם רשות החברות ,ראו שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו ,בהודעה לחברה,
מכהונתו; רשות החברות קבעה כי הוא אינו ממלא את תפקידו באופן המקדם את ביצועה של החלטת
הפרטה ,או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה מסוימים
בקשר להפרטה המפורטים בחוק החברות הממשלתיות .דירקטור שנתמנה בהיותו עובד המדינה או
עובד בחברה ממשלתית אחרת ,וחדל מהיות עובד כאמור ,יחדל לכהן מן היום שרשות החברות הודיעה
על כך לחברה ,אולם רשאים השרים ,לאחר התייעצות עם רשות החברות ,לאשר מחדש את מינויו.
דירקטור מטעם המדינה חייב ,על אף כל דין אחר ,למסור לשרים ולרשות החברות ,לפי דרישתם ,ידיעות
על ענייני החברה ועל פעולותיו בה .נודע לדירקטור מטעם המדינה על עניין של החברה שנתגלו בו
לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות ,עליו להביא את הדבר ללא דיחוי ,לידיעתם של יו"ר
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הדירקטוריון ,השרים ,רשות החברות ומבקר המדינה.
בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ,ועד להשגתו ימנו השרים ,ככל שניתן
בנסיבות העניין ,דירקטורים בני המין שאינו מיוצג באופן הולם באותה עת בדירקטוריון.
כמו כן ,בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית ,ועד להשגתו ימנו
השרים ,ככל שניתן בנסיבות העניין ,דירקטורים מקרב האוכלוסייה הערבית .לעניין זה "האוכלוסייה
הערבית"  -לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.
על פי הנחיות היועמ"ש )ייצוג הולם למגזרים מסוימים( אשר פורסמה בחודש מרץ  ,2003אם מצאה
הועדה לבדיקת מינויים כי לא ניתנה הדעת במידה מספקת לחובת הייצוג ההולם כאמור ,רשאית
הוועדה להימנע מאישור המינוי או לעכב המינוי ,אף אם למועמד הכישורים הנדרשים .בהיעדר ייצוג
הולם כנדרש ,תפנה הועדה את תשומת לבם של השרים לעובדה זו והדיון יתקיים לאחר שיוצעו
מועמדים מקרב האוכלוסייה שאינה מיוצגת באופן הולם ,או לאחר שינמקו השרים לוועדה בכתב,
להנחת דעתה ,מדוע לא ניתן בנסיבות אלה להציע מועמד כאמור.
ו( דירקטורים מקרב העובדים
תקנות החברות הממשלתיות )כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור( ,התשל"ז –
 ,1977קובעות את החובה למינוי שני דירקטורים מקרב עובדי החברה בחברה ממשלתית או חברת בת
ממשלתית המעסיקה לפחות מאה עובדים )והיא אינה בנק( ואת דרכי הבחירה של הנציג מקרב עובדי
החברה המוצע להתמנות כדירקטור ותנאי כשירותו.
השרים ממנים את הדירקטורים מקרב העובדים מבין ששת המועמדים שזכו במספר קולות הגדול
ביותר של העובדים .שיטת הבחירה תהיה כללית ,אישית ,חשאית וישירה .על דירקטור כאמור לא חלים
תנאי הכשירות הרגילים החלים על דירקטור מטעם המדינה.
ז( המנהל הכללי
המנהל הכללי של חברה ממשלתית מתמנה בידי דירקטוריון החברה ובאישור השרים ,לאחר התייעצות
בוועדה לבדיקת מינויים .אולם ,הממשלה רשאית למנות את המנהל הכללי ,אם ראתה צורך בכך .חוק
החברות הממשלתיות קובע ,כי תנאי כשירות למנהל כללי בחברה ממשלתית הינם תנאי הכשירות
החלים על דירקטורים מטעם המדינה )ראה סעיף קטן ח (3.אך במקרים חריגים ובתנאים הקבועים
בחוק ניתן למנות גם מי שלא מתקיימים בו התנאים האמורים ,בכפוף לתנאים הקבועים בחוק החברות
הממשלתיות.
המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת התקציב השנתי ותוכניות הפעולה של
החברה ,שנקבעו על ידי הדירקטוריון ובמסגרת החלטות הדירקטוריון .למנהל הכללי יהיו הסמכויות
שניתן להעניק למנהל עסקים לפי פקודת החברות ולפי מסמכי היסוד של החברה ,פרט לסמכויות
הנתונות לדירקטוריון ולרשות אחרת .האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג את סמכויות המנהל
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הכללי ,וכן רשאי הדירקטוריון לעשות כך.
המנהל הכללי חייב למסור לדירקטוריון דו"ח על פעילותה השוטפת של החברה ,במועדים שקבע לכך
הדירקטוריון.
בנסיבות מסוימות ,כמפורט בחוק החברות הממשלתיות ,רשאים הממשלה או הדירקטוריון להעביר את
המנהל הכללי מכהונתו .כן רשאי הדירקטוריון להשעותו ,אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית
שגרמה לחברה נזק .הדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת
היועמ"ש מצדיקה את השעייתו.
הדירקטוריון רשאי למנות מנהל כללי בפועל במקרה של פקיעת כהונת המנהל הכללי או השעייתו,
שיכהן עד מינויו של מנהל כללי קבוע .על פי הנחיות רשות החברות מיום  5ביולי  ,2001מינוי מנכ"ל
בפועל ייעשה בנסיבות מיוחדות בלבד ,לתקופת זמן מוגבלת ובאישור רשות החברות כאשר תנאי
מוקדם למינוי מנהל כללי בפועל יהיה אישורו של מנהל רשות החברות כי נתקיימו נסיבות מיוחדות
המצדיקות מינוי מנכ"ל בפועל .אישור מנהל רשות החברות יהיה לתקופה של שלושה חודשים,
ובמקרים חריגים לתקופה נוספת שלושה חודשים.
לפי הנחיית רשות החברות בעניין )מיום  28בפברואר  (2002מינויו של מנהל כללי בפועל טעון אישורה
של הוועדה לבדיקת מינויים ,וזאת בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות בעניין כשירות למינוי
כמנהל כללי.

ח( בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית
 (1רואה חשבון ויועץ משפטי
החלטת אסיפה כללית של חברה ממשלתית בדבר מינוי רואה חשבון טעונה את אישור רשות החברות.
גם מינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית טעון את אישור רשות החברות.
בכללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( ,התשנ"ד –  1994ובכללי החברות
הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם( ,התשנ"ב –  ,1992נקבעו כללים בדבר דרכי המינוי וביטול
המינוי ,תנאים וכשירות למינוי ,משך הזמן לכהונה ושכר של רואה חשבון ויועץ משפטי ,שאינו עובד
החברה הממשלתית ,לפי העניין.
רואה חשבון של חברה ממשלתית חייב ,על אף כל דין אחר ,למסור לדירקטוריון ,לשרים ולרשות
החברות ,לפי דרישתם ,ידיעות על ענייני החברה ,לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולמסור להם דוח על
תוצאותיה.
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 (2מבקר פנימי
חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב – ) 1992להלן" :חוק הביקורת"( חל ,בין היתר ,על גוף מבוקר
כמשמעותו בסעיף  (5)9לחוק המבקר המדינה ,תשי"ח –  .1958הוראות נוספות חלות מכוח חוק
החברות .על פי חוק הביקורת ,תקוים בכל גוף ציבורי ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי .על פי חוק
החברות הממשלתיות ,על דירקטוריון חברה ממשלתית למנות לחברה מבקר פנימי ,זולת אם אישרה
רשות החברות שהיקף פעולות החברה או אופיין אינם מחייבים מינוי של מבקר פנימי 5.הדירקטוריון
יקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי .המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון
ולמנהל הכללי ,ויגיש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.
 1.7.4.7הבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון
בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות )דו"ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו
להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון( ,תשס"ו –  ,2005חברה ממשלתית וכן חברה בת
ממשלתית יצרפו לדוחות הכספיים השנתיים ולדוחות הכספיים הרבעוניים שלה דו"ח נוסף לפי הטופס
שבתוספת בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים האמורים ודו"ח
הדירקטוריון ,ובו ייכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל נושא משרה החתום על אותם דוחות.
במקרה בו ראתה רשות החברות ,כי אינטרס ציבורי מחייב זאת ,רשאית היא להורות לחברה ממשלתית
על דרך של הצגת פרטים בדוחות הכספיים או בכל דו"ח אחר שהחברה נדרשת להגיש לפי כל דין.
במקרה בו חלקה רשות החברות על הצגת פרטים בדוחות הכספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת
להגיש לפי כל דין ,רשאית היא ,אם ראתה כי האינטרס הציבורי מחייב זאת ,להורות לחברה לגלות את
עמדת רשות החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות ,להנחת דעתה של רשות החברות.
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( התשס"ח  ,2007 -תחול החובה על
חברות ממשלתיות ,ובתוכן על החברה ,לצרף לדוחותיהן הכספיים השנתיים והרבעוניים ,החל מאלו
שיפורסמו ליום  31בדצמבר  ,2009דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו לשם הבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון .למידע נוסף ראה גם סעיף יד' בדוח הדירקטוריון.
 1.7.4.8בחירת פקידים בכירים
מינויים של פקידים בכירים כמשמעם בסעיף )32א() (4לחוק החברות הממשלתיות ,בחברה ממשלתית
ובחברה בת ממשלתית יעשו בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר אופן בחירת
פקידים בכירים( תשס"ה – .2005
 1.7.4.9כללים בדבר העסקת קרובי משפחה

 5בחברה מכהן מבקר פנימי.
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תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה( ,תשס"ה –  2005קובעות כללים
ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה של עובדים המועסקים בחברה ממשלתית ובחברה בת
ממשלתית .הליכי גיוס עובדים לחברה כפופים לתקנות אלו וכן להוראותיה הפנימיות של החברה,
המותאמות לתקנות ולהנחיות דירקטוריון החברה .העסקת קרובי משפחה בחברה כפופה לתקנות,
להוראות הפנימיות ולהנחיות דירקטוריון החברה ,הקובעות מגבלות על העסקת קרובי משפחה
בתפקידים אשר מתקיימים ביניהם יחסי כפיפות או כאשר עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים .במסגרת
הביקורת הפנימית על כלל פעילותה של החברה ,מבוקר גם נושא העסקת קרובי משפחה והחברה
פועלת בהתאם להמלצות מבקר החברה .בשנת  2009נקלטו בחברה  1,095עובדים חדשים .ל4.7% -
מקרב עובדים אלו יש קרובי משפחה בחברה .לאורך השנים האחרונות אחוז זה נמצא בירידה
מתמשכת.
 1.7.4.10קבלת מידע מחברה ממשלתית
(1

מידע לרשות החברות
רשות החברות רשאית ,לצורך מילוי תפקידה ,לדרוש מחברה ממשלתית וכן

מדירקטור מטעם

המדינה ,מהמנהל הכללי של חברה ממשלתית ,ובאמצעותו ,מכל מי שעובד בחברה או מועסק
בשירותיה ,מידע וחומר בענייני החברה ,ורשאית היא לעיין ברשומות ובמסמכים של החברה.
על פי תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות( תשס"ה –  ,2005אם
החליטה רשות החברות ,לצורך מילוי תפקידה ,על ביצוע בדיקה ,היא רשאית להסמיך בודק לעיין
ברשומות ובמסמכים של החברה ,ולדרוש מהחברה ,או מהמנויים בסעיף זה לעיל ,מידע וחומר בענייני
החברה .בודק יהיה בעל מקצוע מתאים ,לפי העניין ,לרבות עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ויועץ כלכלי,
על פי התנאים שנקבעו בתקנות אלה.
 (2מידע לציבור הרחב
לכל אזרח ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית ,על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח –
) 1998להלן" :חוק חופש המידע"( .בעקבות תיקון מספר  5לחוק חופש המידע מיום  2באוגוסט ,2007
רשות ציבורית כוללת על פי הוראות חוק חופש המידע ,בין היתר ,חברה ממשלתית או חברת בת
ממשלתית ,למעט חברות אשר קבע שר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט .6תוקף התיקון
נקבע ליום  2באוגוסט  .2008ביום  12בנובמבר  2008פורסם צו חופש המידע )חברה ממשלתית
וחברה – בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית( התשס"ח –  2008אשר החריג חברות ממשלתיות
מתחולת חוק חופש המידע או מתחולת חוק חופש המידע לגבי פעילות בנושאים מסויימים .החברה
אינה נכללה בין החברות שהוחרגו בצו ,ולפיכך הוראות חוק חופש המידע חלות על החברה ,וזאת החל
מיום  2באוגוסט  .2008בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,מונה בחברה ע"י המנכ"ל "ממונה על
חופש המידע" אשר אחראי ליישום הוראות חוק חופש המידע בחברה .בנוסף נערכת החברה ליישום
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הוראות נוספות של החוק ובכלל זה יצירת מנגנון אשר יבטיח מתן תשובה למבקשי מידע בהתאם
לדרישות החוק ,פרסום דוחות תקופתיים על הפעלת החוק בחברה ,ריכוז פרסומים נדרשים עפ"י החוק
ותקנותיו וכד'.
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע ,ולא למסור מידע
כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפגע בביטחון המדינה ,יחסי החוץ שלה וביטחון הציבור ,או בביטחונו
או בשלומו של אדם ,ביחס לכל מידע בנושא ששר הביטחון קבע בצו ,

7

גילויו פוגע בפרטיות

)כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  (1981וכן כל מידע שאין לגלותו על  -פי דין.
בנוסף ,החברה רשאית שלא למסור מידע במקרים מסוימים ,ובין היתר ,מידע שעלול לשבש את
תפקודה התקין ,מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב או אודות פרטי משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ
לחברה ,מידע אודות ניהול פנימי של החברה שאין לו נגיעה לציבור ,מידע שהוא סוד מסחרי או סוד
מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו ,וכן רשאית שלא למסור
מידע בנסיבות נוספות שנקבעו בחוק חופש המידע.
 1.7.5החלטות ממשלת ישראל בדבר משק החשמל
מאז שנת ) 1995לקראת תום תוקפם של הזכיונות שניתנו לחברה( ובשנים שלאחר מכן ,קיבלו
הממשלה והקבינט החברתי כלכלי החלטות שונות בדבר משק החשמל אשר עוגנו ברובן בחוק משק
החשמל .להלן תיאור תמציתי של ההחלטות העיקריות:

 7למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זה ,לא נקבעו צווים לגבי החברה בנושא זה.
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 1.7.5.1החלטת ממשלה מיום  25במרץ ) 2003מספר (104
במסגרת תוכנית ההבראה למשק הישראלי ,הנוגעת לחברה ,התקבלו ביום  25במרץ  2003שתי
החלטות ממשלה ,כדלקמן:
א .ביצוע רפורמה במשק החשמל ,ובכלל זה ,לתקן את חוק משק החשמל ,בהתאם לעקרונות שהותוו
בהחלטה.
ב .קידום הפרטת החברות הממשלתיות על ידי הנפקתן בשוק ההון ,ובכלל זה ,להטיל על רשות החברות
לגבש ולהציע הצעות לשם הפרטת חברות ממשלתיות ,לרבות ביחס לחברה ,וזאת לאחר שיובטח
יישום מסקנות הועדה לרפורמה במשק החשמל והחלטת הקבינט הכלכלי – חברתי בעניין זה ,ולא יותר
מ 49% -ממניות החברה.
 1.7.5.2החלטת ממשלה מיום  23בספטמבר ) 2007מספר_(2390

במסגרת החלטת הממשלה מיום  23בספטמבר  ,2007ובהתאם למדיניות הגדלת כושר הייצור וצמצום
הביקושים במשק החשמל הוחלט:
א .להטיל על הצוות שהוקם על ידי שר האוצר 8ביום  6בספטמבר  ,2007להודיע לשרים על סטאטוס משא
ומתן עם חברת  ,OPCנכון לאותו מועד ,לעניין מכרז הקמת תחנת כוח באתר מישור רותם .בהתאם
לממצאים ,השרים יחליטו על הדרכים להגדלת כושר הייצור של חשמל למשק החשמל בישראל בשנים
הקרובות.
ב .להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר למנות וועדת מכרזים בינמשרדית ,לפרסום מכרז בינלאומי
להקמת שתי תחנות כוח סולריות במתחם אשלים.
ג .לקבוע כי יעדי הממשלה בשנים הבאות לצמצום הביקושים לחשמל בעת מחסור ,יעמדו בנוסף לצמצום
הביקושים המושגים כעת ,ולהנחות בהתאם את רשות החשמל לגבש את עמדתה באשר לקביעה של
כלים ,עד יום  31בדצמבר  ,2007במסגרת סמכויותיה על פי דין ,אשר יאפשרו צמצום הביקושים
לחשמל בעת מחסור ,בשים לב למדיניות הממשלה.
ד .להטיל על שר התשתיות הלאומיות לפעול במסגרת סמכותו לקידום יעדי הממשלה לצמצום הביקושים,
בין היתר ,באמצעות הכלים שבסמכותו מכח חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  ,1996וחוק מקורות
אנרגיה ,התש"ן – .1989

 8הצוות הורכב מנציגי החשב הכללי ,הממונה על התקציבים ,היועצת המשפטית במשרד האוצר ,נציג משרד התשתיות הלאומיות אשר ימונה על ידי שר התשתיות הלאומיות ונציג
רשות החשמל.
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 1.7.5.3החלטת ממשלה מיום  30ביוני ) 2008מספר ( 3704
ביום  30ביוני  2008החליטה הממשלה לאשר את החלטת וועדת השרים לעניינים חברתיים  -כלכליים
)הקבינט החברתי  -הכלכלי( להקים עד יום  1באוגוסט  2008שתי חברות ממשלתיות בבעלות מדינת
ישראל ,אשר יפעלו במשק החשמל ,חברת ניהול המערכת בע"מ וחברת תחנות ייצור חשמל חדשות
בע"מ .למיטב ידיעת החברה ,ביום  26לאוקטובר  ,2008שתי חברות ממשלתיות חדשות נרשמו ברשם
החברות  -חברת ניהול המערכת בע"מ וחברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל בע"מ.
בנוסף ,הוחלט כי ניתן יהיה להעניק רשיונות ייצור נוספים לחברה רק לתחנות שיאושרו במסגרת
תוכנית הפיתוח עד ליום  1בינואר  .2009בעקבות החלטה זו תוקן חוק משק חשמל באופן אשר איפשר
לרשות ,באישור שר התשתיות ,לאשר לחברה להקים תחנות ייצור חדשות במסגרת תוכנית החירום.
לפרטים נוספים על תוכנית החירום ראה סעיף  1.8.2א'  4בדוח זה.
באותה החלטת ממשלה נקבע כי לא תאושר הקמתן של תחנות כוח נוספות מעבר לאמור בידי החברה
אלא בנסיבות מיוחדות אם נוכחו השרים בהתייעצות עם רשות החשמל ורשות החברות הממשלתיות כי
אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת הכוח ,בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה ,להקמת
התחנה הנדרשת בדחיפות להבטחת הספקת החשמל למשק החשמל.

 1.7.5.4החלטת ממשלה מיום  18בספטמבר ) 2008מספר (4095
ביום  18בספטמבר  2008החליטה הממשלה על נקיטת צעדים להתייעלות אנרגטית כיעד מנחה של
הממשלה לצמצם כ ,20% -מצריכת החשמל הצפויה בשנת  ,2020על בסיס צריכת החשמל בפועל
בשנת .92006
כמו כן ,ביום  29בינואר  2009אישרה מליאת הממשלה את החלטת ועדת השרים לענייני חברה
וכלכלה בנושא קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות ,בפרט באזור הנגב והערבה.
במסגרת ההחלטה נקבע ,בין היתר ,יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10%
מצרכי האנרגיה בחשמל של המדינה לשנת ) 2020יעד ביניים –  5%עד שנת  .(2014בתוך כך ,נקבע
כי יש לפעול להקמת תחנות כוח המבוססות על מקורות אנרגיה מתחדשת ובפרט באזור הנגב והערבה,
בהיקף שלא יפחת מ  250מגה וואט בכל שנה ,החל משנת  2010ועד שנת  .2020בנוסף ,במסגרת
החלטה זו הוטל על מנהל התכנון במשרד הפנים ,בתיאום עם מנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות
הלאומיות ,המשרד להגנת הסביבה ,מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון ,לאתר קרקעות
המתאימות להקמת תחנות כוח מאנרגיות מתחדשות ,ובפרט באזור הנגב והערבה ,ובנוסף הוטל על
רשות החשמל לבחון את התאמתם של אמות המידה והתעריפים ליישום החלטות הממשלה בעניין.
 9הצעדים כוללים ,בין היתר ,התייעלות אנרגטית במתקנים ממשלתיים ,מימון פרויקטים להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות ,סיוע בקבלת
אשראי לספקי שירותי האנרגיה וגיבוש הנחיות בעניין.
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 1.7.5.5החלטת ממשלה מיום  12במאי ) 2009מספר (129
ביום  12במאי  ,2009התקבלה החלטה של ממשלת ישראל בעניין הגברת התחרות במשק החשמל.
במסגרת החלטה זו ,הוחלט כמפורט להלן:
קידום יצרני חשמל פרטיים
א .לתקן את חוק משק החשמל כדלקמן:
 .1לקבוע בחוק כי תנאי לתקפו של רישיון ספק שרות חיוני הגובה כספים מצרכני חשמל )להלן" :סש"ח
גובה"(,הוא ביצוע כל התשלומים הנדרשים ממנו לבעל רישיון ניהול מערכת  -בגין שרותי ניהול מערכת,
או לכל בעל רישיון יצור – בגין העמדת זמינות או ייצור חשמל עפ"י הוראות הסכם הרכישה בין אותו
סש"ח גובה לבין בעל רישיון ייצור.
 .2לתקן את הגדרת התעריפים בחוק ,כך שתכלול את כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות
חיוני לבעל רישיון או לצרכן.
 .3לבצע את הפעולות הנדרשות להשלמת הרגולציה ליצרני חשמל פרטיים בשיטת הרישיונות עד ליום
.1.8.2009
ב .להטיל על שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות לקדם את פעילותן של החברות הממשלתיות שהוקמו
מכוח החלטת הממשלה מיום  30ביוני  2008לעניין ניהול מערכת החשמל ,הקמה והפעלה של תחנות
כוח ,בהתאם למטרות החברות האמורות .בכלל זה ,גיוס כוח האדם הנדרש ,הקצבת ההון הדרוש
לחברות על מנת לממש את מטרותיהן ,הכנת החברות לקבלת הרשיונות הנדרשים וקידום
פעילותן.למיטב ידיעת החברה מונו בחברות אלו דירקטורים ,אולם אין בחברה מידע על פעילות אחרת
בחברות אלו.
ג .להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר ,באמצעות מנהל הרכש הממשלתי ,לפרסם מכרז לרכישת חשמל
עבור כלל משרדי הממשלה מיצרני חשמל פרטיים .החשב הכללי ידווח לוועדת השרים לענייני חברה
וכלכלה על התקדמות ביצוע סעיף זה ,עד ליום  1ביוני .2009למיטב ידיעת החברה טרם פורסם מכרז
כאמור.
ד .קביעת פעולות לאיתור וקידום אתרים להקמת תחנות לייצור חשמל.

ייעול הפיקוח על החברה
א .להקים צוות להגברת התיאום וייעול הפיקוח על חברת החשמל .מטרות הצוות הן הגברת התיאום
והשקיפות בעבודת הגופים המפקחים על חברת החשמל ,ייעול תקציבי הפיקוח והייעוץ ,והמלצות
בנוגע לאופן והיקף הפיקוח על החברה ,לרבות הסדרת נוהל תיאום קבוע בין חברי הצוות .פעילות
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הצוות תתמקד בסוגיות מהותיות של פעילות החברה ,לרבות בתחום הפנסיה ,השכר ,פעולות מותרות על
פי החוק ,והכל בהתאם לסמכויות גורמי הפיקוח במדינה.
ב .שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות ידווחו לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה ,עד ליום  1באוגוסט
 2009על המסקנות הראשוניות של עבודת הצוות.
בהתאם להחלטה זו נכללו סעיפים ) (1ו (2) -לעיל בתיקון מס'  9לחוק משק החשמל וכן קבעה רשות
החשמל מספר החלטות המסדירות את פעילותם של יצרנים פרטיים ,לרבות עדכון פרקים ה' ו -ו' בספר
אמות המידה ביום  31ביולי  ,2009שמטרתו הסדרת פעילות המספק כמתווך בין יצרנים פרטיים לצרכנים
במסגרת עסקאות פרטיות והגדרת תחומי אחריותו של מנהל המערכת )ראה גם ביאור 1ה 8.לדוחות
הכספיים( .כמו כן ,ביום  27ביולי  2009אישרה הממשלה הסדרה חדשה ליצרנים פרטים ,הסדרה שמהווה
נדבך נוסף בשילובם.

 1.8תעריפי החשמל
 1.8.1כללי
החברה פועלת כמערכת אחת ,משולבת ומתואמת ,לאספקת חשמל לצרכנים ,החל מייצור החשמל באתרי
הייצור ,המשך בהולכתו והשנאתו ועד לחלוקתו ולאספקתו לנקודות הקצה של כל אחד מהצרכנים .יחד עם
זאת ,בהתאם להוראות חוק משק החשמל ,נקבעים לחברה ,על ידי רשות החשמל ,תעריפי חשמל נפרדים
למקטעי הפעילות השונים .עם זאת ,מרבית צרכני החשמל משלמים עבור חשמל תעריף אחד משוקלל,
הכולל את כל מקטעי הפעילות.
 .1עיקרי הוראות חוק משק החשמל בעניין קביעת התעריפים הם כדלהלן:
א .רשות החשמל תקבע את התעריפים על בסיס עקרון העלות ,בהתחשב ,בין היתר ,בסוג השירותים
וברמתם ,ולעניין העלות יובא בחשבון שיעור תשואה נאות על ההון ,בהתחשב בזכויותיו ובחובותיו של בעל
רישיון ספק שירות חיוני.
החוק לא הגדיר שיעור תשואה נאות.
ב .רשות החשמל רשאית שלא להביא בחשבון לעניין קביעת תעריפים הוצאות ,כולן או חלקן ,אשר לדעתה
אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני.
ג .כל תעריף ישקף את עלות השירות המסוים בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד על חשבון העלאתו של מחיר
אחר.
ד .התעריפים יעודכנו לפי נוסחת עדכון שתקבע רשות החשמל .נוסחת העדכון תכלול עלויות נדרשות מוכרות,
שיעור תשואה נאות על ההון ולאחר התייעצות עם השרים יכול שתביא בחשבון גם מקדם התייעלות.
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 .2ביום  12בספטמבר  ,2004קבע בית המשפט העליון בבג"צ  ,7976/04בין היתר ,במסגרת עתירתה של
החברה כנגד רשות החשמל ,כי השיקול בדבר השמירה על האיתנות הפיננסית של החברה ,הגם שהוא
מהווה שיקול רלבנטי בקביעת תעריפי החשמל ,מבטא רק פן אחד של טובת הציבור שעליו מופקדת רשות
החשמל על פי חוק משק החשמל .בהפעילה את סמכותה על פי חוק ,על רשות החשמל להביא במניין
שיקוליה מכלול שלם של שיקולים שנועדו להביא ל"הסדרת הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור ,תוך
הבטחת זמינות ,איכות ,יעילות והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות".
 .3בין יתר תפקידיה של רשות החשמל ,שהוקמה בהתאם לחוק משק החשמל כלולים קביעת תעריפי החשמל
ועדכונם .בהחלטות שקיבלה רשות החשמל מעת לעת נקבעו עקרונות כלליים החלים על כל תעריפי
החשמל וכן החלטות מיוחדות לסוגי התעריפים השונים המוכרים לחברה .ההחלטות החלות על כלל
התעריפים יפורטו להלן ,ואילו ההחלטות הנוגעות לתעריפים מסוימים יפורטו בדיון לגבי מקטע הפעילות
הרלבנטי.

 1.8.2החלטה בדבר בסיס לתעריפי החשמל
א .תעריף החשמל החדש
בתאריך  1.2.2010התקבלה החלטת רשות החשמל בנוגע לעדכון בסיס התעריף החדש למקטע הייצור
לשנים  ,2014-2010עדכונים לספר מבנה התעריפים ביחס למקבצי שעות הביקוש והתפלגויות הצריכה
ונוסחת פיצוי בגין איחור בעדכון שתחול על כלל מקטעי שרשרת החשמל .החלטה זו והתעריפים הנגזרים
ממנה נכנסו לתוקף בתאריך . 15.2.2010עפ"י החלטת הרשות ,עודכן בסיס התעריף למקטע הייצור לשנים
 ,2014 -2010שבמסגרתו עודכנו רכיבי התעריף ,בין היתר ,עלויות הון ,עלויות תפעול ,סל הדלקים ועוד.
העדכון אינו כולל התייחסות לנושא עלויות הפנסיה של עובדי החברה.
העלויות המוכרות נקבעו לאחר בקרת עלויות שביצעה רשות החשמל על עלויות החברה ,כפי שהיו רשומות
בספריה לאורך השנים.
להלן נקודות עיקריות העולות מההחלטה:
 .1עלויות דלקים
סל הדלקים יחושב בכל שנה כממוצע של סלי דלק על פי תחזית של עקומות עומס לפי אקלימים שונים .הוא
יעודכן בדיעבד מידי שנה ,בהתאם לעקום הביקוש בפועל ועדכונים עקב מידע מקצועי רלוונטי חדש .ההפרש
יוחזר לצרכנים או לחברה בתוספת ריבית והצמדה .כמו כן ,החל מבסיס תעריף חדש תמהיל הדלקים יחושב
ויוחל על בסיס קלנדארי לאותה שנה )ינואר – דצמבר(.
רשות החשמל קבעה מראש את מרבית הפרמטרים אשר ישמשו לצורך חישוב תמהיל הדלקים במהלך כל
תקופת הבוחן ,לרבות מועדי הפעלת יחידות ייצור .נקבע תמריץ גז אשר תחום לשנים  2012 – 2009ויינתן
על הסכמי גז חדשים בלבד ,מעבר להסכמים הקיימים )חוזה עם ים תטיס מ 2002 -ועם ספק הגז המצרי(.
 .2עלויות הון
52

עלויות ההון המוכרות מורכבות מהרכיבים העיקריים הבאים:
 פחת
 תשואה על ההון :תשואה על ההון העצמי ותשואה על ההון הזר
א .נכסים מוכרים ופחת
הנכסים שהוכרו בבסיס התעריף החדש במקטע הייצור ,נקבעו על פי מתווה עתידי לשנים ,2010-2014
ויתעדכנו מידי שנה .העלות המוכרת בגין יחידות הייצור נקבע על פי תוכנית שכוללת את רשימת היחידות
המוכרות ומועדי ההפעלה שלהן )ולא על פי הגידול במכירות כפי שנעשה בתעריף הקיים(.
בוצעה חלוקה של יחידות הייצור ליחידות ישנות וחדשות:
 oיחידות ייצור "ישנות"  -יחידות שהופעלו לפני .31.12.02
יחידות ייצור "חדשות"  -יחידות שהופעלו ויופעלו לאחר 31.12.02
הכרה בעלויות יחידות "ישנות"
 oהתבססות בעיקר על עלויות הרשומות בספרים
 oיחידות מזוטיות שהוסבו לגז שנעשה לגביהן שינוי אומדן אורך חיים – העלות המוכרת נקבעה לפי הפחת
שהיה נצבר אילו שינוי האומדן היה מבוצע במועד ההסבה לגז.
 oהשקעות הסבה לגז יוכרו לאחר תחילת ההפעלה בגז ממועד העדכונים השנתיים.
הכרה בעלויות יחידות "חדשות"
ההכרה בעלויות היחידות ה"חדשות" הינה על פי פרמטרים נורמטיביים כגון מועדי הפעלה ,משכי הקמה
וריבית נורמטיבית.
אם במידה ותהיה הפעלה מסחרית לפני המועד הנורמטיבי – העלות תוכר לפי מועד ההפעלה המסחרית
בפועל המאושר על ידי רשות החשמל.
יחידות הייצור ה"חדשות" חולקו לשתיים מבחינת ההכרה התעריפית:
-

מחז"מים שאינם בתוכנית החירום )מלבד צפית שלב ב' )יחידות .((1-10

-

מחז"מים המוגדרים "חירום"  +צפית שלב ב' )יחידות .(11-21

הכרה בעלויות ציוד
עלויות הציוד המוכרות של היחידות ה"חדשות" שהקמתן כבר החלה יחידות  (1-10מבוססות על העלויות
בחוזים עליהם חתומה החברה.
עלויות הציוד של מחז"מים המוגדרים "חירום" ושל שלב ב' )יחידות  ,(11-21נקבעו נורמטיבית תוך שימוש
בנתוני )) Gas Turbine Handbook (GTHממוצע עלויות בשוק העולמי( תוך ביצוע התאמות לחברה.
עלויות נוספות
עלויות הובלה ימית ,עלות ציוד נלווה ושירותי מומחים נקבעו כאחוז מעלות הציוד העיקרי .האחוזים התבססו
על עלויות אלה ביחידות הקיימות.
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עלויות פיתוח והרכבה )פה"ר(  -כל העלויות למעט ציוד ,ריבית בזמן הקמה ועלויות חריגות
עלויות הפה"ר נקבעו נורמטיבית
עלויות הפיתוח וההרכבה של היחידות ה"חדשות" יוכרו בצורה נורמטיבית המתבססת על ממוצע עלויות
היסטוריות של הקמת טורבינת גז ,תוספת קיטורית ומחז"מים ,בהתאם לבקרת עלויות שביצעה רשות
החשמל .במידה ועבור יחידות בהקמה ייווצרו עלויות שלדעת החברה הינן חריגות ,החברה רשאית לפנות
לרשות החשמל בבקשה להכיר בעלויות אלו במסגרת העדכון השנתי העוקב למועד ההפעלה של היחידה
בפועל.
עלויות הפיתוח וההרכבה הנורמטיבית חולקו לשתי קבוצות:
א .עלויות עובדי חברה המוצמדות לשינויים בשכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ישראלי .בשלב זה ,אינן
כוללות את עלויות הפנסיה של עובדי דור א' ודור ב' ועלויות פנסיה בגין חשמל חינם ,שי לחג ומענקים
של דור ג' ,וזאת עד לסיום בחינת קבלת החלטה סופית בנושא הפנסיה.
ב .עלויות קבלנים ,המוצמדות למדד תשומת בנייה למגורים .עלויות המימון בזמן הקמה מתבססות על
משכי הקמה נורמטיביים ושיעורי ריבית מוכרים נורמטיביים.
קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים
על פי החלטת רשות החשמל במידה והחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים הנורמטיביים שנקבעו להכנסת
יחידות הייצור לפעולה יופחתו ההכנסות המוכרות לחברה במסגרת מנגנון קנס שיחושב על בסיס יומי.
נקבעה נוסחה לחישוב קנסות בגין אי עמידה במועד הפעלה נורמטיביים גלבי יחידות הייצור ה"חדשות"
הבאות שטרם הופעלו :חיפה  3ו ,4 -אלון תבור "חירום" ושלב ב' של אשכול "חירום" ,חגית "חירום" ורמת
חובב " 8חירום" ,שלב ב' של צפית .על פי הנוסחה הקנס לכל יחידה יחושב לפי מספר ימי האיחור בהפעלה
לעומת מועד ההפעלה הנורמטיבי .לגבי שלוש טורבינות הגז "חירום" )אשכול ,חגית ורמת חובב  -יחידה (8
הושאר מנגנון הקנס ,כפי שנקבע בהחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני  .2009שיעור הקנס על האיחור
בהקמת תוספת קיטורית הינו  75%בשיעור הקנס על איחור בהקמת טורבינת גז.
קנס מקסימלי יכול הלגיע עד  25%מעלות היחידה.
איחור של מעל לשנה יגרור אתת הסנקציות הבאות:
-

הפסקת הכרה בעלויות הון עד להפעלה מסחרית.

-

המשך הכרה במועד הפעלה נורמטיבי לצורך סל הדלקים.

-

בחינה מחדש של אופן ההכרה ודרכי פעולה הולמות בשיתוף משרד התשתיות.

ב .עלויות מימון
עלויות המימון תמשכנה להיות מוכרות באופן נורמטיבי ,על בסיס הרכוש המופעל המוכר ,ולא על בסיס
מצבת ההתחייבויות בפועל.
המינוף המוכר נותר  1/3הון עצמי ו  2/3הון זר.
התשואה המוכרת להון זר נגזרת מ  3רכיבים :סל מימון שקלי )המשקף הלוואות המגויסות בארץ( ,סל
מימון מגודר הנגזר ממנגנון גידור חדש ,וסל מימון שקלי בריבית מוגדלת )המשקף גיוס במט"ח כנגדו
נדרשת החברה לבצע עסקאות הגנה(.
54

-

סל מימון שקלי – בגינו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע.

-

סל מימון מגודר – בגינו יוכרו המרכיבים הבאים :שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע ,שיעור פריסת חוב
הגידור לחברה או של החברה בגין הפרשי סל – מדד ,והפרשי ריבית בין שיעור הריבית המט"חית
הממוצעת לבין שיעור הריבית השקלית הריאלית הממוצעת .הוגדר תהליך של ירידה בסל המימון
המגודר עד לביטולו בתוך  3שנים .מנגנון הגידור הקודם בוטל ,יתרת החוב לצרכנים "תארז" ,ותוחזר
במשך  5שנים.

 סל מימון שקלי בריבית מוגדלת – עליו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי מוגדל ממוצע.שיעורי התשואה המוכרים על הון זר מדדי ומטחי נקבעו בהתבסס על הדוחות הכספיים לשנת  2007תוך
שימוש בנוסחת גלגול לגבי שנת ) 2008ובהמשך בכל עדכון שנתי(.
תשואה על ההון העצמי
התשואה להון העצמי במקטע היצור תעמוד על  7.35%נטו ) 9.5%לפני מס( ,לעומת  7%בבסיס הנוכחי.
סך עלויות המימון המוכרות יהיה מכפלת שיעור התשואה המוכר המשוקלל )הון עצמי והון זר( בסך
הנכסים המוכרים ,אשר מהם תנוכה העתודה למיסים נדחים.
מנגנון הגידור
על פי ספר בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור לשנים  2010-2014עודכן מנגנון הגידור לכל מקטעי
שרשרת החשמל ,להלן עיקרי המנגנון:
•

הסכום המגודר יוצמד לדולר ולאירו בשיעורים של  75%ו.25% -

•

החזר על ריבית במטבע חוץ מעבר לריבית השקלית מהווה חלק מהמנגנון.

•

הסכומים שיצטברו לזכות או לחובת החברה יפרסו עד לתום מנגנון הגידור אפריל  ,2013יחד עם
זאת ,צוין כי לאור השינויים המבניים הצפויים ,מקפיאה רשות החשמל את המתווה העולה של סל
המימון השקלי עד  31במרס  2011או מועד התנעת השינוי המבני ,המוקדם מביניהם.

•

ההתייעלות בבסיסי התעריפים החדש מושתת אך ורק על רכיבי התפעול לפיכך ,בשונה מהעבר ,אין
התייעלות על רכיב הגידור.

 . 3עלויות התפעול
עלויות התפעול מוכרות נקבעו על בסיס עלויות עבר )שנים  (2006-2002בהתאמה לגידול במכירות .על
עלויות אלה מוחל מקדם הפחתה של  2%לשנה .טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לעלויות הפנסיה ועם
קבלתה יעודכן רכיב זה בעלויות התפעול המוכרות .בספר התעריפים ישנה התאמה של עלויות הפנסיה
לתיקון שפורסם על ידי החברה ב.27/12/2009 -
להלן עלויות שסווגו מחדש כהוצאות תפעול:
•

השקעות בתח"כ בפעולה

•

עלויות הון רכוש משותף
55

•

עלויות הון מלאי חלקי חילוף.

•

התאמת עלויות חשמל חינם )מעבר לצריכה ביתית ממוצעת(.

•

נלוות דלקים שהועמסו על מחירי דלקים

•

טיפול באפר פחם ,פחת תחתיות מזוט ,צריכת חשמל במתקני חברה.

עלויות השכר בתפעול הוצמדו למדד שכר למשרת שכיר ישראלי ,ולא למדד המחירים לצרכן כפי שהוצע בשימוע
או לשכר עובדי מדינה כפי שדרשה החברה.
על פי החלטת רשות החשמל תוכר רק מחצית מהעלויות ההון של חלקי החילוף שחושבה על ידי רשות החשמל
בשנים  .2002-2006רכיב זה מוכר במסגרת עלויות התפעול המוכרות ולפיכך ,יגדל מידי שנה בהתאם לגידול
במכירות ובניכוי מקדם הפחתה בשיעור של  2%שקבעה רשות החשמל.
עדכונים למקטע הולכה והחלוקה
בעקבות קביעת בסיס תעריף חדש למקטע הייצור עדכנה רשות החשמל גם חלק מהרכיבים למקטעי ההולכה
והחלוקה .עודכנו שיעורי התשואה על ההון הזר במקטעי ההולכה והחלוקה מתח גבוה והחלוקה מתח נמוך
בדומה לעדכון שבוצע במקטעי הייצור .כמו כן ,מנגנון הגידור החדש חל גם על מקטעים אלו.
השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים של החברה
נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים החברה עדיין לומדת את מלוא ההשלכות של בסיס התעריף החדש .החברה
העבירה לרשות החשמל את עיקרי השגותיה הראשוניות על התעריף שנקבע.
לגבי עיקרי השלכות ראה ביאור  3א' לדוחות הכספיים.
ב .תעריף החשמל הקודם
ביום  5ביולי  ,2002נכנסה לתוקף החלטת הרשות בנושא "תעריפי החשמל ואמות המידה לשנים ,2002-2005
ודרך עדכונם" )להלן" :מסמך התעריף"( .באותה החלטה נקבע כי במידה ועד ליום  31בדצמבר  2005לא
ייקבעו בסיסי תעריפים חדשים לגבי  1בינואר  2006ואילך ,אז יהיו החלטותיה של רשות החשמל תקפות עד
למועד קביעת בסיסי תעריפים חדשים .נכון למועד דוח זה ,טרם קבעה רשות החשמל בסיסי תעריפים חדשים.
במועד זה תעריף החשמל חולק לראשונה למקטעים כדלקמן:
 .1יצור
 .2הולכה
 .3חלוקה מתח גבוה
 .4חלוקה מתח נמוך
 .5עלויות צרכן
מרבית הצרכנים משלמים עבור החשמל תעריף אחד משוקלל ,הכולל את כל מקטעי הפעילות ,כל צרכן על פי
מתח ההתחברות אשר משקף את חלקי המערכת הנדרשים על מנת לספק לו את החשמל .תעריף הייצור
כשלעצמו משמש גם לעסקאות עם יצרנים פרטיים .תעריף ההולכה משמש גם לעסקאות עם יצרנים עצמיים.
יצרנים פרטיים המוכרים חשמל ללקוחותיהם משלמים תעריפי הולכה וחלוקה ,על פי מתח האספקה ללקוח.
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במסמך התעריף נקבעה העלות המוכרת לחברה עבור כל אחד מהמקטעים שלעיל .העלות המוכרת מורכבת
מהרכיבים העיקריים הבאים:
 .1עלויות דלקים
 .2עלויות הון
 .3עלויות תפעול
עלויות הדלקים המוכרות מהוות כ 52% -מהתעריף הנוכחי ,עלויות הון כ 27% -ועלויות תפעול כ.16.5% -
להלן פירוט לגבי כל אחד מרכיבים אלה ,וכן נושאים נוספים הנוגעים לבסיס התעריף הנוכחי:

 .1עלויות דלקים
רכיב עלויות הדלקים בתעריף נקבע על פי כמויות דלקים נורמטיביות מאושרות ומחירי דלקים מאושרים
המבוססים על עלויות דלקים בפועל.
כמויות הדלקים המאושרות נקבעו על פי תמהיל משוער של שימוש בתחנות הכוח השונות )הצורכות סוגי
דלקים שונים ובעלות ניצולת שונה זו מזו( .תמהיל הדלקים המשוער נקבע מדי שנה מראש בהתבסס על
נתונים שונים כגון היקפי הביקושים לחשמל החזויים לאותה שנה וזמינות צפויה של כל אחת מתחנות
הכוח .עבור שנת  2008תמהיל הדלקים נקבע על פי עקום הביקוש שהתממש בפועל ,זאת מאחר שהעדכון
השנתי לשנה זו נעשה בעת שהנתונים היו כבר ידועים.
מחירי הדלקים מתעדכנים באופן שוטף .בנוסף ,נקבע כי חלק מהחיסכון בעלויות הדלק שינבע כתוצאה
ממעבר לשימוש בגז טבעי ישאר בידי החברה כתמריץ בין השנים  2003ל .2006
 .2עלויות הון
עלויות ההון המוכרות מורכבות מהרכיבים העיקריים הבאים:
 פחת
 תשואה על ההון :תשואה על ההון העצמי ותשואה על ההון הזר
א .בסיס הנכסים
עלויות ההון חושבו על בסיס הנכסים המוכרים הפעילים של החברה .הנכסים הנמצאים בהקמה לא
שימשו לחישוב עלויות ההון.
בסיס הנכסים במקטע היצור חושב על סמך נתוני הרכוש הקבוע הפעיל נטו בשנים  1999 – 1995ואילו
ביתר המקטעים על סמך הנכסים הממוצעים בשנת .2000
ב .פחת
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עלויות הפחת המוכרות התבססו על עלויות הפחת הרשומות בספרי החברה .עלויות הפחת המוכרות
למקטע הייצור נקבעו על בסיס השנים  1999 – 1996וליתר המקטעים על בסיס שנת .2000
ג .תשואה על ההון
לשם חישוב התשואה המוכרת על ההון נקבע יחס הון עצמי להון זר של שליש ושני שליש בהתאמה.

 .1תשואה על ההון העצמי
שיעור התשואה השנתי על ההון העצמי נקבע ל 7% -על מקטע היצור 5.5% ,על מקטע ההולכה ו6.2% -
על מקטעי החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך.
 .2תשואה על ההון הזר
לשם חישוב התשואה המוכרת על ההון הזר נקבעה התפלגות מוכרת של ההון הזר בין הון זר הצמוד לסל
המטבעות )המייצג הלוואות הנלקחות בחו"ל( להון זר צמוד מדד )המייצג הלוואות צמודות למדד הנלקחות
בארץ(.

להתפלגות זו נקבע נתיב על פני השנים .על פי הנתיב שנקבע שיעור ההון הזר הצמוד לסל

המטבעות ירד מ 70% -בשנת  2002ל 54% -בשנת  .2006בשנים  2007ו 2008 -חלקו של ההון הזר
צמוד סל המטבעות המשיך לרדת ל 50.61% -ו 47.43% -בהתאמה.
הריביות על ההון הזר נקבעו בהתבסס על העלויות השוררות בשווקים ,באופן משוקלל .בעדכון השנתי
לשנת  2008נקבעה ריבית של  6.76%על ההון הזר צמוד לסל המטבעות ו 4.70% -על ההון הזר צמוד
למדד .בעדכון השנתי לשנת  2009טרם נקבעו שיעורי הריבית על ההון הזר .הרשות החליטה כי עדכון
השיעורים יבוצע עם כניסת בסיס התעריפים החדש למקטע היצור לתוקף ,וזאת על פי המודלים שייקבעו
בבסיס התעריף החדש.
 .3עלויות התפעול
עלויות התפעול המוכרות מבוססות על עלויות התפעול הרשומות בספרי החברה.

עלויות התפעול

המוכרות במקטע היצור נקבעו על בסיס השנים  1999 – 1996וביתר המקטעים על בסיס שנת .2000
 .4נושאים נוספים
א .מקדמי הפחתה
נקבעו מקדמי הפחתה לקוט"ש נמכר אשר מייצגים את הציפייה להתייעלות החברה וכן אמורים לשקף
יתרונות לגודל בשיעורים שנתיים ההולכים ומצטברים .השיעורים השנתיים ,נכון למועד דוח זה ,הינם:
 .1על תשומות מקטע הייצור למעט דלק – 2.1%
 .2על תשומות מקטע ההולכה וההשנאה 1.3% -
 .3על תשומות מקטע החלוקה במתח גבוה – 2.5%
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 .4על תשומות מקטע החלוקה במתח נמוך – 3.7%
 .5על תשומות מקטע עלויות הצרכן – .2%

ב .עדכון שנתי
מידי שנה בחודש אפריל רשות החשמל אמורה לבצע עדכון שנתי של רכיבים שונים של העלויות המוכרות.
הרכיבים שמעודכנים הינם ,בין היתר תשואה על הון זר ,תמהיל הדלקים ,רכישות חשמל מיצרנים פרטיים,
תוספת בגין הסבת תחנות כח למחז"מים ,תוספת בגין מרכיב רשת והטמנת קווים ,פיצוי בגין איחור בעדכון,
תמריץ הגז ועוד.
ב 3 -במרס  2009בוצע עדכון שנתי רטרואקטיבי לשנת  .2008ההפרשים בגין האיחור בעדכון נזקפו לנכס
פיקוח.
העדכון לשנת  2009נעשה ב 3 -במאי  .2009במועד זה הרשות עדכנה חלק קטן בלבד מרשימת רכיבי
התעריפים שאמורים להשתנות במסגרת העדכון השנתי .העדכון של מרבית הרכיבים כגון ריביות על הון
זר ,תמהיל הדלקים ,סכום ההון המוכר לצורכי גידור ותוספות להון בגין מחז"מים יבוצע עם כניסת בסיס
התעריף החדש במקטע היצור לתוקף ,בהתאם למודלים העדכניים של הבסיס החדש.
עדכון סל הדלקים ומספר רכיבים נוספים נדחה למועד החלת בסיס התעריף החדש למקטע הייצור .בתאריך
 1.2.2010התפרסמה החלטת הרשות בנושא תמהיל הדלקים המוכר לשנת  .2009תמהיל זה צפוי
להתעדכן רטרואקטיבית מה .1.4.2009 -כמו כן ,התפרסמה החלטה בנוגע לעדכון מחיר הגז הטבעי
רטרואקטיבית מיולי  2009בעקבות חתימה על חוזי גז חדשים.
הרשות קבעה בבסיס התעריף החדש כי יינתן תמריץ גז בגין חוזי גז חדשים בשנים  .2012 – 2009למרות
זאת ,הנוסחאות אותן קבעה הרשות לא הותירו בידי החברה כל תמריץ בשנת .2009
ג .עדכון שוטף של התעריף
עלויות הדלקים המוכרות היו צמודות לשינויים במחירי הדלקים .עלויות ההון הזר הוצמדו למשקלות סל
המטבעות )כפי שנקבע ע"י בנק ישראל לאחרונה ב  1במאי  (2006ושאר רכיבי התעריף צמודים למדד.
לפיכך תעריפי החשמל מחושבים מידי שבועיים – עם פרסום מדד המחירים לצרכן ועם פרסום מחירי
הדלקים .בעת פרסום המדד מתעדכן גם רכיב ההון הזר הצמוד לסל ,ובנוסף במועד העדכון השנתי .בכל
אחד מהמועדים האלה מחושב מחדש סל התשומות של כל אחד מהמקטעים )הלן "עדכון תאורטי"( .יחד
עם זאת ,תעריפי החשמל מתעדכנים בפועל בהתרחש המוקדם מבין האירועים הבאים:
 .1שינוי עלות סל התשומות של כלל המערכת ,בניכוי מקדם הפחתה ,בלפחות  5.5%ביחס לתעריף
המעודכן.
 .2שינוי עלות סל התשומות של כלל המערכת ,בניכוי מקדם הפחתה ,בלפחות  ,3.5%ובתנאי שחלפו
שלושה חודשים ממועד העדכון האחרון.
 .3בחלוף חצי שנה ממועד העדכון האחרון.
 .4ההפרשים הנוצרים בין "העדכון התאורטי" ובין העדכון בפועל של התעריף לצרכנים ,נזקפים לנכס
)התחייבות( פיקוח ונכללים בתעריף החל ממועד העדכון השנתי הקרוב.
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ד .תוספות מיוחדות לתעריף
תוספת הקדמת הכרה בהשקעות
ביום  8באוגוסט  2007החליטה רשות החשמל לתת לחברה תוספת של  5%לעלות המוכרת לצורך מימון
תוכניות הפיתוח שלה ,וזאת עבור מספר פרויקטי השקעה .קבלת התוספת הותנתה בהעברת דיווחים
פיזיים וכספיים על התקדמות הביצוע באותם פרויקטים ובקרת מפקח מטעם רשות החשמל על
הפרויקטים .התוספת הסתיימה בחודש ספטמבר  .2008התוספת שנצברה מנוכה מהנכסים המוכרים
בבסיסי התעריפים באופן שתקבע רשות החשמל .לפרטים נוספים ראה ביאור  .3ג'  1בדוחות הכספיים.
תוספת בגין תכנית החירום
ביום  27באוגוסט  2008אושרה על ידי שר התשתיות הלאומיות תוכנית חירום למשק החשמל .התוכנית
כוללת הקמת שלושה מחזמ"ים – ברמת חובב ,באשכול ובחגית )סינכרון טורבינות הגז ביולי 2010
והתוספות הקיטוריות ביולי  (2012שלוש טורבינות אלו הינם בנוסף להקמת שתי טורבינות גז ברמת חובב
שסונכרו בנובמבר  2009ובינואר  ,2010והכל בנוסף לתוכנית הפיתוח הרב שנתית המאושרת.
ביום  28בדצמבר  2008אישר שר התשתיות הלאומיות הקמת מחז"מ רביעי באלון תבור )שלב א' עד קיץ
 2011ושלב ב' תוספת הקיטורית עד קיץ .(2013
בתאריך  30באוקטובר  2008התקבלה החלטה ברשות החשמל בנוגע למימון שלב א' של תכנית החירום
למשק החשמל ,כפי שהיא אושרה ע"י שר התשתיות ,כמפורט בביאור  3ה' בדוחות הכספיים.
להלן עיקרי ההחלטה כפי שהתקבלה על ידי רשות החשמל בתאריך  30באוקטובר :2008
(1

נוכח צורכי הפיתוח המואצים להם נדרשת החברה ובמרכזם תוכנית החירום להקמת יחידות ייצור
כפי שקבע שר התשתיות הלאומיות ,לאור מצבה הפיננסי של החברה וחוסר הוודאות בשווקי ההון
קובעת רשות החשמל סכום לפיתוח ייעודי לשנים  2009-2010כדלקמן:
א( רשות החשמל תכיר בתעריפי החשמל בעלויות לצרכי מימון תוכנית פיתוח בסכום מצטבר של 2
מיליארד שקל חדש .הכרה זו תיפרס על פני תקופה של שנתיים שתחל מינואר  2009ותפסק
ביום  1בינואר  2011או עד סיום הגבייה.
ב( הסכום כאמור בסעיף  1א' ינוהל באמצעות חשבון ייעודי שיפוקח על ידי רשות החשמל.
הקצאת המשאבים לחברה ,לתוכנית החירום בלבד ,תעשה על בסיס עמידה באבני דרך למימוש
התוכנית באישור רשות החשמל.
ג( רשות החשמל תביא בחשבון במסגרת קביעת בסיס תעריפים למקטע הייצור את החלטתה
ותוודא כי לא ייווצר תשלום עודף במסגרת קביעת התעריפים לחברה.

(2

הכרה בסכום זה מותנית בעמידה בתנאים המפורטים כולל עמידה בלוחות הזמנים להפעלת
הפרוייקטים כדלהלן:
א( החברה תעמוד בלוחות הזמנים של תוכנית הפיתוח במקטע הייצור ובכלל זה תוכנית החירום
כפי שאושרה על ידי שר התשתיות ובהתייחס לאמור במסמך לשימוע שפרסמה רשות החשמל.
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ב( מנכ"ל החברה ידווח למליאת רשות החשמל אחת לרבעון על מימוש תוכנית הפיתוח הכוללת
ובכלל זה על תוכנית הפיתוח כאמור בהחלטה זו וזאת בהתייחס לעמידה בלוחות הזמנים,
עלויות ודוח תקציב מול ביצוע ,במתכונת שתאושר על ידי רשות החשמל.
ג( החברה לא תבצע העברות כספיות לקרן הפנסיה כ.פ.י מעבר להפרשה השוטפת החודשית וזאת
עד לסיום הבדיקות וקבלת החלטות על ידי הוועדות שמונו לעניין זה בחברה ,ברשות החברות
ובחינה שמבצעת רשות החשמל ,וזאת בכפוף לכל דין.
ד( החברה תפעל בהקדם האפשרי לביצוע מהלכי ההתייעלות עליהם הכריזה לשיפור מצבה
הפיננסי של החברה.
ביום  31באוקטובר  2008אישר דירקטוריון החברה את שלב א' של תוכנית החירום למשק החשמל .אישור
זה בא בהמשך להחלטת רשות החשמל באשר לעקרונות מימון תוכנית החירום שפורטו לעיל .דירקטוריון
החברה אישר להנהלת החברה להתקשר עם חברת סימנס לרכישת  3טורבינות גז והציוד הנלווה .אישור
זה בא בנוסף לרכישת שתי טורבינות הגז מחברת ג'נרל אלקטריק אשר נרכשו לאתר ברמת חובב.
סך ההשקעה הצפוי בשלב זה של תוכנית החירום יהיה כ 3.6 -מיליארד שקל חדש ומימונה מתבצע על פי
הפירוט שלהלן :כ 0.9 -מיליארד שקל חדש שהתקבל כאשראי לקוחות באמצעות חברת סימנס ,כ2 -
מיליארד שקל חדש ייגבה באמצעות תעריף החשמל בהתאם להחלטת רשות החשמל ,והשאר ממקורות
פנימיים של החברה.
החברה רושמת תוספת תעריפית זו בקיזוז מסעיפי רכוש בהקמה .נכון ליום המאזן קיזזה החברה סך של
כ 951 -מיליוני שקל חדש מהרכוש בהקמה .יתר המימון יהיה ממקורות פנימיים של החברה.
על פי החלטת הרשות מ –  30באוקטובר  ,2008על מנכ"ל החברה למסור דווח רבעוני לרשות החשמל.
בנוסף ,מעבירה החברה לרשות החשמל דיווחים שוטפים בנוגע להתקדמות בפרויקטים.
בדיווח שהועבר ב 15 -ביוני  2009צוינו עיכובים במועד ההפעלה.
בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני  ,2009במקרה של אי עמידת החברה בלוחות הזמנים
שנקבעו בתוכנית החירום להפעלה מסחרית של תחנות הכח הכלולות במסגרתה כאמור לעיל ,יוטלו קנסות
על החברה כדלקמן:
 (1ביחס לכל אחת משתי תחנות הכח ברמת חובב הכלולות בתוכנית החירום לקיץ  ,2009ואשר החברה
התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי וחודש אוגוסט -2009
א( בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום לקיץ ,2009
תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  5מיליון שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים יולי עד
דצמבר  ,2009ובסך של  10מיליון שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים ינואר עד יוני .2010
ב( בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד הסנכרון לאחר ה 30 -ביוני
 2010לכל אחת משתי תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה של חמישית מכלל הסכום הייעודי .אם לאחר
ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות החשמל את מנגנון ותקופת ההחזר לגבי חוב זה.
 (2ביחס לכל אחת משלוש תחנות הכח )טורבינות הגז באתרים :אשכול ,רמת חובב וחגית( הכלולות בתוכנית
החירום לקיץ  ,2010ואשר החברה התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי .2010
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א( בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום

לקיץ ,2010

תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  10מיליון שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים יולי עד
דצמבר  ,2010ובסך של  15מיליון שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים ינואר עד יוני .2011
ב( בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד הסנכרון לאחר ה 30 -ביוני
 2011לכל אחת משלוש תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה של חמישית מכלל הסכום הייעודי .אם
לאחר ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות החשמל את מנגנון ותקופת ההחזר לגבי חוב זה.
 (3העלויות המופחתות על ידי רשות החשמל כאמור לעיל יוצגו כהוצאה בדוח רווח והפסד של החברה ,תוך
מתן גילוי נאות.
במכתב מתאריך  9במרס  2010ציינה רשות החשמל ,כי המועד הקובע לעמידה בלוחות זמנים הוא מועד
הסנכרון.
נכון ליום הדוח על המצב הכספי רשמה החברה התחייבות פיקוח בסך של כ 75 -מיליוני שקל חדש בגן
הפחתת העלויות המוכרות המתוארת לעיל .החברה חולקת על עצם הפחתה זו.
 .5התפתחות ההכנסות
כאמור העלויות המוכרות בתעריף נקבעו על בסיס שנת עבר :במקטע היצור על פי ממוצע השנים – 1996
) 1999מופחת ומקודם לשנת  2000על פי הגידול במכירות( וביתר המקטעים על פי שנת  .2000מאחר
שהתעריף הממוצע נקבע כעלות פר קוט"ש ,הרי שהכנסות החברה גדלות משנה לשנה בהתאם לגידול
במכירות .מנגד ,כאמור ,ההכנסות מופחתות בהתאם למקדמי ההפחתה.

 1.8.3תעריפים סוציאליים מופחתים
בחוק משק החשמל ,נקבע ,כי צרכן שהגיע לגיל פרישה וזכאי לגמלת הבטחת הכנסה ישלם תשלום
מופחת של  50%מהתעריף הביתי בעד  400קוט"ש הראשונים שצרך מידי חודש בשימוש ביתי בלבד.
בתאריך  5ביולי 2007 ,נכנסו לתוקף תקנות משק החשמל )דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת(,
התשס"ז 2007-המסדירות את ביצוע הוראות סעיף 31א)א( לחוק משק החשמל בדבר מתן תשלום מופחת
לאוכלוסיות נזקקות בתשלום עבור צריכת חשמל .התקנות כוללות הוראות לעניין הוכחת הזכאות מאת
המוסד לביטוח לאומי ,דרכי ההודעה לזכאים ואופן העברת המידע בדבר הזכאות אל ספק השירות החיוני.
להשלמת מכלול ההסדר פרסמה רשות החשמל החלטה בתאריך  18ביולי  2007במסגרתה ביצעה שינויים
באמות המידה ,לצורך יישום הוראות סעיף 31א לחוק משק החשמל בדבר זכאות צרכנים לתשלום מופחת.
ההחלטה מסדירה את אופן החלת התשלום המופחת במסגרת חשבון הצריכה של הצרכן וכן את האופן בו
יוכרו לספק השירות החיוני העלויות הנגרמות לו של מתן ההפחתה כאמור .בתאריך  18ביוני 2008
החליטה רשות החשמל להוסיף להסדר גם צרכני משנה באותו מקום צרכנות הרשום על שמו של הצרכן
הרשום ,העומדים בתנאי הזכאות לתשלום מופחת ומותקן אצלם מונה לרישום צריכת החשמל הביתית
הנצרכות על ידם.
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עוד נקבע בחוק משק החשמל ,כי בקביעת תעריפי החשמל לכלל הצרכנים ,הרשות החשמל תביא בחשבון
את ההפחתה בתעריפי החשמל שמשלמים הזכאים לפי התקנות האמורות.
נכון ל –  31בדצמבר  2009יצרה החברה נכס פיקוח בסך של  147מיליוני שקל חדש) ,לשנת  2008סך של
 145מיליוני שקל חדש ,לשנת  2007סך של  38מיליוני שקל חדש(  ,בגין הנחות חשמל לנזקקים אשר טרם
התקבלו בתעריף החשמל.

 1.8.4נושאים שבמחלוקת בין החברה לבין רשות החשמל
החברה חולקת על שורת החלטות שקבלה רשות החשמל בקשר לתעריף החשמל לאורך השנים וטוענת כי
ההחלטות שהתקבלו הביאו לפגיעה משמעותית בהכנסותיה )ראה פירוט להלן של "הנושאים הפתוחים"(.
למיטב ידיעת החברה ,ומבלי שהתקבלה על כך הודעה בכתב ,רשות החשמל התחיבה לבחון מחדש את
ההחלטות שהתקבלו ,במסגרת ההחלטה על בסיס התעריפים החדש למקטע היצור.
למרות זאת ,ולמרות שהקימה לצורך כך צוות מיוחד ברשות ,היא לא נתנה כל התייחסות לנושאים אלה
במסגרת החלטתה על בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור.
להלן פירוט "הנושאים הפתוחים":
אומדן היקף כספי

עמדת החברה

נושא

החלטת הרשות

מקדמי הפחתה

העמידה את מקדמי ההפחתה מקדמי ההפחתה המוחלים על 11,000

)מיליון

שקל

חדש(
לשנים

החל מאפריל  2004על שיעורים החברה במשך שנים ארוכות .2008 – 1996
שנתיים

מצטברים

כדלקמן :הינם בלתי סבירים ופוגעים )במחירי (12.08

 2.1%בייצור 1.3% ,בהולכה ,באופן משמעותי בהכנסותיה.
 2.5%בחלוקה מתח גבוה ו-

ההקטנה אשר בוצעה על ידי

 3.7%בחלוקה מתח נמוך.

הרשות באפריל  2004הייתה

לא נתנה פיצוי רטרואקטיבי על קטנה מידי ,ובוצעה מאוחר
השנים הקודמות בהן לא הוקטנו מידי.
מקדמי ההפחתה.

ביקשה להחיל מקדם הפחתה
בשיעור

של

2%

על

רכיב

התפעול בלבד ,וכן לקבל פיצוי
רטרואקטיבי

על

השנים

הקודמות בהן לא הוקטנו מקדמי
ההפחתה.
סל הדלקים – הרשות מבצעת שימוש בחישוב ערכי אי זמינות לחישוב תמהיל 2,800

לשנים

ערכי אי זמינות סלי הדלקים המוכרים לחברה הדלקים צריכים להתבסס על .2007 – 2003
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נושא

החלטת הרשות

מאולצת

בתעריף החשמל

אומדן היקף כספי

עמדת החברה

)מיליון

שקל

חדש(
זמינות

מאולצת

בערכי אי פרמטרים
וימי

נורמטיביים

לטווח )במחירים

אחזקה ארוך ,כך שיאפשרו לחברה שוטפים(

הנמוכים מאלו המקובלים בעולם ליהנות

התייעלותה

מפירות

ובחלק מהמקרים אף מביצועי בהפעלת המערכת.
החברה בפועל.
סל הדלקים – הרשות קבעה ביוני  2002מסלול התמריץ במתכונתו
תמריץ הגז

סך החיסכון למשק

תמרוץ לחברה לשנים  – 2003הנוכחית לא אפשר
 2006בלבד.
בשנים

עבור

לחברה ליהנות ממלוא

2007

–

2009

לא הפוטנציאל הטמון בו ,בין היתר 2009 – 2004 ,כ-
 23,500מתוך כך

השאירה הרשות תמריץ גז בידי עקב
החברה .בבסיס התעריף החדש עיכובים בהגעת הגז
במקטע

הייצור

השנים

תמריץ

שפורסם לאתרים השונים

שניתן

לחברה – 1,078

בפברואר  2010קבעה הרשות כי מסיבות שאינן

)במחירים

יינתן תמריץ גז בגין חוזי גז בשליטתה של החברה.

שוטפים(.

חדשים בלבד בשנים  – 2009בנוסף ,החברה סבורה כי
 .2012בהתאם לנוסחאות אותן הביאה לחסכון נכבד בזכות
קבעה הרשות החברה לא זכתה מאמציה
לתמריץ בשנת .2009

הגז,

בנושא

ולכן

מבקשת לקבל תמריץ קבוע של
20%

החסכון

מכלל

הנובע

משימוש בגז טבעי ,שיימשך
לאורך כל חיי היחידות הפועלות
בגז

טבעי,

התעריף

וכי

יש

נוסחת

את
לחשב

מיום

ההפעלה בפועל של יחידות
הייצור ,זאת עקב אי הוודאות
הרבה
הקשורה למועדי
הגעת הגז לאתרים
ולשילוב הספק המצרי במערכת.
סל הדלקים – סל הדלקים המוכר לחברה חושב בשנת  2007הביקוש בפועל  690לשנת .2007
הביקוש בפועל מדי שנה בהתאם לתחזית ביקוש עלה
לשנת 2007

צפויה.

בשיעור

לתחזית
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גבוה,

הביקוש

מעבר )במחירים

המקורית שוטפים(.

החלטת הרשות

נושא

אומדן היקף כספי

עמדת החברה

שקל

)מיליון
חדש(
הרשות סירבה לדרישת החברה ששימשה לחישוב סל הדלקים.
לחשב מחדש את סל הדלקים

לחברה נוצרו כתוצאה מכך

כך

הפסדי הכנסות משמעותיים,

שיתחשב בגידול בביקוש בפועל

עליהם בקשה לקבל כיסוי על

וישקף נכונה את תמהיל הדלקים

ידי חישוב מחדש של סל

שהחברה צרכה.

הדלקים.

המוכר

,2007

לשנת

בבסיס התעריף החדש קבעה
הרשות כי סל הדלקים יעודכן
מידי

בדיעבד

בהתאם

שנה,

לעקום הביקוש בפועל.
הרשות אינה מתכוונת להפעיל
את המנגנון גם על סל הדלקים
בשנת . 2007

סל הדלקים – בעת העדכון השנתי לשנת  2007לאור העובדה שרק במהלך שנת
דחייה בהסבות קבעה

מהנחות היסוד  2008החלו היחידות באתר גזר 1,200

כחלק

של תחנות כוח לחישוב תמהיל הדלקים המוכר לפעול בגז ,ועד למועד זה פעלו 2007

ו-

2008

טבעי לשנה זו ,כי מחז"מ גזר א' יופעל יחידות הייצור באתר בסולר) ,במחירים

לגז
ושימוש
יקר

לשנים

בדלק בגז

יותר

מחז"מ גזר א'

החל

מאמצע

אוקטובר נגרמו לחברה הפסדים בעקבות שוטפים(.
החלטה זו.

– .2007

סירבה לעדכן את מועד הפעלת מאחר והפעלת מחז"מ גזר א'
מחז"מ גזר בסל המוכר לשנת בגז טבעי התעכבה בשל גורמים
.2007

אשר

אינם

בשליטתה

של

בעדכון השנתי  ,2008הרשות לא החברה ,הופנתה בקשה לרשות
שינתה

החלטה

זו

במסגרת כי המועד שיוכר בסל הדלקים

קביעת סל הדלקים המוכר לשנת להגעת הגז למחז"מ גזר א'
.2008

יהיה ספטמבר .2008

סל הדלקים – תמהיל הדלקים שהוכר לחברה בפועל,
דחייה בהסבות במסגרת

סל

הדלקים

תחנת

הכוח

רידינג

 275לשנת 2005

לשנת צרכה במהלך שנת  2005מזוט) ,במחירים

של תחנות כוח  2005חושב תחת ההנחה שגז שהינו דלק יקר יותר וזאת עקב שוטפים(
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החלטת הרשות

נושא

אומדן היקף כספי

עמדת החברה

)מיליון

שקל

חדש(
לגז

טבעי טבעי יגיע לאתר רידינג במאי סיבות

ושימוש
יקר

בדלק .2005

יותר

תחנת

שכלל

תלויות

אינן

בחברה.

–

כתוצאה

הכוח

מכך

נוצרו

לחברה

עלויות נוספות שלא קיבלו כיסוי
בתעריף

רידינג

לגביהן

החשמל,

מבקשת החברה לקבל כיסוי
תעריפי.
סל הדלקים  -סירבה לפנייתה של החברה בחודשים מרץ עד יוני  170 2006לשנת .2006
תחנת

הכוח לקבל הכרה בהפסד ההכנסות נסגרה התחנה בצו של המשרד )במחירים

רידינג – סגירה שנוצר לה כתוצאה מיישום הצו.

לאיכות הסביבה.

על פי צו מטעם

מיום שנסגרה התחנה ,נאלצה

המשרד לאיכות

החברה לייצר חשמל בתחנות

הסביבה

חלופיות ובתמהיל דלקים יקר
בין

יותר,
שימוש

שוטפים(

היתר

באמצעות

בתחנות

העובדות

בסולר ,על מנת למנוע פגיעה
באספקת החשמל לצרכנים.
כתוצאה מכך נגרמו לחברה
הפסדי הכנסות.
מבקשת לקבל כיסוי תעריפי
להפסדי ההכנסות שנוצרו.
הפסד

מגביית קבעה

תעריף ממוצע

לחברה

בשנת

 2002החברה ,מסיבות שאינן תלויות  953לשנים 2000

הכנסה אותה היא זכאית לגבות בה
מהציבור לצורך כיסוי עלויותיה.

ושעיקרן
החשמל

צריכת

שינוי
של

בהרגלי – 2008
הציבור )במחירים

שנבעו מאיתותי התעריף הקיים ,שוטפים(
אינה

מצליחה

ההכנסה

לגבות

את

על

ידי

שנקבעה

הרשות במלואה ,ולכן אינה
מכסה את הוצאותיה.
החברה פנתה לרשות בבקשה
לתקן את מבנה התעריפים ,תוך
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נושא

החלטת הרשות

אומדן היקף כספי

עמדת החברה

)מיליון

שקל

חדש(
מתן פיצוי בגין השנים בהן לא
גבתה

את

מלוא

ההכנסה

המוכרת.
הוצאות

קבעה

אקסוגניות

להכרה

בשנת

1998

שנתית

מנגנון החברה הגישה לרשות מידי  950לשנים 2002
בהוצאות שנה תחשיב להכרה בהוצאות.

אקסוגניות בתעריף החשמל.

– 2008

מבקשת לקבל כיסוי תעריפי )במחירי (12.08

החליטה באפריל  2005לבטל למלוא ההוצאות בהן נשאה עד
את מנגנון ההכרה שקבעה בשנת לביטול מנגנון ההכרה על ידי
 ,1998וכתוצאה מכך לא הכירה הרשות.
לחברה בחלק מהסכומים שהוצאו העבירה לרשות באפריל 2006
במהלך תקופת הבוחן )למשל ,כ הצעה למנגנון חלופי להכרה
 150מיליון ש"ח ביחס לשנת בהוצאות
.(2004

משמעותיות

בהן

תישא בעתיד הכולל אבחנה בין

טרם החליטה על מנגנון חדש עלות

תפעולית

לעלות

להכרה בהוצאות עתידיות )הצוות השקעתית
המקצועי מטעמה הציע מנגנון
חדש(.
עלויות מימון

הכירה בשנת  2002בתעריף גייסה בשנים האחרונות )וצפויה  282לשנים 2002
החשמל ביחס לגיוסים בארץ להמשיך ולגייס בעתיד( הון זר 2008 -
בעלות

המתבססת על

אג"ח בהיקף של מיליארדי שקל חדש )במחירים
שוטפים(

ממשלתי ל  10שנים ,בתוספת מידי שנה.
מרווח של  0.73%וביחס לגיוסים במהלך השנים האחרונות עלות
בחו"ל בעלות המתבססת על הגיוסים הייתה גבוהה יותר
אג"ח ממשלת ארה"ב ל  10שנים מהעלות המוכרת על ידי הרשות
בתוספת מרווח של .2.4%

)בגיוס האחרון בארץ המרווח
היה  4.35%ובגיוס האחרון
בחו"ל  (6.84%וכתוצאה מכך
נגרמו לחברה הפסדי הכנסות.
מבקשת לקבל הכרה במלוא
עלויות המימון בהן נשאה בפועל
במהלך
הגיוסים.
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תקופת

הבוחן

בגין

החלטת הרשות

נושא

אומדן היקף כספי

עמדת החברה

)מיליון

שקל

חדש(
צריכת

חשמל דחתה את טענת החברה לפיה בשיטת חישוב התעריף הנוכחי 180 ,לשנים 2002

מתקני חברה

צריכת

החשמל

החברה

אינה

מתקני כפי שנקבעה על ידי הרשות.2008 – ,

של

בבסיס צריכות

נכללת

החברה

התעריף.

החשמל

מתקני )במחירים

של

לצורך שוטפים(

המשמשים

טוענת כי עלות צריכת החשמל תפקודה השוטף של החברה
של מתקני החברה הנה חלק אינן מקבלות כיסוי בתעריף
מעלויות התפעול המוכרות שלה ,החשמל .וזאת כיוון שההכנסה
ועל החברה לתקצב עלויות אלה הנדרשת מחולקת בסך צריכת
במסגרת סך הוצאות התפעול החשמל במשק הכוללת גם את
צריכת

המוכרות לה.

החשמל

מתקני

של

החברה..
בנוסף ,קיימים מספר נושאים מהותיים בהם רשות החשמל טרם קיבלה החלטה )ראה פירוט להלן( ,אשר
הביאו לפגיעה משמעותית בהכנסותיה של החברה לאורך השנים.

הנושאים הינם כדלקמן:
נושא

אומדן היקף כספי

החלטת הרשות

עמדת החברה

• הרשות החשמל ציינה בהחלטתה
מדצמבר  2005כי היא מתכוונת
לקבוע תחילה תעריף חדש למקטע
הייצור ,לאחר מכן למקטע החלוקה
ולבסוף למקטע ההולכה.
• על אף הנזקים מהעיכוב ,הרשות
טרם קיבלה החלטה על מתן פיצוי
בגין העיכוב.
בתאריך  30ביולי  2008פרסמה

יש חשיבות לקביעת 1,500
המקטעים
סדר
מהשנים – 2006
שתעריפיהם יעודכנו .יש
צורך להתחיל במקטעים 2008
בהם יש חוסר כיסוי
)במחירי .(12.07
עלויות מצטבר )החלוקה
וההולכה(.
• לחברה נגרם הפסד

)מיליון שקל חדש(
סדר
התעריפים
בעדכון

קביעת
ועיכובים
בסיסי

התעריפים למקטעים
השונים

מסמך לשימוע לגבי בסיס תעריפים
חדש למקטע הייצור ,אך תהליך
השימוע נמשך גם בימים אלו .הרשות
קבלה

החלטה

רק

לגבי

בסיס

תעריפים חדש במקטע הייצור )ב
 ,(2.10אך לא לגבי שאר המקטעים.
לא נתנה לחברה פיצוי בגין אי עדכון
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לכל אחת

הכנסות
עקב
המתמשך

משמעותי
העיכוב
)מעל

ארבע שנים( בעדכון
בסיסי התעריפים.

נושא

עמדת החברה

החלטת הרשות

אומדן היקף כספי
)מיליון שקל חדש(

בסיס

התעריפים

למקטע

הייצור

בשנים הקודמות.

פנסיה

הרשות טרם קיבלה החלטה בנושא .החל משנת  2,930 2003נכון ל 31
שינויים
הקימה בשנת  2004ועדה שדנה בעקבות
בדצמבר .2007
שחלו
בנושא .בשלב מסוים עבודתה של משמעותיים
לחישוב
בכללים
הועדה הוקפאה.
במסמך לשימוע של בסיס התעריפים ההתחייבויות
כפי
החדש למקטע הייצור ציינה כי האקטואריות
עבודתה לבחינת עלויות הפנסיה של שנקבעו על ידי הממונה
עובדי החברה טרם הסתיימה ,וכי היא על שוק ההון והחיסכון
מתעתדת לסיים את עבודתה במהלך באוצר ,נאלצה החברה
התקופה הקרובה ולהעמידה לשימוע לרשום הוצאות בסכומים
ציבורי ,כך שעלויות הפנסיה ישתקפו גדולים בדוחות הרווח
על
הסופית
בהחלטה
בסיסי והפסד שלה אשר לא
התעריפים החדשים למקטע הייצור.
קיבלו כיסוי תעריפי
מאחר ולא נכללו בבסיס
במרץ  2009ביקשה כחלק מדיוניה התעריף.
לאחר מכן ,עם החלתו
בנושא לקבל מהחברה את כל
של התקן בינלאומי
ההתכתבויות לאורך השנים שהיו מספר (IAS 19) 19
סכומים
נזקפו
בינה לבין גופים חיצוניים.
משמעותיים כהפסדים
שטרם
בהחלטה על בסיס תעריפים חדש אקטואריים
הופחתו וגם הם אינם
למקטע הייצור ,ציינה ,כי היא
מקבלים הכרה בתעריף
מתעתדת לפרסם לשימוע ציבורי החשמל.
החברה סבורה כי יש
לאחר פרסום החלטה זו ,עקרונות
להעניק כיסוי תעריפי
וקווים מנחים כלליים להכרה בעלויות למלוא החוב שנוצר
בפריסת
שמקורו
הפנסיה של עובדי החברה החל מ
השינויים האקטואריים
 6.96ולקבל החלטה סופית בנושא בהתאם לתקן .IAS 19
במהלך שנת .2010
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 .2עניינים הנוגעים לכל מקטע פעילות בנפרד
 2.1מקטע הייצור
 2.1.1מידע כללי על מקטע הייצור
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009החברה מחזיקה ומפעילה  17אתרים של תחנות כוח )כולל חמישה אתרים
של תחנות כוח קיטוריות( עם כושר ייצור מותקן של  11,664מגאווט .כל אחד מאתרי תחנות הכוח של
החברה כולל יחידה אחת או מספר יחידות נפרדות לייצור חשמל .ביום  31בדצמבר 2009 ,היו לחברה
 59יחידות ייצור ,מתוכן  20יחידות ייצור קיטוריות ו 39 -טורבינות גז )בהן  14טורבינות גז תעשייתיות,
 16טורבינות גז סילוניות 8 ,טורבינות גז במחזור משולב וטורבינת גז תעשייתית אחת המיועדת לפעול
בעתיד במתכונת של מחזור משולב(.
יחידות הייצור הקיטוריות של החברה מייצרות חשמל באמצעות טורבינות קיטור וכוללות יחידות ייצור
פחמיות המונעות בפחם ו/או במזוט ,יחידות קיטוריות המונעות במזוט ו/או בגז טבעי ,יחידות טורבינות גז
סילוניות ,המונעות בסולר בלבד ויחידות טורבינות גז תעשייתיות המונעות בסולר ו/או בגז טבעי.
תחנות הכוח בעידן הגז הטבעי שומרות על יכולתן להיות דו-דלקיות )מלבד תחנת הכוח רידינג( ,והן
תוכלנה לפעול הן באמצעות גז טבעי והן באמצעות דלק נוזלי .זאת ,כדי לשמור את יכולתן לייצור חשמל
גם בעת מחסור באספקת גז טבעי ,או עקב תקלה באספקתו.
בנוסף לחשמל המופק באתרי תחנות הכוח של החברה ,החברה רוכשת חשמל בשיעורים נמוכים
)כ 0.5% -מסך כל החשמל שסיפקה החברה בשנת  2009ו 0.3%-בשנת  ,(2008מיצרני חשמל פרטיים,
שאחדים מהם מוכרים את כל התפוקה שלהם לחברה ,ואחרים מייצרים חשמל לתצרוכתם הם ומוכרים
לחברה רק את עודפי הייצור שלהם )ראה סעיף  2.1.4.2בדוח זה(.
 2.1.1.1מבנה תחום הפעילות
כאמור לעיל ,פעילותה של החברה בתחום זה הינה פעילות של ייצור חשמל ,ונכון למועד הדוח ,החברה
מייצרת את מרבית החשמל במדינת ישראל ,בעוד שיתרת החשמל ,בהיקפים אשר אינם מהותיים,
מיוצרת על ידי יח"פים .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.1.4.2בדוח זה.
 2.1.1.2מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על התחום
להערכת החברה ,פעילות החברה במקטע הייצור ,בדומה לשאר תחומי פעילותה של החברה ,כפופה
למגבלות חקיקה ,כגון אלו הקבועות בהוראות חוק משק החשמל וחוק החברות הממשלתיות ,לאילוצים
הקשורים בנושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים ממשלתיים שונים כגון רשות החשמל ,רשות
החברות ,משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה ולשינויים מבניים ולתכניות חירום ופיתוח
במשק החשמל .לחברה רשיונות ייצור הניתנים לכל יחידת ייצור בנפרד .לפירוט בדבר היבטים אלה
בפעילות החברה והמגבלות השונות ראו סעיפים  1.7.1ו –  1.7.3בדוח זה.
70

 2.1.1.3מגמות ושינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
להערכת החברה ,קיימים גורמים שונים העשויים להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו ,ובכלל
זאת שינויים בהיקף צריכת החשמל ,שינוי בתעריפי החשמל ,שינויים בהיצע ו/או במחירי חומרי הגלם
הדרושים לייצור החשמל וכניסה של מתחרים )לרבות יח"פים( לתחום ייצור החשמל .לפירוט ראו סעיפים
 1.7.3 ,1.7.1ו–  1.75בדוח זה.
שינויים מהותיים בהיקף הפעילות בשנת :2009
-

הדממת יחי' חיפה ב' בהספק של  144מגוו"ט.

-

הכנסה לפעולה של ט"ג  6ברמת חובב בהספק של  118מגוו"ט.

שינויים מהותיים הצפויים בשנת :2010
-

הכנסה לפעולה של ט"ג  7ברמת חובב בהספק של  118מגוו"ט.

-

הכנסה לפעולה של ט"ג  8ברמת חובב בהספק של  250מגוו"ט.

-

הכנסה לפעולה של מחז"מ חגית  1שלב א' בהספק של  256מגוו"ט.

-

הכנסה לפעולה של מחז"מ אשכול  2שלב א' בהספק של  260מגוו"ט

-

הכנסה לפעולה של מחז"מ חיפה  4שלב א' בהספק של  236מגוו"ט.

 2.1.1.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
החברה פועלת כמערכת אחת משולבת ומתואמת העוסקת באספקת חשמל ללקוחות ,דהיינו ,לכלל צרכני
מדינת ישראל ,החל משלב ייצורו של החשמל ,הולכתו ,חלוקתו ,אספקתו של החשמל וכן בסחר בו.
החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות לפעילויות האמורות.
 2.1.1.5שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
החברה מייצרת ,מוליכה ,מחלקת ומוכרת חשמל לכלל צרכני מדינת ישראל .במהלך שנת  2010צפויה
החברה לעבור לשריפת גז טבעי ,באופן שבסוף שנת  ,2010היכולת המותקנת של יחידות המופעלות בגז
תהווה כ 55% -מסה"כ היכולת המתוקנת.
שינויים טכנולוגיים –מעבר לשריפת גז טבעי לאתרים )מותנה בסיום הקמת מערכת הולכת הגז ע"י חברת
נתיבי הגז הטבעי(:
-

אתר צפית – החל מ.3/2010 -

-

אתר רמת חובב – החל מ.3/2010 -
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-

אתר אלון תבור – החל מ.12/1010 -

-

אתר חיפה – החל מ.12/2010 -

 2.1.1.6גורמי ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ההצלחה העסקית של מקטע הייצור תלויה ,בין היתר ,ברמת הביקוש לחשמל ,בזמינות
הגז מספקיה של החברה ,בעמידה בלוחות הזמנים בתוכנית החירום בעלויות חומרי הגלם הדרושים
לייצור החשמל ,בהכרה בסך העלויות הדרושות לייצור החשמל בתעריף החשמל וביכולת הגוף המייצר
להתייעל הן מבחינה מבנית והן מבחינה טכנולוגית .לפרטים נוספים ראו סעיפים  2.1.3ו –  2.1.4בדוח
זה.
 2.1.1.7שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות זה הינם ספקי פחם ,מזוט ,גז טבעי וסולר המשמשים לייצור
החשמל .לפרטים לגבי שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם ,ראו סעיף  2.1.10בדוח זה.
 2.1.1.8חסמי כניסה של תחום הפעילות ושינויים החלים בו
להערכת החברה ,גופים הפועלים בתחום ייצור החשמל נדרשים ,בעיקר ,להשקעה ראשונה של הון עצמי
בהקמת מתקני הייצור ,לסגירת הסכם מימון בנקאי ולאיתנות פיננסית הנדרשת לצורך תחזוקתם
השוטפת .בנוסף ,קיימת בתחום רגולציה סבוכה ,שבגינה גוף המבקש לייצר חשמל נדרש לעמוד
בדרישות ובתקני איכות מחמירים .כמו כן ,קיימת חשיבות לידע מקצועי ,נסיון בתחום ייצור החשמל,
מוניטין חיובי בענף וכן זמינות קרקעות לצורך הקמת מתקני ייצור החשמל .יתרה מזו ,אי הודאות בנושא
אספקת הגז הטבעי עשויה גם היא להוות חסם כניסה לתחום בהתייחס לייצור חשמל המתבסס על גז
טבעי.
 2.1.1.9מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו
תחום ייצור החשמל בישראל מתאפיין ,נכון למועד דו"ח זה ,ברמת תחרותיות נמוכה במיוחד ,והמתחרים
היחידים הקיימים לחברה הינם היח"פים אשר בשלב זה ,מייצרים חשמל בהיקפים לא מהותיים .נוכח
השינויים המבניים הנדרשים על פי הוראות חוק משק החשמל ,לרבות תיאגודן של יחידות ייצור במסגרת
חברות בת נפרדות ,וכן לנוכח המגמה של ממשלת ישראל ורשות החשמל לעודד כניסת יצרנים פרטיים
למשק החשמל ,החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה תהיינה ההשלכות של תאגוד כאמור על
התחרות בעתיד .לפרטים נוספים ראו סעיפים  1.7.1ו – 1.7.3בדוח זה.

 2.1.2מוצרים ושירותים
כללי
כמבואר לעיל ,החברה פועלת כמערכת אחת ,משולבת ומתואמת ,לאספקת חשמל לצרכנים ,החל מייצור
החשמל באתרי הייצור ,המשך בהולכתו והשנאתו ועד לחלוקתו ולאספקתו לנקודות הקצה של כל אחד
72

מהצרכנים .החשמל המיוצר באתרי הייצור אינו נמכר לגורמים חיצוניים אלא מועבר לצרכנים הסופיים
באמצעות מקטע ההולכה וההשנאה ,ומסופק להם באמצעות מקטע החלוקה.
יחידות הייצור הקיטוריות של החברה המופעלות באמצעות פחם וגז טבעי ,מיועדות לספק את רמות
הביקוש הבסיסיות לחשמל .נכון למועד דוח זה ,ועל פי תנאי החוזים הנוכחיים ,עלות ייצור קווט"ש חשמל
באמצעות גז טבעי ביחידות מחז"מ היא הנמוכה מבין כל חלופות הייצור שבידי החברה ולאחריה ,ייצור
באמצעות פחם ,יחידות גז בעלות נצילות נמוכה יותר והאמצעים היקרים ביותר מופעלים במזוט וסולר
לקילוואט שעה מיוצר .עם עליית עקום הביקוש ,מפעילה החברה את יחידות הייצור בהתאם לקריטריון של
עלויות הדלקים לקוט"ש מיוצר ובהתחשב באילוצים תפעוליים.
לפיכך ,מפעילה החברה בבסיס את יחידות מחז"מ המופעלות בגז טבעי ויחידות הייצור הקיטוריות
המופעלות בפחם ,לאחריהן יחידות ייצור קיטוריות מוסבות לגז ולאחריהן יחידות ט"ג המופעלות בגז
טבעי ,ובמידת הצורך )בעיקר בתקופות של שיאי ביקוש( היחידות המופעלות בסולר  -טורבינות גז
תעשייתיות וטורבינות גז סילוניות ,אשר ניתן לאתחל ולהפסיק את פעילותן במהירות רבה יותר מאשר
יחידות הייצור הקיטוריות ,אך מנגד הפעלתן יקרה יותר.
בהמשך להסבת  4יחידות באתר אשכול והפעלתם בשריפת גז טבעי ,הוחל בשנת  2006בשימוש בגז
טבעי ביחידות המוסבות לגז בתחה"כ רדינג ,והסתיים פרויקט הפחתת פליטות והסבה לגז של שתי
יחידות בתחה"כ חיפה .בשנת  2008כל יחידות הייצור באתר גזר החלו לפעול בשריפת גז טבעי )במקום
סולר(.
בשנת  2009כל יחידות הייצור באתר חגית החלו לפעול בשריפת גז טבעי )במקום סולר(.
באתרי תחנות הכוח חיפה ,רמת חובב ,אלון תבור וצפית מתוכנן שילובו של הגז הטבעי בשנת  .2010נכון
ליום  31בדצמבר  ,2009כ 35%-מסה"כ היכולת המותקנת של החברה הינו באמצעות גז טבעי.
בפועל  ,היקף הייצור בגז הגיע במועדים מסויימים בשנת  2009לכ 40%-מסך כל הדלקים.
א .יחידות ייצור קיטוריות
ביום  31בדצמבר  2009היו לחברה  5תחנות כוח שבהן  20יחידות ייצור קיטוריות ,עם כושר ייצור מותקן
מצרפי של  6,462מגאווט .יחידות ייצור חשמל אלה כללו  10יחידות ייצור דו-תכליתיות )הניתנות להפעלה
הן במזוט והן בפחם  -המופעלות כיום בפחם( עם כושר ייצור מותקן מצרפי של  4,840מגאווט 4 ,יחידות
ייצור המופעלות במזוט עם כושר ייצור מותקן מצרפי של  432מגאווט ו 6 -יחידות ייצור המופעלות כיום
בגז טבעי מתוכן  4יחידות ייצור הניתנות להפעלה הן בגז טבעי והן במזוט עם כושר ייצור מותקן מצרפי
של  1,340מגאווט .תחנות כוח דו-תכליתיות ,המופעלות כיום בפחם ,מאופיינות בהשקעה גבוהה ומשך
זמן הקמה ממושך ,אולם כאשר הן מופעלות בפחם ,עלות קווט"ש מיוצר בהן היא נמוכה .יחידות הייצור
המופעלות במזוט שימשו לייצור חשמל בעומס בסיס עד משבר האנרגיה בשנות ה ,70 -שבעקבותיו
הוחלט על גיוון השימוש בדלקים באמצעות הקמת תחנות הכוח הדו-תכליתיות ,שניתן להפעילן גם בפחם.
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כאשר גז טבעי בהיקפים גדולים יותר יהיה זמין לשימוש ,יופעל חלק נוסף מיחידות הייצור המזוטיות אשר
עברו הסבה להפעלה בגז טבעי )ראה סעיף  2.1.1.3בדוח זה(.
יחידות הייצור חיפה ב' ) 2 X 72מגאווט( נגרעו ממערך הייצור החל מינואר .2009
יחידת הייצור אשכול ב' ) 2 X 75מגוו"ט( וחיפה ג' ) 2 X141מגאווט( הוכרזו כיחידות בשימור החל ממאי
.2009
ב .יחידות ייצור במחזור משולב
ביום  31בדצמבר  2009היו לחברה  8יחידות ייצור מסוג טורבינות גז במחזור משולב ) combined
 1 :(cycleברמת חובב 3 ,בחגית 2 ,בגזר 1 ,באלון תבור ו –  1באשכול כאשר  4מתוכן משתמשות
בשלב זה בסולר )בעתיד בגז טבעי( ,ו 4 -פועלות בשריפת גז טבעי )אשכול ,גזר וחגית( .סה"כ יכולת
ייצור של  8המחזמי"ם היא  2,848מגאווט .בנוסף ,טורבינת גז תעשייתית אחת )צפית( ,אשר בעתיד
תתווסף אליה תוספת קיטורית ותופעל במתכונת של מחז"מ .סה"כ כושר ייצור מותקן של טורבינת הגז
הנ"ל הוא  248מגאווט .טורבינות הגז במחזור משולב )להלן" :מחז"מ"( משפרות במידה ניכרת את
נצילות השריפה .המחז"מ הוא שילוב של טורבינות גז תעשייתיות וטורבינת קיטור .בטכנולוגיית המחזור
המשולב מנצלים את החום השיורי הנפלט מטורבינות הגז התעשייתית ומשתמשים בו להפעלת טורבינה
)קיטורית( ,נוספת ,ללא תוספת של דלק .במקום שהגזים יפלטו לאוויר  -מנצלים את היותם חמים לשימוש
חוזר נוסף.
פעולה זו תורמת הן לחסכון רב בניצול הדלקים והן להגברת השמירה על הגנת הסביבה.
ג .טורבינות גז
ביום  31בדצמבר  2009היו לחברה  31יחידות ייצור מסוג טורבינות גז ,מתוכן  27יחידות המשתמשות
בסולר ו 4-יחידות המשתמשות בגז טבעי ,עם כושר ייצור מותקן מצרפי של  2,204מגאווט .מתוך 31
יחידות ייצור אלה 25 ,ממוקמות ב 11 -אתרים נפרדים ויעודים של תחנות כוח מסוג טורבינות גז ,ו6 -
יחידות ייצור הותקנו באתרים של תחנות כוח קיטוריות .הקמת טורבינות גז תעשייתיות וסילוניות כרוכה
בהשקעות נמוכות יחסית ובמשך זמן הקמה קצר.
יחד עם זאת ייצור החשמל באמצעות יחידות טורבינות גז המופעלות בסולר יקר יותר מאשר ייצורו
באמצעות יחידות ייצור קיטוריות ,כאשר הפעלתן של טורבינות גז סילוניות יקרה מטורבינות הגז
התעשייתיות .אולם טורבינות גז ניתנות לאתחול ולהפסקת פעילותן במהירות רבה יותר .משום כך,
מפעילה החברה את טורבינות הגז שלה בעיקר בתקופות של ביקושי שיא.
כאשר הגז הטבעי יהיה זמין באתרים בהם ממוקמות טורבינות הגז ,החברה תפעיל את טורבינות הגז
התעשייתיות בגז טבעי.
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היקפי ייצור החשמל ועיתויים מוכתבים על ידי צריכת החשמל על ידי הצרכנים הסופיים בכל רגע נתון.
בדבר העונתיות בצריכת חשמל ,ראה סעיף  3.5בדוח זה.
בדבר התפתחות הצריכה ,שיאי ביקוש שנרשמו ומגמות בביקושים לחשמל ,ראה סעיפים

 2.1.5ו-

 2.1.6בדוח זה.
בדבר חלקה של החברה בייצור חשמל בישראל ,ראה סעיף  2.1.5בדוח זה.
2.1.3

פילוח הכנסות ורווחיות

 2.1.3.1תעריף מקטע הייצור
ביום  1בפברואר  2010התקבלה החלטת רשות החשמל בנוגע לעדכון בסיס התעריף החדש למקטע הייצור
לשנים  ,2010-2014עדכונים לספר מבנה התעריפים ביחס למקבצי שעות הביקוש והתפלגויות הצריכה
ונוסחת פיצוי בגין איחור בעדכון שתחול על כלל מקטעי שרשרת החשמל .החלטה זו והתעריפים הנגזרים
ממנה נכנסו לתוקף בתאריך  15בפברואר  .2010על פי החלטת רשות החשמל עודכן בסיס התעריף
למקטע הייצור לשנים  ,2010-2014שבמסגרתו עודכנו רכיבי התעריף ,בין היתר ,עלויות הון ,עלויות תפעול,
סל הדלקים ועוד .העדכון אינו כולל התייחסות לנושא עלויות הפנסיה של עובדי החברה .העלויות המוכרות
נקבעו לאחר בקרת עלויות שביצעה רשות החשמל על עלויות החברה ,כפי שהיו רשומות בספריה לאורך
השנים.
לנקודות העיקריות העולות מהחלטת הרשות החשמל לגבי בסיס התעריף החדש למקטע הייצור ראה סעיף
 1.8בדוח זה.
נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים החברה עדיין לומדת את מלוא ההשלכות של בסיס התעריף החדש.
החברה העבירה עד כה לרשות החשמל את עיקרי השגותיה הראשוניות על התעריף שנקבע.
לעיקרי ההשלכות של בסיס התעריף החדש ראה ביאור  .3א (1 .ג( לדוחות הכספיים.

 2.1.3.2הכנסות
הכנסות נטו בשנת  2009ממכירות חשמל ששויכו למקטע הייצור )לפי ההנחות המפורטות בביאור 38
לדוחות הכספיים( בגין מכירת  48,947מיליוני קווט"ש הסתכמו לסך של כ 14,180 -מיליוני שקל חדש,
לעומת כ 19,592 -מיליוני שקל חדש בגין מכירת  50,161מיליוני קווט"ש בשנת  ,2008קיטון בהכנסות של
כ –  5,412מיליוני שקל חדש.

 2.1.3.3רווח מפעולות רגילות  -מקטע הייצור
הרווח מפעולות רגילות במקטע הייצור בשנת  2009הסתכם לסך של כ 1,625 -מיליוני שקל חדש לעומת
כ 2,613 -מיליוני שקל חדש בשנת , 2008קיטון של כ 988-מיליוני שקל חדש.
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 2.1.4תחרות
 2.1.4.1כללי
החברה מייצרת ,מוליכה מחלקת ומספקת כיום כמעט את כל צריכת החשמל במדינה ישראל .בדבר הכרזת
החברה כמונופולין והשלכותיה ראה סעיף  3.1.3בדוח זה .הרישיונות שניתנו לחברה לצורך ביצוע פעילותה
תקפים עד ליום  1בינואר ) 2011בכפוף להחלטת הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל מס'  1מישיבה .(282
לעניין הוראות חוק משק החשמל הקובעות מגבלות על החזקה של רישיונות ראה סעיף  1.7.1בדוח זה.
בנוסף ,לנוכח השינויים המבניים הנדרשים על פי הוראות חוק משק החשמל ,לרבות תאגודן של יחידות
ייצור במסגרתן של חברות בת נפרדות )ראה סעיפים  1.7.1ו 1.7.3 -בדוח זה( ,וכן לנוכח המגמה של
ממשלת ישראל ורשות החשמל לעודד כניסת יצרנים פרטיים למשק החשמל ,החברה אינה יכולה להעריך
מה תהיינה ההשלכות של תאגוד כאמור בעתיד על התחרות ,על פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי.
 2.1.4.2יצרני חשמל פרטיים
א( בהתאם להוראות חוק משק החשמל ,החברה ,כספק שרות חיוני מחויבת לרכוש חשמל המיוצר על ידי
יצרני חשמל פרטיים ,אולם בחוק משק החשמל לא נקבעו כמויות מקסימום כלשהן שעל החברה לרכוש.
החברה נדרשת על פי הוראות החוק ועל פי תנאי הרישיון שלה לאפשר ליצרני חשמל פרטיים להשתמש
ברשת ההולכה האספקה שלה ולספק גיבוי של מקור אספקה ללקוחותיהם של יצרני חשמל פרטיים )רשות
החשמל טרם קבעה תעריף גיבוי(.
ב( שילוב יצרנים פרטיים במשק החשמל נקבע על פי מדיניות ממשלת ישראל והחלטותיה לפתיחת ענף
ייצור החשמל ליצרנים פרטיים )"יח"פ"( .בדבר החלטות ממשלת ישראל בהן קבעה הממשלה יעד להגדלת
כושר הייצור המותקן של חשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים
ל 20% -מכושר הייצור המותקן של מדינת ישראל )ראה ביאור .1ה בדוחות הכספיים( .לאחרונה התקבלו
החלטות ממשלה נוספות בעניין קידום נושא יצרני החשמל הפרטיים )החלטה מיום  ,(12.5.2009כפי
ששולב בהצעת חוק ההסדרים  ,2010 - 2009ו"לבצע את הפעולות הנדרשות להשלמת הרגולציה ליצרני
חשמל פרטיים בשיטת הרישיונות עד ל ."1.8.2009 -כמו כן ,בהצעת חוק ההסדרים לשנים  2009ו2010 -
מוצע לקבוע כי ביצוע כל התשלומים המגיעים לבעל רשיון מבעל רשיון ספק שירות חיוני הינו תנאי לתוקפו
של רישיון ספק שירות חיוני.
ג( רשות החשמל קבעה באוקטובר  2005אמות מידה להסדרי תשתיות לפיהן יצרנים יוכלו למכור חשמל
לחברה ו"לספק" חשמל לצרכני קצה באמצעות רשת ההולכה של החברה .בגין הולכת החשמל  -תגבה
החברה תעריף שקבעה הרשות .עד כה ,נבחן יישום הסדרי תשתית אלה ,ביחס ליח"פ  IPPדלק אשקלון.
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בתאריך  31ביולי 2009 ,פרסמה רשות החשמל לשימוע עדכון לפרקים ה' ו -ו' לאמות המידה שכולל
הרחבות ,השלמות ועדכונים לאמות המידה שפורסמו החל משנת .2005

באמות המידה המעודכנות

מפורטים היחסים ודרכי העבודה בין מנהל המערכת לבין המספקים והיצרנים הפרטיים.
בהחלטה מתאריך  8לדצמבר  ,2008קבעה הרשות הסדרה תעריפית ליצרן פרטי קונוונציונאלי בעסקת
מכירת יכולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכת .במסגרת זו נקבע כי היצרן יוכל לבחור להעמיד חלק מיכולת
הייצור הזמינה במתקנו )או את כל היכולת( לטובת מנהל המערכת .עבור חלק זה יתחייב מנהל המערכת
לכמות גז שתקבע מראש .מנהל המערכת יתחייב לחלק היחסי בעסקת הגז של היצרן ,גם אם לא יעשה בה
שימוש.
ד( בהחלטה מתאריך  19ביולי  ,2009קבעה רשות החשמל כי החברה תפקיד ,עבור כל יצרן פרטי ,סכום כסף
בחשבון ייעודי ,בשווי תשלומים של חודשיים עבור החשמל שהוא צפוי למכור לחברה .סכומי כסף אלו,
ישמשו להבטחת התשלומים ליצרן .כמו כן נקבע הסדר תעריפי שיחול בין יצרן חשמל פרטי לבין ספק
השירות החיוני בהתרחש אירוע כוח עליון ,אירוע ביטוחי ,שינוי בדין מפלה וכן את ההסדר התעריפי הנגזר
מחלוקת האחריות בין הצדדים לעסקת הרכישה.
ה( היקף כושר הייצור המותקן של יצרנים פרטיים בכל רמות המתחים )שאינם מייצרים לצריכה עצמית( מהווה
נכון למועד דוח זה ,כ 228) 1.9% -מגאווט( מסך כושר הייצור המותקן במדינת ישראל ) 12,014מגוו"ט(.
את היצרנים ניתן לסווג ל 3-קטגוריות עיקריות:
 .1יצרני חשמל פרטיים ממקורות אנרגיה חלופיים )רוח ,מים ,שמש ,קוגנרציה( שעימם נחתמו הסכמים
בהספק כולל של כ 50 -מגאווט .תחנות כח אלו פועלות ללא אפשרות בקרת רמת ההספק המיוצר או
לשליטה בו ) ,(Must Runוהפעלתם נעשית בהשגחת המחוזות.
 .2תחנות כוח דיזלים  -אתגל בהספק של  26מגוו"ט ונגה פז בהספק של  16מגוו"ט .הרשות קבעה את
התעריף לתחנות כח אלו על בסיס עלויות הייצור שלהן בפועל.
 .3יצרן חשמל פרטי  IPPדלק אשקלון )בהספק של  87מגוואט( החל לפעול מסחרית במרץ  2008מבלי
שחתם על הסכם עם החברה .ליצרן משולם התעריף לקוגנרציה שאושר לו ע"י רשות החשמל.
 .4יצרן חשמל פרטי בתי זיקוק אשדוד )בהספק של  49מגוואט( החל לפעול מסחרית ביולי  2009בלי שחתם
על הסכם עם החברה .ליצרן משולם התעריף לקוגנרציה ,שאושר לו על ידי רשות החשמל.
 .5יצרן חשמל עצמי משאב ייזום ופיתוח )נשר רמלה ,בהספק של  485מגוואט( סיים בדיקות קבלה בינואר
 2010ונוסח הסכם למכירת עודפי החשמל שלהם לחברה נדון בין הצדדים.
ו( במשך כעשור ניסתה המדינה לשלב יצרני חשמל פרטיים במשק החשמל בשיטת המכרזים ,אך עד כה ללא
הצלחה מרובה .במסגרת זו פרסם משרד התשתיות הלאומיות )ביוני  (2001מכרז פומבי ליצרן חשמל פרטי
לתחנת הכוח במחזור משולב בהספק של  400מגאווט במישור רותם .חברת או.פי.סי .רותם בע"מ זכתה
במכרז ,אך חילוקי דעות עם המדינה לגבי השלמת ההתקשרות עם החברה על פי הזכיה במכרז דחו את
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חתימת ההסכם והביאו את הנושא לפתחו של בג"ץ .הצדדים הגיעו לסיכום שקיבל תוקף של פסק דין ביום 4
בספטמבר  ,2008וביום  27לנובמבר  2008אישר דירקטוריון החברה את החתימה על ההסכם בתנאי
שיתקבל אישור רשות החשמל להכרה בכל העלויות ,ההוצאות והנזקים ,שעלולים להיגרם לחברה כתוצאה
מההסכם לצורך קביעת התעריף המוכר ,ואישור השרים המאפשר לחברה לטפל בעודף או חוסר של גז
טבעי של היצרן על פי ההסכם ,ובכפוף לבחינת הערבויות הכספיות שתמציא או.פי.סי רותם בע"מ ,אשר
צריכות לענות על צרכי החברה .עם קבלת האישורים הנדרשים ,נחתם בתאריך  2בנובמבר  2009הסכם
לרכישת חשמל בין הצדדים.
ז( את שיטת המכרזים החליפה המדינה בשיטת הרשיונות וכל יזם שענה על מספר תנאי יסוד קבל רישיון
מותנה המאפשר לו להתחיל בתהליכים להקמת תחנות כח .היקף הרישיונות המותנים שבתוקף לתאריך
15בפברואר  2010הוא  3,492.7מגאוו"ט המהווים כ 23% -מכושר הייצור המותקן של חשמל בישראל נכון
לפברואר .2010
ח( ב 3 -השנים האחרונות הוצגו לחברה עשרות הצעות לפרויקטים של תחנות כח פרטיות בהיקף כולל של כ-
 10,000מגוו"ט .החברה יזמה תהליך של בדיקת אפשרות שילוב הפרויקטים המוצעים ברשת החשמל,
תהליך במתכונת של סקר היתכנות ,שהורחב ואושר ע"י הרשות בהחלטה  222מיום  .9/7/2008במסגרת
זו נבחנו  45פרוייקטים .ככל שהיזמים יחלו להקים תחנות כח ולייצר ו/או למכור חשמל ,ניתן לצפות כי חלק
מגידול תצרוכת החשמל יסופק על ידם ,אם כי אין בידי החברה להעריך באיזה שיעור ,בעיקר לנוכח אי
הוודאות הקיימת בדבר יכולת יישום תנאי ההסדרה שיגובשו ,מחירי הגז הטבעי ליזמים ויכולתם למצוא
צרכני קצה.
ט(

בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009רכשה החברה כ 261 -מיליוני קווט"ש מיצרני חשמל פרטיים.
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2008רכשה החברה כ 240 -מיליוני קווט"ש מיצרני חשמל פרטיים.
המחיר הממוצע ששילמה החברה ליצרנים פרטיים בשנת  ,2009היה  44אג' לקווט"ש )ב 58 ,2008 -אג'
לקוט"ש( .החשמל שנרכש מיצרנים אלה בשנים  2009ו –  ,2008הינו כ 0.5% -וכ 0.3% -בהתאמה,
מהחשמל שסיפקה החברה בכל שנה.

 2.1.4.3אנרגיות מתחדשות
א( במרץ  2008החליטה המדינה לפרסם מכרז ראשון להקמתן של עד  4תחנות כוח סולריות בנגב בהיקף כולל
של כ 250-מגוו"ט בטכנולוגיה סולרית תרמית ועד  30מגוו"ט בטכנולוגיה פוטו וולטאית .תחנות הכוח יוקמו
במתחם אשלים בנגב בשטח של כ 4,000 -דונם .השלב הראשון במכרז ) (PQהסתיים ,השלב השני של פרסום
תנאי המכרז התבצע בתחילת  2009והמכרז צפוי להסתיים באפריל .2010
ב( רשות החשמל אישרה בחודש יוני  2008תעריף למתקנים סולריים פוטו וולטאיים קטנים בהספק כולל מצטבר
של עד  50מגוו"ט.
ג( במהלך חודש דצמבר  2009נמצא כי ישנם כ 47 -מגאוואט של מתקנים פוטו וולטאיים קטנים עסקיים שהוקמו
או אושרו ,וזאת מעבר למכסה שנקבעה בהחלטת הרשות ) 35מגאוואט מתוך סך המכסה למתקנים אלו
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העומדת על  50מגאוואט( .בהחלטת רשות נוספת נקבע כי כל המתקנים שקיבלו את האישורים הנדרשים עד
לתאריך  14.12.2009יזכו לתעריף על פי ההסדר המקורי .טרם נקבעה מכסה נוספת למתקנים אלו .בנוסף,
החברה פנתה אל הרשות לגבי מקרים חריגים של צרכנים שנמצאים בשלבים שונים של התהליך בהיקף כולל
של  12מגוו"ט .טרם התקבלה החלטה מהרשות לגביהם.
ד( בתאריך  7.9.2009פורסמה על ידי הרשות הסדרה לטורבינות רוח קטנות.
ה( בתאריך  28.12.2009פורסמה על ידי הרשות הסדרה

למתקנים סולאריים בינוניים )הגדולים מ50 -

קילוואט( המחוברים לרשת החלוקה.
ו( בתאריך  10.12.2009פורסמה לשימוע הסדרה למתקנים סולאריים המחוברים לרשת ההולכה.
ז( נכון למועד דוח זה ,החברה אינה יכולה להעריך את המספר הכולל של היצרנים הפרטיים באנרגיות
מתחדשות ואת ההספק המותקן שלהם אשר יקומו ויפעלו כתוצאה מהמכרז ולפי החלטות רשות החשמל
האמורות.

 2.1.5כושר ייצור
בטבלה שלהלן מוצגים כושר הייצור המותקן של החברה )לרבות יצרנים פרטיים הכלולים במערכת הפיקוח
והבקרה על העומס של החברה( ,שיאי הביקוש במגאווט בשנת  2009ובשנת :2008

2009

2008

כושר ייצור מותקן )חח"י  +אתגל(

11,690

11,675

שיאי ביקוש

9,900

)*(10,200

כושר יצור זמין בשעת שיאי הביקוש

10,935

9,813

)*( שיא ביקוש זה נמדד ביום  30בינואר .2008
יחידות הייצור חיפה ב' ) 2 X 72מגאווט( נגרעו ממערך הייצור החל מינואר  .2009בשנת  2009גדלה יכולת
הייצורב 15-מגוו"ט לאור השינויים הבאים:
-

הדממת יח' חיפה ב' בהספק של  144מגוו"ט.

-

הקטנת הספק יח'  3באתר אילת ב 7-מגוו"ט עקב תנאים טופוגרפיים.

-

הגדלת הספק מחז"מ חגית  2ב 48-מגוו"ט עקב מעבר לשריפת גז טבעי.
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-

הכנסה לפעולה של ט"ג  6ברמת חובב בהספק של  118מגוו"ט.

להלן טבלה המפרטת את יחידות הייצור ,לסוגיהן ,ואת כושר הייצור במגאווט ליום  31בדצמבר  2009לרבות
חשמל הנרכש מיצרנים פרטיים הכלול במערכת הפיקוח והבקרה על העומס של החברה:
האתר

סוג היחידה

מספר יחידות

כושר ייצור מותקן
)במגאווט(

תחנות כוח קיטוריות
תחנות כוח דו-תכליתיות
אורות רבין )מאור דוד א ,ב(

6

2,590

רוטנברג

4

2,250

10

4,840

סה"כ תחנות כוח דו-תכליתיות )פחם ומזוט(
תחנת כוח דו-תכליתיות )גז טבעי ומזוט(

4

אשכול

912

2

428

סה"כ תחנות כוח דו-תכליתיות )גז טבעי ומזוט(

6

1,340

סה"כ תחנות כוח דו -תכליתיות

16

6,180

רידינג )*(

תחנות כוח מופעלות במזוט
חיפה

2

282

אשכול

2

150

סה"כ ת"כ מופעלות במזוט

4

432

סה"כ תחנות כוח קיטוריות

20

6,612

טורבינות גז
טורבינות גז תעשייתיות
רמת חובב

3

318

צפית

3

468

אלון תבור

2

220

אילת

1

34

עטרות

2

68

גזר

4

592

15

1,700

סה"כ טורבינות גז תעשייתיות
טורבינות גז סילוניות
הרטוב

1

40

איתן

1

40

רעננה

1

11

קיסריה

3

130
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האתר

סוג היחידה

מספר יחידות

כושר ייצור מותקן
)במגאווט(

חיפה

2

80

כינרות

2

80

אורות רבין

1

15

רוטנברג

2

40

אשכול

1

10

אילת

2

58

סה"כ טורבינת גז סילוניות

16

504

סה"כ טורבינות גז

31

2,204

סה"כ טורבינות גז במחזור משולב
רמת חובב

1

335

חגית

3

1,019

אשכול

1

377

גזר 3,4

2

744

אלון תבור

1

373

טורבינות גז המיועדות לפעול בעתיד במתכונת של מחזור
משולב
1

צפית

248

סה"כ טורבינות גז במחזור משולב וטורבינות המיועדות
לפעול בעתיד במתכונת של מחזור משולב
9

3,096

סה"כ יחידות ייצור בחברה

59

11,664

ייצור על ידי יצרנים פרטים שבפיקוח החברה )אתגל
אשדוד בע"מ(

1

26

סה"כ כולל יצרנים פרטיים שבפיקוח החברה

60

11,690

 2.1.6פיתוח משק החשמל  -מקטע הייצור
א .אופן קביעת התוכנית
המטרה העיקרית של תכנון מערכת הייצור לטווח ארוך היא להוות בסיס לקבלת החלטות מעשיות לגבי
תוספת יחידות הייצור הנדרשות במערכת ,סוגן ,הספקן ,מועד הפעלתן ומיקומן תוך קביעת תמהיל
דלקים אופטימאלי הנדרש להפעלתן .במרכז התכנון נמצאת ההתמודדות עם אי וודאות בכל נתוני
הקלט :הביקוש לחשמל ,מחירי הדלק ,הנתונים הטכנו כלכליים של מועמדים לפיתוח מערכת הייצור
ועוד .זו הסיבה שנהוג לבצע את התכנון בתרחישים עתידיים שונים ,כדי לסקור את מרחב אי הוודאות
ולהתמודד עם התממשויות עתידיות אפשריות של הפרמטרים לתכנון .לנוכח האמור קיים צורך תמידי
בעדכון תקופתי של תוכנית הפיתוח.
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לפי סעיף )19א( לחוק משק החשמל ,השר ,בהתייעצות עם הרשות רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק
שירות חיוני להגיש לאישורו ,באופן ובמועד שיידרש ,תוכנית פיתוח ,שלמה או בחלקים ,לצורך פעילויותיו
לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות את התכנית ,לא יפעל בעל רשיון ספק שירות
חיוני אלא בהתאם לתוכנית שאושרה.
דרישה כאמור של השר מהחברה מופיעה בסעיף 28א לרשיון הייצור ,לפיו ,בין היתר ,בעל רשיון יגיש
לשר אחת לחמש שנים ,תוכנית פיתוח לעניין פעילותו לפי הרשיון.
בשנים האחרונות לא הוגשה לשר תוכנית פיתוח רב שנתית לאישור ,אלא הוגשו פרויקטים ספציפיים
לאישורו.

ב .הנחות עיקריות בבסיס תוכנית הפיתוח והשלכותיה על רמת העתודה והאמינות במערכת הייצור:
 (1התפתחות צריכת החשמל מושפעת מגורמים כלכליים ,אקלימיים ודמוגרפיים .הקשר בין צריכת
החשמל לגורמים אלו מבוטא בעזרת מודל אקונומטרי אשר פותח בחברת מודלים כלכליים בע"מ
)"מודלים כלכליים"( בשיתוף החברה .יצוין ,כי התייעלות אנרגטית בצריכת החשמל נלקחה בחשבון
בתחזיות הביקוש לעתיד וכפועל יוצא מזה  -גם בתכנון מערכת הייצור.
מאחר שטווח התכנון של מערכת הייצור הינו ארוך במיוחד וטומן בתוכו אי וודאות גבוהה לגבי פיתוחה
הכלכלי העתידי של המדינה ותנאי האקלים ,קיימת חשיבות רבה לעריכת ניתוח סיכונים רחב במסגרת
תהליך אופטימיזציה של פיתוח מערכת הייצור תוך התחשבות גם בפילוג תחזיות הביקוש.
בעקבות זאת ,תחזיות הביקוש עד שנת  2030נערכו בשלושה תרחישים כלכליים )המתארים שלושה
צרופים בשקלול של תרחיש כלכלי סביר עם תרחיש כלכלי ומואץ( ושני תרחישי אקלים בקיץ )קשה,
קיצוני( ששילובם יוצר יחד  6תרחישים אפשריים כל זאת נעשה במטרה לאפשר למתכנני המערכת
להרחיב את ניתוח הסיכונים ולהקטין ,כתוצאה מכך ,את רמת הסיכון בקבלת החלטות.
המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת  2008משפיע על תחזית הביקוש לחשמל .החברה נמצאת
בתהליך מתמשך של בחינת השינויים בביקוש לחשמל יחד עם מודלים כלכליים ומשרד התשתיות
הלאומיות ,כדי להתאים את תחזיות הביקוש למגמות המסתמנות מהשינויים בארץ ובעולם .לפיכך ,יתכן
עדיין עדכון לתחזית הביקוש  -לטווח הארוך.
 (2התחזית לפערים בין שיא הביקוש ויכולת הייצור בשנים 2011-2014
להלן טבלה המרכזת את היכולת הזמינה הצפויה של יחידות הייצור )כולל יח"פים קטנים קיימים( לעומת
תחזית שיא הביקוש בקיץ לשנים  2011-2014במגוואט )מספרים שליליים – בסוגריים(.
יצוין ,כי נתוני התחזית המפורטים בהמשך מתבססים על התחזית המעודכנת ביותר של הביקוש לחשמל
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לטווח ארוך ,שנערכה ביולי  2009וכוללת את ההערכות עד אז ביחס להשפעת המשבר הכלכלי.
שנה

תחזית
שיא
הביקוש
]מגוואט[

יכולת
מותקנ
ת
]מגווא
ט[

2011

10,858

13,221

עתודה
זמינה
בקיץ
]מגוואט[

יכולת זמינה
בקיץ
בהנחה של
תקלה
ביחידה
הגדולה
]מגוואט[

עתודה
זמינה בקיץ
בהנחה של
תקלה
ביחידה
הגדולה
]מגוואט[

יכולת זמינה בקיץ
בהתחשב בהשבתות
ליישום פרויקטים
לצמצום פליטות בת"כ
פחמיות קיימות

12,495

1,637

11,920

1,062

12,728

1,370

12,153

795

]מגוואט[

2012
11,358

13,484
12,617

2013
12,054

13966
12,728

2014
12,662

563

12,042

)(12

66

12,153

)(509

14,081

ההנחות ששימשו להכנת הטבלה:
)א(

תחזית שיא הביקוש היא בתרחיש המניח פיתוח כלכלי סביר ומזג אוויר קיצוני בקיץ.

)ב(

תחזית היכולת המותקנת התבססה על צפי הכניסה לפעולה של יחידות ייצור חדשות בהתאם לתוכנית
הפיתוח של החברה כולל תוכנית החירום לשנים  ,2010-2013על גריטה של יחידות ייצור ישנות וכן על
השבתת יחידות ייצור קיימות לצורך יישום פרויקטים סביבתיים.

)ג(

היכולת הזמינה בתקופת הקיץ מתקבלת כשמפחיתים מהיכולת הזמינה את ההספק הנגרע בטורבינות
גז-תעשייתיות וביחידות מחז"מ כתוצאה מהשפעת טמפרטורת סביבה גבוהה.

)ד(

תקלה ביחידה הגדולה  -תקלה ביחידה הפחמית הגדולה ביותר גוררת הפחתה של כ 575 -מגוואט,
ולכן קטנה היכולת הזמינה ב 575 -מגוואט בכל שנה.

)ה(

היכולת הזמינה אינה כוללת כניסת יצרנים פרטיים חדשים.
יצוין ,כי על פי הנתונים המוצגים בטבלה לעיל העתודה במערכת הייצור צפויה להיות נמוכה משמעותית
מהערכים הנדרשים לפי קריטריוני האמינות התכנוניים ,מהם נגזרת עתודה של לפחות  20%מכושר
הייצור.
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 .3פיתוח צפוי של כושר ייצור נוסף
בהתאם לתוכנית הפיתוח ,החברה צפויה להשלים הקמתן של  3יחידות חדשות במחזור משולב בהספק
כולל של  1,112מגוואט עד שנת  ,2012אשר אושרו ע"י משרד התשתיות הלאומיות באתרים צפית
וחיפה 3 .יחידות אלה נמצאות בשלבים שונים של תכנון והקמה ועד כה הושלמה הקמתה של טורבינת
הגז באתר צפית ,המופעלת עתה בסולר בהספק של  248מגוואט .גז טבעי צפוי להגיע לאתר צפית
בשנת .2010
בנוסף לכך ,נוכח הסיכונים באמינות ההספקה של החשמל ,אישר שר התשתיות הלאומיות הוספת
יחידות ייצור בהספק כולל של  1,775מגוואט במסגרת תוכנית חירום .במסגרת זו ,מופעלות שתי
טורבינות גז בהספק כולל של  250מגוואט ברמת חובב ותופעלנה עוד  4יחידות מחז"מ בהספק כולל
של  1,525מגאווט:
9

שלב ראשון ,טורבינות גז  -במהלך קיץ  ,2010באתרים אשכול ,רמת חובב וחגית ובמהלך קיץ
 - 2012באלון תבור.

9

שלב שני  -יוקמו תוספות קיטוריות אשר יאפשרו הפעלת היחידות במחזור משולב באשכול ,רמת
חובב חגית ואלון תבור  -החל מקיץ .2013

יש לציין שההספקים הנקובים לעיל הינם הספקי היחידות בהפעלה באמצעות גז טבעי ,וזאת בהנחה כי
הגז הטבעי יגיע לכל אתרי ייצור החשמל במהלך התקופה המצוינת לעיל.
בנוסף לתוספות הייצור הללו ,שכולן בגז טבעי ,מתוכננת הפעלתה של תחנת הכח הפחמית פרויקט ,D
שהוכללה בתוכנית הפיתוח ע"י שר התשתיות הלאומיות כבר בשנת  .2001תחנה זו כוללת  2יחידות
ייצור בהספק  630מגוואט כל אחת ומיקומה נקבע באתר רוטנברג באשקלון .המועד המוקדם ביותר
האפשרי להפעלתה הוא בשנים  2015ו .2016 -נכון למועד הדוח ,התחנה נמצאת בהליך תכנון בוועדה
לתשתיות לאומיות )ות"ל( ,אשר שמעה עם חוקר מטעמה את הערות הוועדות המחוזיות והערות
הציבור .המלצתו של החוקר בעקבות שמיעת ההתנגדויות טרם פורסמה הליכי התכנון של הפרויקט
נמצאים בהליכים משפטיים כמפורט בסעיף  2.1.15לדוח זה.
ג .תחזית ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של מקטעי הייצור
בניית תחזית ההשקעות המתחייבת מתוכנית זו נמצאת בשלבי הכנה בחברה .לנוכח ההיקף הממוצע
של ההשקעות השנתיות שבוצעו בעבר בפיתוח מקטע הייצור )כ 2 -מיליארד שקל חדש בשנה(,
ובהתייחס לתוכנית הפיתוח המפורטות לעיל ,מעריכה החברה כי היקף ההשקעות שיידרש לצורך ביצוע
תוכנית הפיתוח יהיה בממוצע כ 4.6 -מיליארד שקל חדש לשנה.
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ד .מידע צופה פני עתיד
הערכות המפורטות לתוכנית פיתוח משק החשמל -מקטע הייצור הינן מידע צופה פני עתיד המבוססות
על התחזיות וההנחות המתוארות לעיל ,וייתכן כי בסיום בניית תחזית השקעות מעודכנת או בשל
הוראות שיינתנו לחברה )כספק שירות חיוני( בדבר תוכניות הפיתוח שעליה ליישם ,תידרש החברה
להשקעות בהיקפים שונים מהאמור לעיל .מידע זה כולל תחזיות ,הערכות סובייקטיביות ,אומדנים
ותוכניות אחרות של החברה למועד הדוח בקשר עם הנחות העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית
ומועדי התממשות אותן הנחות .מידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית
ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה.
הגורמים העיקריים ,העשויים להשפיע על כך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש או שיחולו שינויים
בלוח הזמנים המשוער לביצוען של תוכנית הפיתוח וההשקעות בגינה ,בהתאם למתואר לעיל ,הינם ,בין
היתר :שינוי בשיעור הגידול הצפוי בביקוש לחשמל ,יישום שינוי המבנה הארגוני העתידי של משק
החשמל ושל החברה) ,ראה סעיף  1.7.1בדוח זה( וההשלכות של שינוי המבנה הארגוני על מימושן של
תוכנית הפיתוח וההשקעות של החברה; קשיים בקבלת רישוי ו/או שינויי חקיקה בתחום איכות הסביבה
והרישוי; העדר כיסוי תעריפי מתאים )ראה ביאור  3ב' לדוחות הכספיים(; יכולת החברה לגייס את
המימון הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח.

 2.1.7רכוש קבוע ומתקנים
פירוט הרכוש הקבוע והמתקנים המתוארים להלן ,מתייחס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או
המשמשים את החברה לצורך תחום פעילות זה ,בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה והמדינה בדבר
זכויותיה של החברה ברכוש ובנכסים כאמור ,שהיו בידי החברה ,במועד פקיעת הזכיון) .לעניין "הסדר
הנכסים" והשלכותיו על החברה ראה סעיף  1.7.2לדוח זה(.

שטח האתר
מיקום

שם האתר

מהות
במ"ר

1

תחנת הכוח רוטנברג

אשקלון

תחנת כח

1,492,600

2

תחנת הכוח רידינג

תל אביב

תחנת כח

227,861

3

תחנת הכוח חיפה

חוף שמן ,חיפה

תחנת כח

355,964

*4

תחנת הכוח חגית

ליד צומת אליקים

תחנת כח

735,844

5

תחנת הכוח גזר

ליד מפעל נשר רמלה

תחנת כח

451,200

6

תחנת הכוח אשכול

אשדוד

תחנת כח

470,055
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שטח האתר
שם האתר

מהות

מיקום

במ"ר
7

תחנת הכוח אורות רבין

חדרה

תחנת כח

2,024,940

8

טורבינת גז רעננה

אזור תעשיה רעננה

טורבינת גז

27,631

אזור

תעשיה

רמת טורבינת

*9

טורבינת גז רמת חובב

חובב

גז/מיתוג

201,960

10

טורבינת גז עטרות

אזור תעשיה עטרות

טורבינות גז

38,194

11

טורבינת גז כינרות

צפונית לטבריה

טורבינת גז

29,870

12

טורבינת גז הרטוב

אזור תעשיה בית שמש טורבינת גז

28,470

13

טורבינת גז אלון תבור

אלון תבור

טורבינת גז

142,660

14

טורבינת גז איתן

מושב איתן

טורבינת גז

41,000

15

טורבינת גז אילת

אילת

טורבינת גז

67,000

16

טורבינת גז צפית

צפית

טורבינת גז

232,970

17

טורבינת גז קיסריה

קיסריה

טורבינת גז

228,500

סה"כ שטח:

6,796,719

* בתחנה קיימת גם תחנת מיתוג.
נכסים אלה הינם בבעלות החברה )לעניין זה ראה סעיף  1ז' בדוחות הכספיים לעניין הסדר הנכסים( או
בהחזקתה ,במסגרת הסכמי חכירה ארוכי טווח )בעיקר עם מינהל מקרקעי ישראל( או במסגרת זכויות
שהוענקו לחברה על ידי בעלי הנכסים )למשל ,זיקת הנאה או הרשאה לשימוש ללא תמורה שאינה בגדר
חכירה ,או זכויות חזקה שקיים תהליך להסדרתה בחוזה( או במסגרת זכויות שקיימות לחברה מכח הדין.
על הנכסים והזכויות כאמור חלים שעבודים צפים שיצרה החברה להבטחת התחייבויותיה )ראה ביאור 18
ד' בדוחות הכספיים( ,וכן על חלק מנכסים אלה )שלוש טורבינות לייצור חשמל שנרכשו על-ידי החברה
מחברת סימנס אשר מיועדות להקמה באתרים רמת חובב ,אשכול וחגית( חלים שעבודים קבועים שיצרה
החברה לצורך הבטחת התחייבויותיה כלפי גורמים מממנים שונים )ראה ביאור  3ה' בדוחות הכספיים(.
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 2.1.8נכסים לא מוחשיים
בדבר רישיונות הייצור של החברה והוראות חוק משק החשמל לעניין מתן רישיונות ייצור ראה סעיף 1.7.1
בדוח זה.
 2.1.9הון אנושי
במקטע הייצור מועסקים ,נכון ל –  31בדצמבר  2,310 ,2009עובדים קבועים ו 169 -עובדים ארעיים.
)ראה גם נספח א' להלן( .לפרטים בדבר תנאי העסקה ,הדרכה ופרטים נוספים ראה סעיף  3.7.2בדוח
זה.
 2.1.10חומרי גלם וספקים
א .הטבלה שלהלן מציגה את ההתפלגות באחוזים של הדלקים ששימשו במקטע הייצור לייצור חשמל בשנים
 2009ו :2008 -

לתקופה ינואר -דצמבר
2009

2008

פחם

64.7%

64.9%

מזוט

1.2%

3.1%

גז טבעי

32.6%

26%

סולר

1.5%

6%

סה"כ

100%

100%

הוצאות הדלק היוו כ 59.4%-מההוצאות התפעוליות של החברה בשנת  ,2009כ 68.7% -מההוצאות
התפעוליות של החברה בשנת .2008
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ב .הטבלה להלן מציגה את סך עלויות הדלקים )כולל שכר עבודה משויך( אשר שימשו לייצור חשמל במקטע
הייצור בשנים  2009ו :2008 -
השנה שנסתיימה ב –  31בדצמבר במיליוני
שקל חדש )בשקלים של חודש דצמבר (2009

2009

2008

פחם

5,137

6,335

מזוט

244

933

גז טבעי

2,236

1,632

סולר

1,171

4,053

סך עלויות הדלקים

8,788

12,953

ג .הטבלה שלהלן מציגה את העלויות הממוצעות של הדלקים בשימוש החברה לשנים  2009ו :2008 -
השנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
באגורות של חודש דצמבר  2009לקווט"ש
2009

2008

15

17

12.9

11

תחנות כוח המופעלות במזוט

38

54

תחנות כוח המופעלות בסולר

142.9

120

תחנות כוח המופעלות בפחם
תחנות כוח המופעלות בגז טבעי
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ד.

כל סוגי הדלקים המשמשים את החברה במועד דוח זה נרכשים באופן ישיר או עקיף ממקורות מחוץ
לישראל )למעט גז טבעי הנרכש במועד דוח זה גם מספק מקומי  -קבוצת ים תטיס( .חוזה גז נוסף עם
החברה המצרית  ,EMGנחתם בחודש אוגוסט  ,2005כאשר הזרמת הגז החלה במאי ) 2008למידע נוסף
ראה סעיף  2.1.10בדוח זה( .כתוצאה מכך ,לחברה ולמדינת ישראל אין כמעט שליטה על זמינות הדלקים
בכלל או סוג כלשהו של דלק בפרט )לפרטים נוספים בדבר גורם סיכון זה ראה סעיף  3.17בדוח זה( .כל
הפרעה באספקת הדלקים עלולה לפגוע בתוצאות התפעוליות של החברה .כדי להקטין את ההשפעה
השלילית של הפרעות כאלה ,החברה שומרת עתודות מוגבלות מכל סוגי הדלקים )למעט גז טבעי(
המשמשים לייצור חשמל.
החברה מעריכה שמלאי הפחם ,המזוט והסולר הנמצא בידי החברה ,יספיק לחודש וחצי צריכה לפחות .כמו
כן ,לחברה נגישות לעתודות האסטרטגיות של נפט גולמי ,למקרה של הפרעות חמורות באספקת הדלק.
כתוצאה מפרסומים בראשית שנת  2009על מציאת גז בשדה "תמר" במהלך חודש ינואר  ,2009המצוי כ-
 90ק"מ מערבית לחופי חיפה ,צפויה החברה להתחיל במשא ומתן עם השותפים לרכישת כמויות גז משדה
זה ,במסגרת הליכי רכישת הגז של החברה .אם קידוחי האמת יסתיימו בהצלחה ,גילוי הגז בשדה "תמר",
מבטיח לכאורה שניתן יהיה גם בעתיד )לאחר התכלות המאגר של "ים תטיס"( לרכוש כמות מסוימת של גז
טבעי ממקור אספקה מקומי ,שאינו רגיש להשפעות פוליטיות כמו גז המסופק בצינור ממקורות זרים  .יש
לציין כי עומק הגז הטבעי שנמצא בשדה "תמר" וריחוקו מהחוף יחייבו השקעות ניכרות בפיתוח השדה ,כולל
בניית צינור גז לחופי מדינת ישראל .תהליך זה צפוי להמשך לפחות בין  3-5שנים ,כך שבכל מקרה תחילת
הזרמת הגז משדה זה לא צפויה להתחיל לפני שנת .2012

ה .פחם
א( בשנים שהסתיימו ב –  31בדצמבר  2009ו –  31בדצמבר  2008צרכה החברה  12.3ו  12.7-מיליוני טון
פחם בהתאמה .החברה רוכשת את כל הפחם הנדרש לה באמצעות החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
)להלן" :חברת הפחם"( ,שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה .ראה ביאור  1ט' בדוחות הכספיים.
נכון למועד הדוח ,לחברת הפחם אין תלות בספק בודד.
ביום  15ביולי  2004נחתם בין החברה לבין חברת הפחם הסכם לרכישת פחם ואספקתו לתחנות הכוח של
החברה הצורכות פחם " -אורות רבין" בחדרה ו"רוטנברג" באשקלון .תוקף ההסכם מיום  31בדצמבר 2003
והוא יהיה בתוקף כל עוד יהיו בידי החברה רישיונות ייצור לתחנות הכוח הנ"ל .לחברה נשמרה זכות לביטול
ההסכם בהודעה של שנה מראש .התמורה המשולמת מחושבת על בסיס עלות בתוספת רווח מוסכם,
ובכפוף למחיר הפחם המאושר לחברה על ידי רשות החשמל .בהתאם להסכם האמור ,הבעלות על מלאי
הפחם עוברת לידי החברה ישירות מהספק ,כאשר חברת הפחם תמשיך לדאוג להובלתו של הפחם לתחנות
הכוח של החברה ,ולבטח בביטוחים המתאימים )לטובת החברה( למקרה של אובדן או נזק כלשהו לפחם.
בשנת  2009הייתה העלות המותאמת הממוצעת של טון פחם  418שקל חדש לטון לעומת שנת  2008בה
הייתה העלות המותאמת הממוצעת של טון פחם  499שקל חדש.
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ב( חברת הפחם רוכשת את הפחם )בדרך כלל במסגרת חוזי אספקה לשנה לפחות( ממספר מקורות .נכון
למועד דוח זה ,מקורות הפחם העיקריים של חברת הפחם נמצאים ביבשת אפריקה ,דרום אמריקה ,באסיה
ובאוסטרליה .נציגי החברה משתתפים במשא ומתן שמקיימת חברת הפחם עם הספקים שלה ,במיוחד
בנושאים של איכות ,זמינות ומחיר .מרבית רכישות הפחם על ידי חברת הפחם נעשות על בסיס מחיר
 ,FOBאולם המחיר שנקבע לחברה כולל בנוסף את כל העלויות הכרוכות בהובלתו ופריקתו באתרי הייצור
של החברה.
ג( על מנת לשמור שפליטת גופרית דו חמצנית מתחנות הכוח המופעלות בפחם לא יעלו על התקן החל על
החברה )ראה סעיף  2.1.13בדוח זה( ,החברה נדרשת להשתמש בפחם דל גופרית .החברה רוכשת פחם
עם אחוזי גופרית שונים מחברת הפחם ושורפת סוגים שונים של פחם המבטיחים עמידה בתקנות אלה .נכון
למועד דוח זה ,עומדת החברה במגבלות דלעיל.
ו .מזוט
א(

בשנים  2009ו  2008 -צרכה החברה כ 0.2-וכ  0.4 -מיליון טון מזוט בהתאמה .נכון ליום  31בדצמבר
 ,2009העלות המותאמת הממוצעת של טון מזוט הייתה  1,601.85שקל חדש ,לעומת העלות המותאמת
הממוצעת לרכישת טון מזוט שצרכה החברה בשנת  2008אשר הסתכמה בכ  2,368.21 -שקל חדש .עם
תחילת צריכתו של גז טבעי על ידי החברה )ראה סעיף  2.1.10ח' להלן( צומצם היקף הצריכה של המזוט,
ומגמה זו צפויה להימשך כאשר הגז הטבעי יחליף את המזוט ביחידות ייצור נוספות.

ב(

אספקת המזוט התבססה בשנת  2009על אספקה מבתי הזיקוק בחיפה ואשדוד ,שזכו במכרז הבינלאומי
שפרסמה החברה .לחברה קיימת אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנה נוספת .הספקים אחראים
להובלת המזוט עד פתח תחנות הכוח בחיפה ובאשדוד או למקשרי החברה הימיים באתרי אורות רבין
ורוטנברג .המחירים שמשלמת החברה מבוססים על מחירי ) CIF LAVERAמחירי מסחר באגן הים התיכון(,
ובתוספת מרווח שיווק .נכון למועד הדוח לחברה אין תלות בספק בודד .ג( על פי הצו להגנת הסביבה
שפורסם על ידי השר להגנת הסביבה ב ,1992 -החברה משתמשת במזוט דל גופרית עם תכולת גופרית
מרבית של .0.5%

ז .סולר
א(

בשנים  2009ו  2008 -צרכה החברה  208ו  702 -אלפי טון סולר בהתאמה .החברה רכשה בשנים אלה
סולר בשוק המקומי מחברות דלק מקומיות ,בדרך כלל במסגרת חוזי אספקה לשנה אחת .החל מתחילת
שנת  2007החברה החלה גם לייבא את הסולר מחברת  .VITOLמחירי הסולר

מבוססים על מחירי

) CIF LAVERAמחירי מסחר באגן הים התיכון( ,ובתוספת מרווח שיווק הוצאות תשתית ומס בלו.
בתחילת השנה נרכש סולר להסקה המכיל  0.2%גופרית ומיוני  ,2009כהערכות לתקן הסולר החדש
שנכנס לתוקף בינואר  ,2010הרכישה התבססה על סולר להסקה המכיל  0.1%גופרית בלבד .לאור היקף
המלאי שהחברה מחזיקה והעובדה שבתי הזיקוק בישראל ערוכים ליצור סולר על פי התקן הנדרש ,אזי אין
לחברה תלות בספק .VITOL

90

כמויות הסולר שמזמינה החברה למשלוח בתאריך מסוים משולמות על ידי החברה בהתאם למחירי חודש
ההזמנה.
ב(

המחירים שמשלמת החברה תמורה הסולר צמודים למחירי השוק העולמי ,במרווחים שנקבעים במכרזים
תחרותיים בין ספקי החברה .בשנת  2009העלות הממוצעת המותאמת של טון סולר הייתה כ5,623.29 -
שקל חדש ,לעומת שנת  ,2008בה הייתה העלות המותאמת הממוצעת של טון סולר שצרכה החברה הייתה
כ 5,774.66-שקל חדש.

ג(

הסולר מועבר אל תחנות הכוח של החברה המופעלות בטורבינות גז בעיקר באמצעות הזרמה בצנרת
ארצית ,או באמצעות מכליות כביש לאתרים שאינם מחוברים למערכת הזרמת התזקיקים.

ח .גז טבעי
א(

בשנת  2009צרכה החברה כ 2,741-אלפי טון )כ 4.04 -מיליארד מטר מעוקב גז טבעי( בעלות ממוצעת
של כ 815.85 -שקל חדש לטון ,כאשר בשנת  2008צרכה החברה כ 2,411 -אלפי טון )כ 3.54 -מיליארד
מטר מעוקב גז טבעי( בעלות ממוצעת מותאמת של כ 684.19 -שקל חדש לטון .זרימת הגז לאתר גזר
החלה ביולי  2008ולאתר חגית במאי  .2009בהתאם לחיבור אתרי החברה למערכת הולכת הגז הטבעי,
תגדל הצריכה בהדרגה עד ל 4-6 -מיליארד מטר מעוקב לשנה.

ב(

החברה נמצאת בפעילות של הסבת טורבינות הגז התעשייתיות הפועלות בסולר להפעלה גם בגז טבעי וכן
בהקמתן של טורבינות חדשות .נכון ליום  31בדצמבר  ,2009הופעלו חמש יחידות ייצור בתחנת הכוח
"אשכול" באמצעות גז טבעי בכושר ייצור מותקן של  1,285מגאווט ,כאשר ארבע מתוכן הן תחנות כוח
קיטוריות בכושר ייצור מותקן של  912מגאווט ואחת מסוג מחז"מ בכושר ייצור מותקן של  373מגאווט .כמו
כן ,הופעלו שתי יחידות ייצור בתחנת הכוח "רידינג" באמצעות גז טבעי בכושר ייצור מותקן של  428מגאווט.
החל מיולי  2 ,2008יחידות ייצור מסוג טורבינת גז מחזור משולב ו 4 -יחידות במחזור פתוח באתר גזר,
בהספק כולל של  1,064מגוואט .החל מסוף חודש מאי  2009החלה הפעלה הדרגתית של יחידות הייצור
באתר חגית ,אתר הכולל  1,019מגאווט ב 3-מחזורים משולבים .עם תחילת צריכתו של גז טבעי על ידי
החברה )בשנת  (2004קטנו כמויות המזוט שנצרכו על ידי החברה )ראה סעיף  2.1.10ו' להלן( .הקטנה של
היקף השימוש בסולר התרחשה במהלך  ,2008לאחר חיבור אתר גזר למערכת הולכת הגז בחודש יולי
 .2008חיבור אתר חגית למערכת הולכת הגז במאי  2009צמצם עוד יותר את צריכת הסולר השנתית של
החברה .במהלך הרבעון הראשון של שנת  2010צפויים להתחבר למערכת הולכת הגז אתרי תחנות הכוח
ברמת חובב ובצפית .המידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על תוכניות הפיתוח של החברה.
מידע זה כולל תחזיות ,הערכות סובייקטיביות ,אומדנים ותוכניות אחרות של החברה למועד הדוח בקשר עם
הנחות העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית ומועדי התממשות אותן הנחות.

ג(

במהלך  ,2009כ 63% -מהגז הטבעי סופק על ידי קבוצת "ים תטיס" ,שברשותה מאגר הגז הטבעי הימי
"מרי" ,המצוי כ 24 -ק"מ מערבית לאשקלון ,על פי הסכם אספקת הגז עם קבוצת "ים תטיס" שנחתם בחודש
יוני  ,2002כמפורט להלן 37% .מהגז סופק על ידי חברת  EMGהמצרית באמצעות צינור ימי מאל -עריש
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לאשקלון ,המאפשר העברת גז ממערכת הגז המצרית ,על פי הסכם ,שנחתם באוגוסט  ,2005כמפורט
להלן.
ד( התקשרויות לרכישת גז טבעי
) (1עסקת רכישת גז טבעי מקבוצת "ים תטיס"
בחודש יוני  2002נחתם הסכם אספקת גז עם קבוצת "ים תטיס" לפיו תספק "ים תטיס" לחברה גז טבעי
במשך כ 11 -שנים ממועד הזרמת הגז ,או עד לצריכת כמות כוללת של  18מיליארד מטר מעוקב גז טבעי
)כמחצית מכמות הגז הטבעי הדרושה לחברה בעשור הקרוב( ,לפי המוקדם מביניהם .ההיקף הכספי הכולל
של ההסכם עם "ים תטיס" הינו בסך של כ 1.8 -מיליארד דולר ארה"ב .ההסכם כולל התחייבות של החברה
לשלם עבור כמות מינימאלית של גז טבעי ,וזאת בין אם החברה צרכה אותה ובין אם לאו ).(Take or Pay
כמות הגז אשר שולם עבורה ,אולם לא נצרכה בתקופות מסוימות ,תעמוד לרשות החברה בתקופות הבאות,
בכפוף לתנאי ההסכם .החל מחודש פברואר  2004מסופק הגז על פי הסכם זה.
בחודש יולי  2009התקשרה החברה בהסכם שני עם קבוצת "ים תטיס" לרכישת כמויות נוספות של גז
טבעי ,בהיקף שנתי של  1מיליארד מטר מעוקב ) (BCMלחמש שנים .כמות הגז ,שעמדה לזכות חברת
החשמל ב 30 -ביוני  2009במסגרת הסכמי הגז עם קבוצת ים תטיס )הסכם ראשון מיוני  2002וההסכם
השני מיולי  ,(2009הסתכמה ב 11.2 -מיליארד מ"ק .מתוכם  6.2מיליארד מ"ק שנותרו מההסכם הראשון.
) (2עסקת רכישת גז טבעי מחברת EMG
ביום  21ביולי  2005אישר דירקטוריון החברה את ההסכם שאליו הגיעה החברה עם חברת  EMGלאספקת
גז טבעי .על פי ההסכם ,כמויות הגז שתירכשנה )כ 25 -מיליארד מטר מעוקב( ,תהיינה בקצב שנתי ממוצע
של  1.7מיליארד מטר מעוקב במשך  15שנים .עם אופציה של החברה להאריכו בחמש שנים נוספות
באותם תנאים ולאותן כמויות שנתיות .מימוש האופציה מותנה בהודעה מראש של החברה  36חודשים לפני
תום התקופה הבסיסית.
ביום  31ביולי  ,2005אישרה הממשלה את החלטת הדירקטוריון דלעיל ,וזאת לפי סעיף )11א()9א( לחוק
החברות הממשלתיות.
זרימת הגז החלה ב 1 -במאי  2008כאשר לאחר תקופת "הרצה" של חודשיים החלה התקופה החוזית )ב-
 1ביולי .(2008
מאז תחילת אספקת הגז עם חברת  EMGבחודש מאי  2008ותחילת האספקה החוזית המחייבת בחודש
יולי  2008ועד אמצע יוני  ,2009לא עמד הספק במלוא התחייבויותיו החוזיות .על פי הודעותיו ,היה מחסור
כללי של גז במצרים עקב פיגורים בהכנסת שדות הפקה חדשים ,המגביל את היקפי האספקה; ביקושי גז
שעולים על התחזיות וכן תקלות במערכת האספקה הנובעות מעומס היתר על מערכות האספקה והטיפול
בגז .החל מהמחצית השנייה של חודש יוני ,עומד הספק בהתחייבויות האספקה .לאור שינוי הסכם מכירת
הגז של ממשלת מצרים לחברת  ,EMGהצדדים סכמו את התנאים לעדכון ההסכם המקורי שנחתם בשנת
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 ,2005תוך התאמתו להתפתחויות שהיו מאז נחתם .ועדת הביקורת ומליאת הדירקטוריון של החברה
אישרו עדכון זה להסכם.
עיקריו הינם:
א.

שינוי במחיר הגז הטבעי וקביעת מנגנון לעדכון התקופתי שלו.

ב.

הקטנת הכמויות שהחברה מתחייבת לרכוש במסגרת ההסכם.

ג.

קביעת אמצעים להבטחת אמינות האספקה של הגז.

) (3עסקת רכישת גז טבעי מקבוצת "ים תטיס" על בסיס SPOT

באוגוסט  ,2006נחתם הסכם בין החברה ובין קבוצת "ים תטיס" ,המסדיר הגדלת צריכת הגז השעתית
בעת שיאי הביקוש ,מעבר למתחייב בהסכם הבסיסי .כמויות הגז שיסופקו על פי הסכם זה ,יחויבו במחיר
שונה ,העולה על מחיר ההסכם הבסיסי ,והנמוך ממחיר המזוט .הסדר ה SPOT-לא מטיל חובות על הצדדים
אך מסדיר את מחיר הגז הנוסף במידה והוא מסופק .תוקף הסדר זה וכן תנאיו הוארכו מספר פעמים ונכון
ליוני  .2009הסדר זה הסתיים ביוני  2009עם כניסתו לתוקף של הסכם רכישת הגז השני מקבוצת ים
תטיס.
ה(

הסכם כוונות לאספקת גז טבעי משדה תמר ורכישת שרותי אחסון גז טבעי בשדה Mari B
במסגרת הליך רכישת גז שהחל בשנת  ,2007חברת החשמל הגיעה להבנות עם החברות בעלות ההחזקה
בשדה תמר ,הנמצא כ 90-ק"מ מערבית לחיפה ,לגבי עקרונות אספקת גז משדה זה החל משנת 2013
לתקופה של  15שנה .מכתב כוונות )לא מחייב( נחתם בין הצדדים ב 13.12.2009 -שבו סכמו הצדדים בין
השאר את היקף הכמויות ונוסחת המחיר .ב 24.12.09 -אישר דירקטוריון החברה את מכתב הכוונות כבסיס
למשא ומתן לקראת חוזה מחייב והחברה דיווחה ב 27.12.2009 -לרשות לניירות ערך.
בנוסף  ,סוכם מכתב כוונות )לא מחייב( עם קבוצת ים תטיס ,המפיקה גז משדה  Mari Bשמול חופי
אשקלון ,כי הקבוצה תעמיד שרותי אחסון של גז טבעי לחברת החשמל בשדה זה .מועד תחילת מתן שירותי
האחסון יסוכם בחוזה המפורט ,כך שעם תחילת אספקת גז סדירה משדה תמר ,חברת החשמל תשמור
עתודות גז בשדה  ,Mari Bאותם תוכל לנצל כאשר יהיו שיבושי אספקה ממקורות הגז השוטפים או בעת
שיאי ביקוש.
על סמך שני מכתבי הכוונות לעיל הצדדים מתכוונים להגיע תוך ששה חודשים להסכמים מפורטים שיובאו
לאישורים בוועדות המוסמכות.
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ו(

הסכם להולכת גז טבעי
בחודש יוני  ,2006חתמה החברה עם חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן" :חברת נתיבי הגז"(
על הסכם להולכת גז טבעי ,על פי נוסח שפורסם על ידי רשות הגז הטבעי ,ושתחולתו על כלל צרכני הגז
אשר יחתמו על הסכם הולכה עם חברת נתיבי גז.
מדובר בהסכם להסדרת הכללים המסחריים ,הטכניים והמשפטיים בנוגע להולכת הגז הטבעי ,וזאת
לתקופה של  15שנה .הסכם זה נחתם לגבי האתרים אשכול ורידינג ,כאשר לחברה היו השגות לגבי מספר
סוגיות בהסכם .רשות הגז פרסמה ביום  31במאי 2007 ,נוסח כללי להסכם הולכה בין חברת נתיבי הגז
לצרכני ההולכה במשק .בחודש פברואר  2008אושר בדירקטוריון החברה נוסח הסכם קבוע להולכת גז
טבעי בין החברה לנתיבי הגז המחליף את ההסכם מחודש יוני  .2006ההסכם החדש נחתם בחודש ינואר,
.2009
במסגרת ההסכם ,הוענקה לחברה גמישות בנושא הזמנת קיבולת באמצעות זכות להסטת קיבולת בהיקף
של עד  15%מהקיבולת המוזמנת ,ובאמצעות זכות להזמנת קיבולת לטווח קצר )לפחות לחודש מלא(.
תוקף הסכם זה לתקופה של  15שנה ,שיחול על כל האתרים שיחוברו למערכת הולכת הגז.

ז( פרויקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )להלן" :הפרויקט"(
בהתאם להסכם שנחתם בחודש נובמבר  2004ולתוספות לאותו ההסכם מיום  19בדצמבר  ,2005מיום 17
ביולי  ,2007מיום  19בפברואר  2009ומיום  22בפברואר  ,2009בין חברת נתיבי הגז ,ממשלת ישראל
)בשם מדינת ישראל( והחברה )להלן" :ההסכם המשולש"( ,הוטל על החברה לממן ,להזמין ולנהל את
העבודות להקמת חלק ממערכת ההולכה של הגז הטבעי בישראל כמפורט להלן .כמו כן ,הוסכם כי החברה
לא תשמש או תחשב כקבלן ראשי או קבלן מבצע בפרויקט ,אלא אם הוטלה אחריות כאמור על מזמין
עבודות לפי דין .הפרויקט כולל הקמת המערכת הימית של הולכת הגז הטבעי ,תחנת קבלה באשדוד לרבות
הקמת תחנת מגופים ופרוזדור צנרת מחוף הים לאתר התחנה )עבודות ההקמה נוהלו ע"י חברת נתיבי
הגז( ,מקטע ימי מאשדוד לאתר רידינג ,מסוף קבלה ומניה ברידינג ,מקטע ימי מרידינג לחוף "דור" ,חיבור
לחוף חדרה ,לרבות מקטע יבשתי מחוף "דור" לאתר חגית ומסוף מניה באתר חגית.
עיקריו של ההסכם המשולש הם כלהלן:
) (1תפקידי החברה הם לממן את הפרויקט ,לנהלו ולהזמין את העבודות הקשורות להקמתו )לרבות ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,בחירת הקבלנים ,התקשרות עם הקבלנים ,תיאום מלא בין הקבלנים לעניין ביצוע
העבודות ולוחות הזמנים ,ניהול ביצוע העבודות ,נקיטת הפעולות הדרושות כדי להבטיח קיום ואכיפה של
התחייבויות הקבלנים ,לבצע את כל הפעולות הדרושות לרכישה

והסדרה של

כל הזכויות

בקרקע

הדרושות לשם הקמת המערכת ,לקבל היתרי בנייה והיתרים נוספים וכן טיפול ותשלום של פיצויים לבעלי
הקרקע(.
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) (2החברה לא תהיה הבעלים של המערכת ולא יהיו לה כל זכויות בה או בחלק ממנה והמערכת תהיה בבעלות
המדינה.
) (3בתמורה לביצוע הפרויקט תהיה החברה זכאית לקבל את כל ההוצאות )ובכללן הוצאות מימון  -כמפורט
בהסכם המשולש( שהוציאה לצורך הפרויקט ואשר נכללו בתקציב הפרויקט או אושרו על ידי הגוף המוסמך,
כפי שהוגדר בהסכם המשולש )החשב הכללי במשרד האוצר ,מנכ"ל משרד התשתיות ומנכ"ל חברת נתיבי
הגז) ,להלן" :הגוף המוסמך"(( וכן דמי ניהול בסכום שבין  10ל 14 -מיליוני דולר ,כך שלחברה לא צפוי
רווח או הפסד מהותי מפרויקט זה .הגוף המוסמך ,רשאי לקזז מההוצאות שיוחזרו לחברה כל עלות או נזק
שנגרמו למדינה ו/או לחברת נתיבי הגז כתוצאה מהתרשלות של החברה בקיום חיוביה לפי ההסכם
המשולש ,או הפרת ההסכם המשולש על ידי החברה .אחריות זו של החברה מוגבלת ל 20 -מיליוני דולר
בתקופת האחריות ,ול 20 -מיליוני דולר לאחר תקופה זו )אף אם נוצל באופן מלא או חלקי גבול האחריות
בתקופת האחריות( .אם יעלו הנזקים שיגרמו בהתרשלות החברה על  20מיליוני דולר ,ינוכו נזקים עודפים
כאמור מדמי הניהול שישולמו לחברה .לפרויקט נרכש ביטוח המכסה נזקים העלולים להיגרם לפרויקט
ונזקים העלולים להיגרם לצדדים שלישיים .בנוסף ,קיים כיסוי לחברה בגין אחריות מקצועית במסגרת
פוליסת חבות צד ג' כללית של החברה .נכון למועד הדוח ,החברה מצויה במגעים עם המבטחים ביחס
לתביעות שהופנו אליה מצד המדינה ,נתיבי גז ומצדדים שלישיים .המגעים טרם הסתיימו וטרם התקבלה
עמדה רשמית מצד המבטחים.
לעניין החזר ההוצאות שאושרו ,נקבע כדלקמן:
) (1חברת נתיבי הגז תשלם לחברה את כל הסכומים שעל החברה לשלם על פי לוח הסילוקין )להלן" :סכומי
ההחזר"( בגין ההלוואות שקיבלה ושתקבל החברה מ CITIBANK -למימון עלויות הפרויקט )ראה להלן(,
וזאת במועד ביצוע התשלום של כל אחד מסכומי ההחזר על פי לוח הסילוקין ) .(BACK TO BACKעד
מסירת כל הפרויקט ,יוחזר רק החלק היחסי של חלקי המערכת שמסרה החברה.
) (2סכומי ההחזר יכללו גם תשלומים ששילמה החברה בפועל למדינה בגין עמלת ערבות המדינה ,עמלות
והוצאות אחרות ששילמה החברה בגין נטילת ההלוואה האמורה.
) (3חברת נתיבי הגז תתחיל לשלם לחברה את סכומי ההחזר כאמור לעיל ,רק לאחר מועד הזרמת גז טבעי
שיחול לגבי המקטע אשדוד  -רידינג ,או מועד השלמת המקטע המוסכם ,כמוקדם שבהם ,בכפוף להתניות
מסוימות.
) (4הסכומים שהחברה קיזזה בעבר מתעריף ההולכה )בסך של כ 19.2 -מיליוני דולר( יישארו בידי החברה,
כמקדמה על חשבון תשלומי חברת נתיבי הגז לחברה ,ויופחתו תחילה בהתאם לסעיף ) (1לעיל.
ההתחשבנות לגבי ההוצאות שאושרו והחזרם ,תהיה נקובה בדולרים של ארצות הברית .אחריות החברה
בפרויקט נגזרת מההתחייבויות והתפקידים שהוטלו עליה בהסכם המשולש .כמו כן תפקידיה אלה עשויים
להטיל עליה אחריות על פי הדין ,לרבות אחריות על פי חוקי הבטיחות בעבודה.
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אחריות החברה בקשר ל"תקינות המערכת" ,כמוגדר בהסכם המשולש ,מוגבלת לתקופת האחריות ,הניתנת
לחברה על ידי קבלנים עמם התקשרה בהסכם ,ובתנאי שלא תפחת מתקופה מינימאלית המפורטת בהסכם
 עד תום שמונה עשרה חודשים ממועד מתן אישור ההשלמה או עד תום שנים עשר חודשים ממועד תחילתהפעלת המערכת ,לפי המוקדם מביניהם )יחד עם זאת ,יצוין כי החברה אינה מקבלת מהקבלנים אחריות
כוללת בגין המערכת ,אלא כל קבלן אחראי רק לעבודות שבוצעו על ידיו(.
בחודש ינואר  2005התגלה נזק לצינור במקטע הימי .נזק זה תוקן ע"י הקבלן לאור אחריותו ,בהתאם
להסכם בין החברה ובינו ,כאשר לדעת החברה ,התיקון בוצע בהצלחה ולחברה אישור על כך מגורמי פיקוח.
במהלך ההיערכות לביצוע התיקון ,הנחו חברת נתיבי הגז והגוף המוסמך את החברה לבצע את התיקון
בצורה אחרת ,אולם הענות לדרישות אלה הייתה גורמת להוצאה נוספת של עשרות מיליוני דולרים ,מה גם
שחברת נתיבי הגז אישרה ,בשלבים מוקדמים יותר ,לבצע את התיקון בשיטה שבה בוצעה; כמו כן ,החברה
קיבלה הנחייה מפורשת מהשר להמשיך ולבצע את התיקון באופן בו בוצע .על אף פניות חוזרות ונשנות של
החברה לגוף המוסמך לקבל הוראות מפורשות בעניין ,תוך התחייבות הגוף המוסמך לשאת בעלויות
הכספיות של כל הוראה ,לא התקבלה תשובה עניינית מטעם הגוף המוסמך .בנסיבות אלה החליטה החברה
להשלים ביצוע התיקון בשיטה שבה החל ,בין היתר בהתחשב בעובדה שהדבר אינו מונע ביצוע תיקון
מאוחר יותר בשיטה אחרת .במידה והחברה תידרש בעתיד לבצע את התיקון בשיטה אחרת ההוצאה
הצפויה תהא כ 30 -מיליוני דולר.
יצוין כי החברה סיימה את הקמת הפרויקט שבאחריותה ,על פי ההסכם המשולש ,בחודש פברואר .2009
המדינה וחברת נתיבי הגז התנו הזרמת הגז במקטע האחרון בקבלת התחייבויות נוספות מצד החברה,
המעוגנות בתוספות מס'  3ו 4 -להסכם המשולש .תוספות אלו נחתמו ב 19 -בפברואר  2009וב22 -
בפברואר  2009בהתאמה .הזרמת הגז במקטע האחרון החלה ב 23 -בפברואר  .2009על פי תוספות אלו
התחייבה החברה כדלקמן:
)א( לעניין תיקון הקו הצפוני:
החברה תישא ב 50% -ממלוא עלות התיקון הנוסף בפועל וזאת עד לתקרה של  15מיליון דולר )להלן:
"עלויות התיקון הנוסף"( ,וזאת כנגד הצגת תקציב עלויות התיקון הנוסף והצגת אישורים מתאימים בדבר
עלויות התיקון הנוסף בפועל .במידה ולא תתקבל ההכרעה בבוררות המנהלת בין הצדדים )ראו להלן( ,וזאת
עד ליום  30באוקטובר  2011יוחזרו עלויות התיקון הנוסף לידי החברה.
כל סכום שיחרוג מעלויות התיקון הנוסף לא ימומן ולא ישולם על ידי החברה ,וזאת ,מבלי לגרוע מטענה של
מי מהצדדים כפי שמעלים בהליך ההכרעה.
אם תקבע ההכרעה כי החברה אינה צריכה לשאת בעלויות התיקון הנוסף או אם לא תתקבל ההכרעה עד
ליום  30באוקטובר  ,2011והכל בין אם החלה עבודת התיקון ובין אם לאו ,תפקע חבותה של החברה
ובמידה והחברה נשאה בסכום כלשהו מכוח חבותה הנ"ל תחזיר חברת נתיבי הגז סכום זה לידי החברה
תוך  60ימים ממועד קבלת ההכרעה או עד ליום  30באוקטובר  ,2011לפי העניין ,כשהוא נושא הפרשי
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הצמדה וריבית על פי דין .אם ייקבע במסגרת ההכרעה שהחברה נושאת באחריות חלקית לביצוע התיקון
הנוסף ,יחולו הוראות סעיף זה בעניין ההחזר ביחס לעלויות התיקון הנוסף בהתאם ליחס חלוקת האחריות
שייקבע במסגרת ההכרעה.
אם תתקבל החלטה בהכרעה עד ליום  30באוקטובר  2011לפיה האחריות לתיקון הנוסף מוטלת על
החברה ,תעמוד התחייבות החברה ,בהתאם לחלוקת האחריות בין הצדדים כפי שייקבע בהכרעה ,בתוקפה
לתקופה של  25שנה ממועד החתימה על תוספת להסכם זו.
אם תתקבל החלטה בהכרעה כי החברה אחראית לתיקון נוסף ,החברה מתחייבת שלא לתבוע אף אחד מן
הצדדים להסכם זה בגין נזקים שייגרמו לה כתוצאה מהשבתת ההולכה בשל ביצוע התיקון הנוסף .על אף
האמור אין בכך כדי לגרוע מזכויות החברה לפי הסכם ההולכה ובכפוף להוראותיו ,ככל שהקבלנים שיבצעו
בפועל את התיקון הנוסף יתרשלו רבתי בביצוע עבודתם.
במידה ומנהל רשות החברות הממשלתיות יפסוק לטובת החברה במסגרת ההכרעה ,החברה מתחייבת
שלא לקבל ,לתבוע או לדרוש החזר נוסף של עלויות התיקון הנוסף מעבר למה שנקבע בהכרעה.
)ב( התחייבויות נוספות:
החברה לקחה על עצמה לטפל ברשימה של נושאים פתוחים שנותרו לטיפול עם סיום הפרויקט וביניהם
קבלת תעודות גמר ,שיקום נופי ,הגנה קטודית ,ועוד ,וכן האריכה התחייבות לשאת בעלויות עבודות
שיתבצעו על ידי חברת נתיבי הגז בהיקף של עד  10מיליון דולר ,ועבודות בהיקף של עד חצי מיליון דולר.
להבטחת מילוי התחייבויותיה של החברה הסכימה החברה כי סכום של כ 16 -מיליון דולר המוחזק על ידי
חברת נתיבי הגז לא ישוחרר מיידית עם התחלת הזרמת הגז לחגית )על פי התוספת השנייה להסכם( אלא
בשלבים ,כאשר אם לא יושלמו כל ההתחייבויות בתוך  3שנים יישאר בידי המדינה סכום של כ 10% -עד
להשלמת ההתחייבויות.
בשנת  2006התגלעו מחלוקות בין החברה ,נתיבי הגז וגורמים מטעם המדינה ,בנושאים שונים הקשורים
להסכם המשולש ,ביצוע

הפרויקט ,בחינת היקף הנזקים שנגרמו והאחריות בגינם ועבודות התיקון

הנדרשות בגין נזקים אלה
לאחר פניות רבות של החברה ,במהלך חודש יוני  ,2008מונה מנהל רשות החברות כבורר במחלוקות שבין
החברה לבין המדינה וחברת נתיבי הגז .בחודש דצמבר  ,2008הגישה החברה לבורר את פירוט טענותיה
נגד המדינה וחברת נתיבי גז ,לרבות דרישותיה לקבל שיפוי עבור הוצאות התיקון שנשאה בהן ,ולהצהיר כי
המדינה תהיה אחראית לתשלום פיצויים שייפסקו ,אם וככל שייפסקו ,לזכות צדדים שלישיים .ביום 28
בינואר  2009התקבלו במסגרת הליך זה טענות המדינה וחברת נתיבי גז כנגד החברה ,ובחודש יולי 2009
התקבל נייר תשובה המשלים את טענות המדינה וחברת נתיבי הגז .נייר תשובה משלים מטעם חברת
החשמל הוגש בחודש אוגוסט  .2009בשלב זה טענות המדינה וחברת נתיבי הגז נבחנות על ידי החברה.
המדינה וחברת נתיבי הגז העלו טענות שונות נגד החברה ,אשר שווין לא כומת בסכומים מדוייקים ,אך עלול
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לעלות כדי עשרות מיליוני דולר ארה"ב .כעת הצדדים ממתינים למינוי של בורר חדש ,הואיל ומנהל רשות
החברות הממשלתיות עבר מתפקידו.
החברה סיימה הקמת הפרויקט שבאחריותה ,על פי ההסכם המשולש ,לפני מספר חודשים.
לפרטים נוספים ראה ביאור  13ז' בדוחות הכספיים.

 2.1.11הון חוזר
החברה פועלת כמערכת משולבת ומתואמת אחת ,לפיכך ההון החוזר נבחן במונחים של החברה בכללותה
)ראה סעיף  3.9בדוח זה( .יחד עם זאת ,יובאו להלן פרטים אודות מדיניות אחזקת מלאי דלקים המשויכים
למקטע הייצור:
א .פחם  -מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי המתאים לצריכה ממוצעת של שבעה שבועות )בכל אחת מתחנות
הכוח( ,כאשר אין לרדת ממלאי של חמישה שבועות .במקרה של תקלה במערכת פריקת הפחם יבוצע שינוע
פחם מאתר לאתר בהתאם לנוהל חירום הקיים בחברה.
ב .מזוט  -מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי לשני חודשי צריכה ממוצעת .אתרים "אורות רבין" ו" -רוטנברג"
מהווים אתרים אסטרטגיים של החברה .במקרה חירום יבוצע שינוע מזוט מאתרים אלה לתחנות הכוח
הקיטוריות.
ג .סולר  -מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי שלא יפחת מ 165 -אלף טון )המשמש כמלאי חירום( או מלאי
הנותן מענה לצריכה של  100שעות הפעלה )הגדול מביניהם( .מעבר למלאי זה ,ברשות החברה מלאי
תפעולי באתרי טורבינות הגז ובמסופי האחסון .המלאי בפריסה במסופי הדלק על פי מיקום אתרי טורבינות
הגז.
 2.1.12מגבלות ופיקוח על פעילות מקטע הייצור
מקטע הייצור כפוף להוראות חוק משק החשמל ,התקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות רישיונות הייצור שניתנו
לחברה )ראה סעיפים 1.7.1עד  1.7.3בדוח זה(.
בנוסף ,חלים על מקטע הייצור פיקוח ומגבלות מכוח חוק התכנון והבנייה התשכ"ח  1965 -וחוק רישוי
עסקים התשכ"ח  1968 -וחיקוקים סביבתיים שונים ,כמפורט בסעיפים  2.1.3ו – 3.12.11בדוח זה.
 2.1.13איכות הסביבה  -מקטע הייצור
א.

פעולות החברה ובכלל זה ,מקטע הייצור כפופות לחוקים ותקנות סביבתיים בהקשר לנושאים שונים כגון
זיהום האוויר ,מקורות מים ,רעש ,אחסנה ,הובלה וסילוק רעלים ,חומרים מסוכנים ואחרים .חלק נכבד
מחוקים ותקנות אלה נחקקו זה מכבר ואילו אחרים נמצאים בשלבי חקיקה ותקינה שונים.

ב.

בין החוקים דלעיל מצויים ,בין היתר :חוק למניעת מפגעים התשכ"א  ,1961 -חוק התכנון והבנייה תשכ"ה -
 ,1965חוק רישוי עסקים התשכ"ח  ,1968 -חוק המים התשי"ט  ,1959 -חוק למניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים התשמ"ח  ,1988 -חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג  ,1993 -חוק שמירת הסביבה החופית,
התשס"ד –  ,2004חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו –  2006ותקנות הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ט
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  2008חוק אוויר נקי ,התשס"ח  ,2008 -חוק הגנת הסביבה )המזהם ישלם( )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח–  ,2008חוק חופש המידע ,התשנ"ח –  1998ותקנות חופש המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון
הציבור( ,התשס"ט –  2008וחקיקה ותקנות אחרות )להלן" :החוקים הסביבתיים"( .החוקים הסביבתיים
קובעים רמות מותרות של זיהום האוויר ושל רמות רעש ,רמות מותרות של מזהמים בשפכים ובפסולות
אחרות מתחנות הכוח ומתקנים אחרים של החברה ,וכן מנגנוני טיפול ברעלים )חוק חומרים מסוכנים(,
מגבלות ופרוצדרות בהליכי הקמה )חוק תכנון והבנייה( וכיוצ"ב.
ג.

בנוסף לכך ,חוק לרישוי עסקים התשכ"ח  ,1968 -התקנות שהותקנו מכוחו והרשיונות שהוצאו על פיו כוללים
תנאים סביבתיים שונים ,שיש לעמוד בהם כתנאי להפעלת עסק )כולל תחנות כוח של החברה  -מאז
 .(1995החברה צופה כי שינויים העשויים לחול במדיניות המשרד להגנת הסביבה ו/או שינויים שיחולו
באתרי הייצור של החברה ,יוסיפו מחוייבויות/תנאים סביבתיים נוספים ברשיונות העסקים ,ובכלל זה תנאים
המחייבים בהתאמות של חלק ממתקניה של החברה.

ד .לאחרונה הונחו מספר הצעות חוק סביבתיות וביניהן גם הצעת חוק בנושא שיקום קרקעות מזוהמות והצעת
חוק הפחתת פליטת גזי חממה .טרם החלו דיונים לאישורן של הצעות חוק אלה בכנסת הנוכחית .להצעות
חוק אלו ,אם וככל שיאושרו ,יכולות להיות השלכות כלכליות מהותיות על החברה .להערכת החברה,
העלויות שתנבענה מההתאמות הדרושות לצורך עמידתה בהוראות החוק ככל שיהיו ,יכוסו באמצעות
תעריפי החשמל.
ה .במסגרת הליכי התכנון והרישוי החברה מבצעת הערכות בנוגע להשפעות הסביבתיות של פעילותה .החברה
מכינה תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות למתקניה ,על פי כללים והנחיות הניתנים על ידי
רשויות התכנון והסביבה .במסמכים אלו מוצגים ההערכה הסביבתית והצעדים המוצעים לטיפול בבעיות
שאותרו .המסמכים הסביבתיים מוגשים לאישור הרשויות הרלוונטיות.
ו.

שפכים תעשייתיים של תחנות הכוח מנוקזים למתקני אגירה אתריים .בתחנות כוח חופיות מטופלים השפכים
במתקני טיהור ייעודיים .במידת האפשר ,מנוצלים השפכים המטוהרים )קולחים( לשימוש חוזר לצרכי
התחנה .שאר הקולחים מוזרמים לים בהתאם להיתרים להזרמה לים הניתנים לכל אתר תחנת כוח על ידי
הוועדה הבינמשרדית למתן היתרים להזרמות לים ,הפועלת מתוקף חוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים ,התשמ"ח  .1988 -תחנות הכוח ,הסמוכות למערכות ביוב עירוניות ,מזרימות את השפכים
הסניטריים למערכות אלו .בתחנות כוח אשר אינן סמוכות למערכות ביוב כאלה ,הוקמו מתקני טיפול עצמיים
לשפכים סניטריים .הקולחים הסניטריים משמשים להשקיית שטחי גינון נוי בשטחי אתרים אלו ,בהתאם
להיתרי השקיה בקולחים הניתנים לכל אתר מאת משרד הבריאות ,מתוקף תקנות בריאות העם ,תשמ"א -
) 1981תיקון התש"ן .(1990

ז .החברה סילקה את כל השנאים והקבלים המכילים  PCBמתחנות הכוח שלה וממתקנים חיצוניים אחרים.
ח.

פליטות אטמוספריות מתחנות הכוח כוללות ,בין השאר ,דו תחמוצת הגופרית ,תחמוצות חנקן ,פחמן דו
חמצני וחלקיקים .לכל תחנת כוח נקבעו ערכי פליטה ספציפיים .באתרים חיפה ,רידינג )ראה סעיף יב להלן(
אשכול ואורות רבין חלים "צווים אישיים"  -הוראות למניעת מפגעי זיהום אוויר מתחנות הכוח לפי החוק
למניעת מפגעים ,התשכ"א –  .1961לאחרונה הוחלו תוכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת שאושרו
ל"אשכול" ו"חיפה" ובהליך אישור תוכנית מתאר ל"רדינג" .בשאר אתרי הייצור של החברה קיימות הוראות
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מכוח חוק התכנון והבנייה התשכ"ה  1965 -ו/או מכוח חוק רישוי עסקים התשכ"ח  .1968 -החברה מיישמת,
על בסיס שוטף ,אמצעים לצמצום פליטת מזהמים .הצעדים כוללים בין היתר שימוש רצוף במזוט דל גופרית
באתר חיפה עד להגעת גז טבעי לאתר זה )וסגירת יחידות היצור של חיפה ב'( .תחנות הכוח הפחמיות
מופעלות בפחם דל גופרית .בחלק גדול מטורבינות הגז התעשייתיות ,החברה התקינה אמצעים להפחתת
תחמוצות חנקן בעת השימוש בגז טבעי או סולר .ההתקנות בוצעו על בסיס הדרישות האירופאיות למתקני
שריפה גדולים שהינן מחמירות מן ההוראות והדרישות המחייבות בעניין זה בישראל ,וזאת כהשלמה
לפרויקט שהחל בשנת  2005עבור טורבינות גז תעשייתיות.
בתחנות הכוח המזוטיות הגדולות ,חיפה ג' ,אשכול ג' ו -ד' ,החברה התקינה אמצעים ראשוניים להפחתת
תחמוצות חנקן בשנים  2002-2006בהיקף כולל של כ 96 -מיליוני דולר.
החברה מפעילה מערכי מעקב ובקרה סביבתיים על הפליטות ממתקניה באוויר ,בים וביבשה .נתוני הניטור
והבקרה מועברים לרשויות הפיקוח ולגופים רלוונטיים אחרים.
ט .כ 64% -מהחשמל בישראל מיוצר על ידי יחידות הייצור הגדולות המופעלות בפחם באתרים אורות רבין
ורוטנברג.
היקף יבוא הפחם עלה במשך השנים וצפוי לעלות בעתיד במידה ותאושר הקמת היחידות הנוספות של
פרויקט  .Dכתוצאה מבעירת הפחם ,נוצרה כמות אפר פחם של כ 1.2-מיליון טון בשנה .בעבר סולקו עודפי
אפר הפחם ,שלא נמצא להם שימוש ,לים ,בהתאם להיתרים שהתקבלו על פי חוק ,ואולם לאחר תיקון
אמנת ברצלונה להגנה על הים התיכון ,הופסקה משנת  1999הטלת אפר הפחם לים .מאז הפסקת הטלת
אפר הפחם לים ,מלוא כמות האפר שנוצרה על ידי החברה נשלחה לשימושים בתעשיית הבניה ,בתשתיות
ובחקלאות .השימושים בתעשיית הבניה )ייצור מלט ובטון( הינם הכדאיים ביותר מבחינה כלכלית .בשנים
 ,2006-2009מעל  90%מכמות האפר שנוצרה נמכרה לתעשיית הבניה ,ורק כמות קטנה יחסית ,בעיקר
אפר תחתית ,נשלחה לשימוש בתשתיות ובחקלאות.
עודפי האפר העונתיים מאוחסנים באתרים פנימיים בשטחי אתרי תחנות הכוח "אורות רבין" ו"רוטנברג" עד
שיימצא להם שימוש בתשתיות .בשנים האחרונות ,כמות האפר המאוחסנת בתוך תחנות כוח ירדה באופן
משמעותי בעקבות עליית הביקוש לאפר.
ביום  23ביוני  2008הודיע הממונה על הקרינה כי החל מיום  23ביולי  2008אפר הפחם  -שהינו תוצר של
תהליך בעירת הפחם בתחנות הכוח הפחמיות של החברה ,הינו "פסולת רדיואקטיבית" .החברה הגישה
השגה מפורטת על קביעה זו ,במסגרתה טענה ,כי מבלי להתייחס לעצם סמכות הממונה לקבוע ,כי אפר
הפחם הינו "פסולת רדיואקטיבית" כאמור ,הרי שלגופו של עניין אין מקום לסיווג האפר כ"פסולת
רדיואקטיבית" ,וזאת לאור העובדה ,שהיא לא מטופלת כפסולת אלא כחומר גלם תעשייתיSecondary , :
 ,Materialשבכל העולם משמש האפר כחומר בר השבה .בהודעת הממונה מיום  21ביולי  2008דחה
הממונה את השגת החברה.
בהודעת הממונה נקבע ,כי אפר הפחם ייחשב כפסולת רדיואקטיבית החל מיום  23ביולי  2008ואולם,
למרות סיווגו כאמור" ,אפר הפחם אינו מספיק רדיואקטיבי כדי שתהיה הצדקה לקבור אותו בדימונה" .בשל
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דחיית השגת החברה לעניין סיווג אפר הפחם כ"פסולת רדיואקטיבית" .החברה פנתה אל מנהלת מחלקת
הבג"צים במשרד המשפטים בבקשה להשעות את החלטת הממונה וזאת על מנת לאפשר לצדדים די זמן
לליבון המחלוקת .ביום  2באוקטובר  2008התקבל בחברה מכתבו של המשנה למנכ"ל המשרד להגנת
הסביבה ,בו צוין כי המשרד מעוניין בשימוש מיטבי ומרבי באפר פחם .זאת תחת פיקוח באשר לתכולת
החומרים הרדיואקטיביים במוצרי הבנייה המכילים אפר פחם.
ביום  4בנובמבר  2008התקבלה בחברה תגובת מחלקת הבג"צים במשרד המשפטים ,בה נכתב כי עמדת
המשרד להגנת הסביבה מקובלת עליה .החברה סבורה כי ,לאור העובדה שאף המשרד להגנת הסביבה אינו
מעוניין בהפסקת השימושים המועילים באפר הפחם יגיעו הצדדים לפיתרון המחלוקת ,וכי ניתן לפתור את
המחלוקת בהדברות .עד היום ,הודעת הממונה לא השפיעה על מכירת האפר ע"י החברה .בפברואר 2009
התקבלה פנייה מהמשנה למנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה לשלוח דיווח מסכם על שימוש אפר בשנת
 ,2008תוך ציון כל החברות התעשייתיות המקבלות אפר .בהמשך ישלח דיווח דומה פעם ברבעון ובסיום כל
שנה קלנדרית .בימים אלה עוסק מכון התקנים ברוויזיה של התקן ת.י ,5098 .ומעוניין ביישום תקן שלא יפגע
בייצור הבטון ובשימושי האפר בבטון.
מתחילת שנת  ,2009עסקה וועדת מומחים מטעם מכון התקנים ברוויזיה של התקן ת.י" 5098 .תכולת
יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה" .בסוף התהליך התקן אושר ופורסם ביום  1.1.2010ואמור
להתאים לדרישת המשרד להגנת הסביבה לבצע פיקוח על הקרינה הרדיואקטיבית של כל מוצרי הבנייה
המיוצרים בישראל ,לרבות אלה שמכילים אפר פחם.
ביום  3.1.10הממונה על הקרינה פנה לחברת החשמל בטענה כי היא מעבירה אפר פחם למפעלי בטון
הפועלים ללא רישיון עסק מוסדר ,מבחינת השימוש באפר .החברה בודקת את הטענה הזאת בימים אלה ,אך
השיבה כי היא מספקת אפר פחם לייצור בטון לפי ההיתרים הנדרשים עפ"י חוק ורק לחברות שהצהירו
שקיים במפעליהם רישיון עסק בתוקף ,הכולל תנאים מיוחדים בנושא החזקה ושימוש באפר פחם .החל
מפברואר  2004החלה החברה לצרוך גז טבעי )ראה סעיף  2.1.10ח' בדוח זה( ,אשר החליף בהדרגה את
הדלק הנוזלי ביחידות קיטוריות גדולות וחלק מטורבינות הגז התעשייתיות .שימוש בגז טבעי מפחית באופן
משמעותי את פליטת דו תחמוצת הגופרית והחלקיקים ,ומצמצם גם את פליטת דו תחמוצת הפחמן )גז
חממה( .נכון למועד דוח זה ,תחנות הכוח אשכול באשדוד ,רידינג בתל אביב ,גזר במועצה אזורית גזר וחגית
מופעלות באמצעות גז טבעי.
בימים אלה מוקמת תשתית הולכת גז טבעי לאתרי צפית ,רמת חובב ,חיפה ואלון תבור.
י"א .על אף המעבר לשימוש ב"גז טבעי" כמקור דלק בתחנות הכוח ,והתכנון להקטנת היקף השימוש והאחסון
באופן מהותי של הדלקים הנוזליים )מזוט וסולר( ,היבטי מניעה וזיהום קרקע ומים צפויים להעסיק את
החברה עוד פרק זמן ניכר.
אמנם המעבר ל"גז טבעי" אכן צפוי להקטין דליפות דלק תפעוליות הגורמות לזיהום קרקע ,אך במהלך ריקון,
השבתה ופירוק של תשתיות דלק )מיכלים וצנרת( ותיקות מתעורר צורך בטיפול בזיהומי עבר )שנעשו
במהלך תפעול שוטף על פי נורמות העבודה שהיו מקובלות לפני שנים רבות(.
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לדוגמא ,נושא תשתיות הדלק הותיקות באיזור רידינג ,מעסיק את החברה מזה מספר שנים ,בשלב זה
בעיקר ברמה התיאורטית ,לתכנון ובחינת חלופות להשבתה מסודרת של התשתיות ,המצויות ברובן באזורים
עירוניים ,מתחת לתשתיות כבישים ובסמוך לבתי תושבים.
צפויות עלויות ניכרות הכרוכות בהשבתת מתקני דלק בהיבט הסביבתי וטיפול בקרקע מזוהמת בשווי של
עשרות מיליוני דולר.
י"ב .תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר מייצור חשמל( ,התשס"ט :2009 -הצעת התקנות הינה
מתוקף החוק למניעת מפגעים סביבתיים .ההצעה הונחה על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה של
הכנסת לאישורה במושב הכנסת הקודם ) .(2007הצעה זו קובעת לוח זמנים ספציפי מדורג ליישום של
ההוראות החדשות בנושא הגבלת פליטות מזהמי אוויר לסביבה בכל אחד מאתרי החברה .צוות בינמשרדי
שמטרתו הייתה לבחון את יישום וביצוע הפחתת הפליטות הקבועה בטיוטת התקנות קבע לוחות זמנים
ישימים על מנת להבטיח כי לא תהיה פגיעה באמינות אספקת החשמל .טרם נקבעו פרטי המשך אישורן
של התקנות במושב הכנסת הנוכחי.
בהתאם לנוסח שהונח לאישור הכנסת במושבה הקודם ,עד שנת  2016אמורים כל אתרי הייצור של
החברה לפעול על פי ההוראות הקבועות בתקנות החדשות .מתקני ייצור חדשים אמורים להיות מוקמים לפי
ההוראות החדשות בתקנות .עפ"י התקנות ,החברה תידרש להתקין ) SCRלטיפול בתחמוצות חנקן( בכלל
יחידות הייצור הפחמיות וכן מתקני ) FGDלטיפול בגופרית דו-חמצנית( ואמצעים ראשוניים Primary ) PM
) (Measuresלצורך טיפול בתחמוצות חנקן( בשמונה יחידות ייצור הפחמיות.

בשתי יחידות הפחם

האחרונות )פרויקט  (Cשהופעלו בשנת  2000 – 1הותקנו מראש  PMו –  .FGDיחידות פחמיות חדשות )(D
יבנו עם  FGD ,PMו –  .SCRהחברה בוחנת את אומדן ההשקעות שיידרשו ליישום הדרישות העתידיות.
י"ג.

בהתאם לחוק תחנת הכוח תל אביב )ביטול( ,התשנ"ד  ,1994 -הוסמכה המועצה הארצית לתכנון ובנייה
לקבוע לוח זמנים לסיום פעילותם של תחנת הכח רדינג ומתקניה .ביולי  ,1996הורתה המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה להכין תוכנית מיתאר אשר תסדיר את המשך השימוש באתר .בחודש יוני  2007המועצה
הארצית לתכנון ולבניה החליטה להפיץ את תוכנית המיתאר להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור.
התכנית קובעת את המשך הפעלת תחנת הכח עד סוף  ,2020וקבעה ,כפי שהוסמכה בחוק ,מתקנים
לביטול ,מתקנים להעתקה ,טיפולים סביבתיים וייעוד ציבורי לחלק מהשטחים המתפנים .לפעילויות אלו יש
עלות כספית משמעותית בשווי עשרות מיליוני דולרים.
לפי החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,רידינג ד' תפעל בגז טבעי ,בגיבוי דלק נוזלי עד  2011בכפוף
לאישור שנתן תש"ל  .המשך הפעלת התחנה מעבר לשנת  2020יחייב עריכת שינוי לתמ"א .תוכנית
המתאר הארצית מאפשרת את הפעלת רידינג ד' עד שנת  2020פורסמה לאחרונה להערות ועדות
מחוזיות ולהשגות הציבור.
כתוצאה מהחלטת רשות רישוי גז טבעי מחוז תל אביב וסיכומים שהושגו עם עיריית תל אביב ,החברה
התחייבה להקים טיילת חוף ,כולל גשר מעל בריכת מי הקירור של התחנה.
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י"ד .ביום  31ביולי  2008פורסם ברשומות חוק אוויר נקי ,התשס"ח .2008-זהו חוק יסודי שבא להסדיר את
נושא זיהום האוויר בישראל ממקורות פליטה ניידים ונייחים .החוק מחייב את הממשלה להכין תכנית
לאומית רב שנתית שתכלול יעדים למניעת זיהום אוויר וכן מחייב בין היתר הקמת מערכת ארצית לניטור
אוויר ופרסום לציבור נתוני ניטור ודיגום שנמסרים מהמפעלים .החוק קובע כי אין להקים מקור פליטה נייח
גדול ואין להפעילו ללא קבלת היתר פליטה מאת הממונה במשרד להגנת הסביבה .היתר הפליטה יבטל
חלק ממסמכי חיוב אחרים בנושאי זיהום אוויר הקיימים כיום כגון צו אישי ורשיון עסק .החוק מסדיר מערך
רגולציה ופיקוח בנושא ,ומכיל פרק נרחב המקנה סמכויות לאכיפה ועונשין לרבות אפשרות להטלת עיצום
כספי על מפעלים עקב הפרת הוראות החוק ,סמכויות כניסה למפעלים והוצאת צווים להפסקת השימוש
במקור הפליטה כולו או חלקו .החוק קובע כי מתן היתר הפליטה כרוך בתהליך שיתוף ציבור ומחייב
בתשלום אגרה במסגרת הבקשה להיתר פליטה ,וכן מחייב את השר לקבוע היטל על פליטה של מזהמים
שיוטל על בעל מקור הפליטה .החוק הינו חוק "מסגרת" ,במובן זה שהוא קובע מערך רגולציה ופרוצדורה
להוצאת היתר פליטה אך אינו קובע את ערכי הסף המחייבים .עניינים אלה ,כמו גם פרטים שיש לכלול
בבקשה להיתר פליטה ,שיעורי האגרות ,שיעורי ההיטלים ועוד ייכללו בתקנות שיותקנו מכוח החוק.
החוק ייכנס לתוקף ביום  .1.1.2011המועד האחרון להגשת בקשה להיתר פליטה לתחנות כח קיימות הוא
 ,1.3.2015כאשר כתחנת כוח קיימת תיחשב גם יחידה חדשה שאינה פועלת אם היא על גז טבעי ואושרה
לגביה תוכנית מיתאר עם תסקיר השפעה על הסביבה.
החברה לומדת את ההשלכות הכלכליות ,המשפטיות והתפעוליות הנובעות מן החוק.
ט"ו .בשנת  2009ביצעה החברה השקעות של כ 113 -מיליוני שקל חדש במתקני הייצור בנושאים של איכות
סביבה .בנוסף להשקעות ,הוציאה החברה בשנת  ,2009במסגרת עלויות הפעלת תחנות הכוח והוצאות
נלוות לדלקים ,סכום של כ 35 -מיליוני שקל חדש ,כדי לעמוד בדרישות הנובעות מהגנת הסביבה.
החברה מאמינה שככלל ,עומדים כיום מתקני הייצור של החברה בכל הדרישות של החוקים הסביבתיים,
ושל חוק רישוי עסקים ורשיונות העסק שקיבלה .לרוב תחנות הכוח של החברה רשיונות עסקים ,ואחדים
מהמתקנים עדיין נמצאים בהליכי רישוי מתקדמים .על פי תנאי הרשיונות ,חלק מהמתקנים חייבים
בהתאמות בהתאם לתנאים שהוספו .החברה מאמינה שיהיה בידיה להשלים את הפעולות הדרושות
להתאמות הנוספות ,בעלות נוספת לא מהותית .החברה נמצאת בדין ודברים עם המשרד להגנת הסביבה
בנושא גובה

אגרת היתרי קרינה רדיואקטיבית ומשלמת את האגרות הנדרשות ע"י המשרד להגנת

הסביבה על מנת לקבל היתרים לאתריה תחת מחאה.
החברה מקצה למטרת עמידה בתנאים וחוקים סביבתיים כספים ,הן בתקציבי התפעול והדלקים והן
בתוכניות הפיתוח .לגבי שנת  2010הקציבה החברה ,במסגרת תקציבי התפעול והדלק ,השוטפים סך של
כ 806 -מיליוני שקל חדש ,למטרות עמידה בדרישות הגנת הסביבה .בתוך כך  -טיפול באפר פחם ,טיפול
במדלקות ,פעולות שימור ,ניקוי חופים וטיפול בשפכים ,ניקוז נפרד של שפכים תעשייתיים ,מניעת מפגעים
סביבתיים ,וכו'.
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במסגרת תקציב הפיתוח הקציבה החברה ,סכום של כ 1,710 -מיליוני דולר להפחתת פליטות )אומדן
ראשוני בלבד( ,בשנים ) 2012-2017ההפחתה תתבצע עד  2016אך הפעילויות ימשיכו גם בשנת ,2017
ראה סעיף ח' לעיל( לפי הפירוט הבא:
התוכנית כוללת:
התקנת "אמצעים ראשוניים" להפחתת תחמוצות חנקן בשמונה יחידות ייצור פחמיות קיימות של

)א(

החברה באתר אורות רבין ורוטנברג )קיימים ברוטנברג ב'(" .אמצעים ראשוניים" הם אמצעים
המפחיתים את ייצור תחמוצת החנקן השייכים לתהליך השריפה להבדיל מאמצעים שניוניים
המפחיתים את תחמוצות החנקן לאחר תהליך השריפה.
התקנת סולקנים להפחתת תחמוצות גופרית ,בשמונה יחידות ייצור פחמיות באתר אורות רבין ובאתר

)ב(

רוטנברג.
התקנת מתקנים קטליטיים להפחתה נוספת של תחמוצות חנקן בעשר יחידות ייצור פחמיות באתר

)ג(

אורות רבין ורוטנברג" .מתקנים קטליטיים" ) (SCRהם אמצעים שניוניים המפחיתים את תחמוצות
החנקן לאחר תהליך השריפה.

להלן עיקרי הפרויקטים הנוספים המבוצעים בנושא איכות הסביבה :
 (1בוצעו שיפורים במערכת שינוע אפר מרחף ביחידות  1,2בתחנת הכח רוטנברג בסך של כ 22 -מיליון
שקל חדש.
 (2פרויקטים להתקנת ניטור רציף בארובות שהחל בשנת  2009בהיקף כולל של כ 37 -מיליוני שקל
חדש .הפרויקטים יתבצעו באתרים :חיפה ,אשכול ואורות רבין. .
 (3התקנת משתיקי קול בטורבינות גז סילוניות בהיקף של כ 20 -מיליוני שקל חדש.
 (4שידרוג של מתקן טיפול בשפכים סניטאריים באורות רבין ,בהיקף של כ 7 -מיליוני שקל חדש .המתקן
הנוכחי קיים באתר מסוף שנות השמונים ,ומטרת השידרוג להבטיח אמינות ארוכת טווח באיכות
הקולחים.
(5

הוצאה שנתית של כ 8 -מיליון שקל חדש ליישום מדיניות "הימנעות נבונה" להפחתת שדות
אלקטרומגנטיים ,המדיניות נותנת מענה לטיפול במתקנים קיימים לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת.

ט"ז.

נגד החברה ומנהלים בחברה הוגשו תביעות שונות  -פליליות ואזרחיות  -בקשר עם פעילותו של מקטע
הייצור ,בטענות להפרת החוקים הסביבתיים .התביעות הפליליות מתייחסות בעיקרן לזיהום מי ים ואוויר,
ואלו שבירורן הסתיים לא היו כרוכות בקנסות מהותיים לחברה או למנהלים בה .למעט תביעה פלילית
בקשר לזיהום אוויר מתחנת הכוח רידינג אשר במסגרתה נקנסה החברה בסכום של  300,000שקל
חדש .למידע נוסף ראה ביאור  24ב 2 .לדוחות הכספיים.
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י"ז.

החברה צופה שהחוקים והתקנות הקיימים של הגנת הסביבה ,יוחמרו בעתיד ושיאומצו חוקים חדשים.
הערכת החברה הנ"ל הינה מידע צופה פני עתיד ,ומבוססת על המגמות הקיימות בעולם המערבי
להחמרת הדרישות בנושא הגנת הסביבה .שינוי במגמות אלה יגרום לכך שהערכה זו לא תתממש.
להערכת החברה ,היא עומדת מבחינה מהותית בכל הדרישות של החוקים והתקנות של הגנת הסביבה
הקיימים במועד דוח זה ,וכן החברה לומדת את השלכות החוקים והתקנות המוצעים בנושא הגנת
הסביבה ,והקצתה כספים בתוכנית פיתוח משק החשמל שלה ובתקציב התפעולי שלה כדי שתוכל לעמוד
בתקנות הקיימות והצפויות .יחד עם זאת ,אין כל בטחון שהעלויות וההתחייבויות במסגרת החוקים
הקיימים והצפויים לא יעלו אף על המתואר לעיל ,אולם גם במקרה זה ,החברה סבורה שהיא תהיה זכאית
להחזר העלויות הכרוכות בגין התאמות הדרושות לצורך עמידתה בהוראות חוקי הגנת הסביבה תעריפי
החשמל.
הערכות החברה המפורטות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד .הנתונים הכספיים מבוססים על ניסיון
העבר של החברה ועל תחזיות החברה ,המבוססות על מידת ההשפעה הסביבתית הנגרמת מפעילות
הייצור הנוכחית של החברה ,והוראות הגנת הסביבה במתכונתן הנוכחית .ייתכן שתחזיות החברה לא
יתממשו ,במידה שיחולו שינויים בעתיד בהוראות הרגולטוריות המתייחסות להגנת הסביבה ובמידה
שהזיהום הסביבתי של החברה ישתנה כתוצאה משינוי היקף הפעילות של החברה .כמו כן ,הכרה
בעלויות כהוצאות אקסוגניות מסורה להחלטתה של רשות החשמל.

 2.1.14הסכמים מהותיים
ההסכמים המפורטים להלן הינם הסכמים מהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ,אשר אינם
מפורטים בסעיפים אחרים בדוח זה.
התקשרויות הכרוכות באספקת גז טבעי
בקשר עם אספקת הגז הטבעי לחברה נעשו מספר התקשרויות עם המדינה ועם חברות ממשלתיות,
לרבות:
א.

התקשרות לבניית מערכת להולכת גז טבעי  -החברה חתמה על חוזה להקמת חלק ממערכת להולכת
גז טבעי ,עם המדינה וחברת נתיבי הגז )חברה בבעלות מלאה של המדינה( ראה סעיף  2.1.10בדוח זה.
לימים  31בדצמבר  2009ו 31-בדצמבר  2008עומדת יתרת החוב לזמן ארוך בפרויקט זה בסך של
 1,049ו 1,098 -אלפי שקל חדש בהתאמה.

ב.

כתבי שיפוי למדינת ישראל  -החברה מסרה כתבי שיפוי למדינת ישראל )משרד הביטחון( בקשר עם
נזקים העלולים להיגרם למדינה עקב מעבר צינור הולכת גז ,בשטח השייך למדינה ,בגין כל נזק ,הוצאה,
תשלום ,או הפסד בו ישא המשרד כתוצאה מהנחת הצינור התת-ימי שלא בהתאם להוראות הסכם
התיאום שנחתם בהקשר זה .לפרטים ראה ביאור  13ח' בדוחות הכספיים.

ג.

התקשרות להולכת גז טבעי  -ראו סעיף  2.1.10בדוח זה.
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 2.1.15הליכים משפטיים
א .ערר מפלגת הירוקים – לאיכות החיים והסביבה בישראל
ביום  26באוקטובר ,2008 ,הגישו מפלגת הירוקים והעומדים בראשה ערר לועדת המשנה לעררים של
המועצה הארצית לתכנון ולבניה על החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית )ולחו"ף( מיום 20
באוגוסט ,2008 ,המאשרת את הקמת פרויקט  .Dבמסגרת הערר נטען כי אישור התוכנית נעשה מבלי
שהונחה בפני הולחו"ף מלוא התשתית העובדתית לענין השפעתה של תחנת הכח הפחמית על הסביבה
החופית ,מבלי שניתנו היתרי בניה כדין )הדרושים עוד בטרם אישור הולחו"ף( וללא שנבחנו חלופות
להקטנת הפגיעה בסביבה החופית .כן נטען כי מימוש התוכנית יביא לפגיעה קשה בסביבה החופית.
ביום  7ביוני  2009ניתנה החלטת ועדת המשנה לעררים הדוחה על הסף את עתירת מפלגת הירוקים
בהעדר זכאות העוררים לעתור על החלטת הולחו"ף.
ב .בג"ץ אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה ומגמה ירוקה ובג"ץ מפלגת הירוקים  -לאיכות
החיים והסביבה בישראל.
ביום  26ו 29 -ביוני  ,2008הוגשו שתי עתירות אלו למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים .עניינן של
העתירות הינו החלטת הות"ל לאשר את העברת התוכנית להקמת תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון –
פרוייקט  Dלהערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
במסגרת העתירה מתבקשים המשיבים לנמק ,בין היתר :מדוע לא תבוטל החלטתה של הות"ל להעביר
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור את התוכנית נשוא העתירה עד שיוצג בפניה מלוא המידע
הנדרש; מדוע לא תשקול מחדש ממשלת ישראל לקיים את הדיון בחלופות לפרויקט זה בתוך הממשלה;
מדוע לא יפעילו את סמכויותיהם על מנת שהתנגדויותיהם לפרויקט ישמעו וישקלו במסגרת החלטת
ממשלה; מדוע לא תועבר התוכנית לדיון במועצה הארצית בהיותה הגוף המייצג בהרכבו את כל הגורמים
הרלוונטיים להחלטה מן הסוג הנדון; מדוע לא יותנה המשך ההליכים בות"ל בקבלת אישור הועדה
לשמירה הסביבה החופית בהתאם להוראות החוק לשמירת הסביבה החופית ,תשס"ד – ) 2004אשר
למן הגשת העתירה כבר התקבל(
ביום  29ביוני 2008 ,ניתנה החלטה לפיה שתי העתירות תידונה במאוחד והתשובה לשתי העתירות
תוגש יחדיו .בקשת העותרות לצו ביניים שיורה להימנע מכל קידום של התוכנית וכן להימנע מביצוע כל
עבודה מכוח התוכנית בשטח נדחתה.
מועד הדיון בעתירה נקבע ליום  11בנובמבר) 2009 ,לאחר שתי דחיות של מועד הדיון ביוזמת בית
משפט( ביום  11/11/09בג'צ המליץ לעותרים ,והללו קיבלו את המלצתו ,למשוך את העתירה בהיותה
מוקדמת.
בדבר הליכים משפטיים תלויים ועומדים נוספים כנגד החברה לרבות הליכים בגין מקטע הייצור ,ראה
ביאור  24ב' לדוחות הכספיים.
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 2.2מקטע ההולכה וההשנאה
 2.2.1מידע כללי על מקטע ההולכה וההשנאה
פעילות הולכת החשמל מבוצעת במסגרת רשיון שהחברה קיבלה והתייחס "להולכה ,חלוקה ,הספקה,
מכירה וסחר בחשמל" .תוקף רשיון זה על כל הפעילויות הכלולות בו ,הוארך עד ליום  1בינואר .2011
יובהר כי החברה לא קיבלה רשיון חדש ונפרד לפעילות ההולכה ולכן הפעילות מבוצעת עפ"י נוסח הרשיון
המאוחד הנ"ל )שכאמור התייחס למספר פעילויות(.
רשת ההולכה של החברה פרושה על פני כל מדינת ישראל והשטחים הנתונים תחת שלטונה של מדינת
ישראל מאז יוני  .1967רשת ההולכה מורכבת מקווי מתח על עליון ) 400ק"ו( באמצעותם מועבר החשמל
מיחידות הייצור לתחנות המיתוג הראשיות ,המחלקות ומשנאות את החשמל באמצעות שנאים וקווי
הולכה במתח עליון לתחנות משנה הפרושות ברחבי הארץ .מתחנות המשנה ,מועבר החשמל אל צרכני
הקצה באמצעות מערכת החלוקה )ראה סעיף  2.3בדוח זה(.
למידע לגבי ניהול המערכת ,כפי שנקבע בתיקונים השונים לחוק משק החשמל ,ראה סעיף  1.7.1ס"ק .1
בדוח זה.
א .מבנה התחום
כאמור לעיל ,פעילותה של החברה בתחום זה הינה פעילות של הולכת והשנאת החשמל המיוצר ביחידות
הייצור השונות של החברה אל תחנות המשנה הפרושות ברחבי ישראל .נכון למועד הדוח ,החברה
מוליכה את כל החשמל במדינת ישראל ,מספקת את חלקו ללקוחות מתח עליון ומשנאת את חלקו האחר
למחוזות החברה..
ב .מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על התחום
להערכת החברה ,פעילות החברה במקטע ההולכה וההשנאה ,בדומה לשאר תחומי פעילותה של
החברה ,כפופה למגבלות חקיקה ,כגון אלו הקבועות בהוראות חוק משק החשמל ובחוק החברות
הממשלתיות ,ולאילוצים הקשורים בנושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים ממשלתיים שונים
כגון רשות החשמל ,רשות החברות ,משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה ולשינויים
מבניים ולתכניות חירום ופיתוח במשק החשמל.
ג .מגמות ושינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
להערכת החברה ,קיימים גורמים שונים העשויים להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו ,כגון
שינויים בהיקף צריכת החשמל ושינויים בתעריפי החשמל.
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להלן המגמות והשינויים העיקריים:
א .עקב הירידה בביקושים לחשמל והגדלת קריטריוני התכנון צפויות להיבנות פחות תחנות משנה.
ב .החברה פועלת נחרצות להפחתת עלויות הקמת תחנות המשנה ,על ידי בניית תחנות משנה פתוחות
ברוב המקרים והוזלת כל מרכיבי התחנה.
ג .הקמת מספר גדול יותר של תחנות משנה פרטיות במתח עליון ועל )ליצרני חשמל פרטיים ולצרכנים(
תוביל להשקעה גדולה יותר של שעות עבודה להכנסה לניצול ,לבדיקות ולתחזוקה.
ד .עדכונים בחוק המכרזים יקשו על תהלכי הרכישה ויאריכו את משכם.
ה .שינויים באמות המידה יחייבו תשלומים גבוהים יותר כשיפוי ,ליצרני חשמל ולצרכנים המחוברים
לרשתות מתח עליון ועל.
ד .שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
החברה מייצרת ,מוליכה ,מחלקת ומוכרת חשמל לכלל צרכני מדינת ישראל .לא ידוע על שינויים טכנולוגים
שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות.
נכון למועד הדוח ,החברה פועלת להקמת תחנות משנה תוך הוזלת כל מרכיבי התחנה ,ובכלל זה ,הכנסת
שנאים ) 75מו"א( עם מגבילי זרם בתחנות המשנה העירוניות להגדלת יכולה באתרי משנה קיימים,
והכנסת טכנולוגיות חדשות )כגון תייל  (ACSSלהגדלת יכולת בקווי ההולכה הקיימים.
ה .גורמי ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ההצלחה העסקית של מקטע ההולכה וההשנאה תלויה ,בין היתר ,ברמת הביקוש
לחשמל ,בעלויות התחזוקה והתפעול של מתקני ההולכה וההשנאה ,בהכרה בסך העלויות הדרושות
להולכת החשמל בתעריף החשמל וביכולת מקטע ההולכה וההשנאה להתייעל הן מבחינה מבנית והן
מבחינה טכנולוגית .לפרטים נוספים ראה סעיפים  1.7ו 1.8-לדוח זה.
 2.2.2מוצרים ושירותים
כמבואר לעיל ,החברה פועלת כמערכת אחת ,משולבת ומתואמת ,לאספקת חשמל לצרכנים ,החל מייצור
החשמל באתרי הייצור ,המשך בהולכתו והשנאתו ועד לחלוקתו ולאספקתו לנקודות הקצה של כל אחד
מהצרכנים .ראה סעיף  3.3בדוח זה.
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 2.2.3פילוח הכנסות ורווחיות
א .תעריף החשמל העתידי  -מקטע ההולכה וההשנאה
במסמך לשימוע שהתפרסם ב 30 -ביולי  2008ציינה הרשות כי מסמך זה הינו נדבך אחד בקביעות
עלויות מוכרות לכלל המקטעים בשרשרת החשמל )ייצור ,הולכה ,חלוקה ואספקה( ,עבודה שעתידה ,עפ"י
המסמך ,להתבצע במהלך שנת .2009
באותה החלטה ציינה הרשות כי היא רואה חשיבות עליונה בהגדרה נכונה ומעודכנת של פעילות מקטע
ההולכה בטרם קביעת עלויותיו ,זאת נוכח היותו מקטע ייחודי אשר יספק שירותים חיוניים הן לחברת
החשמל והן לגופים פרטיים הפועלים במשק החשמל .לאור זאת ,הרשות רואה הכרח שחברת החשמל
תפעל באופן מיידי להתארגנות ניהולית שתאפשר פעילות מקטע זה כמקטע מובחן ומאוחד במסגרת
רישיון ספק שירות חיוני .העלויות הכרוכות בהיערכות כאמור יכללו במסגרת העלויות המוכרות למקטע
וזאת בכפוף לביצוע התארגנות .מקטע ההולכה יכלול ,בין היתר ,את הפעילויות הבאות :חיזוי ביקוש
וצריכה במשק ,תכנון על ,סימולציות ליציבות מערכתית מצד הייצור והצריכה כאחד ,אינטגרציה ופעילות
של פיקוח ,בקרה על כלל הזרמת החשמל במערכת לרבות אופן ניהול המסחר.
ב .הכנסות
ההכנסות נטו ממכירות חשמל המשויכות למקטע ההולכה וההשנאה )ראה ביאור  38לדוחות הכספיים(
בשנת  2009הסתכמו לסך של כ 1,685 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 1,711 -מיליוני שקל חדש בשנת
 ,2008קיטון בהכנסות של כ 26 -מיליוני שקל חדש.

ג .רווח מפעולות רגילות  -מקטע ההולכה וההשנאה הרווח מפעולות רגילות במקטע ההולכה
וההשנאה בשנת  ,2009הסתכם לסך כל כ 536 -מיליוני שקל חדש לעומת כ 537 -מיליוני שקל
חדש בשנת  ,2008קיטון של כ 1 -מיליוני שקל חדש.
 2.2.4כושר מערכת הולכה והשנאה
א .מערכת ההולכה )קווי מתח(:

קווי  400ק"ו

קווי  161ק"ו

קווי  115ק"ו

 161ק"ו תת"ק

מועד
ק"מ מעגל

ק"מ מעגל

ק"מ מעגל

ק"מ מעגל

31.12.2009

738.6

4,141

132

94

31.12.2008

738

4,128

132

94

109

ב 31-בדצמבר  ,2009וב  31בדצמבר  - 2008הספק מותקן בשנאי קישור  400/161ק"ו ,עמד על 10,000
מגה וולט .הולכת החשמל במתח על ועליון מאפשרת העברת אנרגיה בין תחנות הכוח המייצרות את
האנרגיה לבין מרכזי העומס ,בהפסדים נמוכים.
ב .מערכת ההשנאה:
א( ב –  31בדצמבר  2009כללה מערכת ההשנאה  197תחנות משנה )מתוכם  40תחנות משנה
אשר בבעלות הצרכנים( לעומת  199תחנות משנה )מתוכם  40תחנות משנה אשר בבעלות הצרכנים(
נכון ליום  31בדצמבר ;2008
ב( ביום  31בדצמבר  ,2009יכולת השנאה המותקנת הייתה  16,889מגוו"א )כולל  2,524מגוו"א
בגין תחמ"ש בבעלות הצרכנים( לעומת יכולת השנאה מותקנת של  16,664מגוו"א )כולל 2,524
מגוו"א בגין תחמ"ש בבעלות הצרכנים( נכון ליום  31בדצמבר .2008
בטבלה שלהלן מוצג מספר "תחמ"ג" ותחנות משנה )להלן" :תחמ"ש"( )של החברה ושל הצרכנים(
בחלוקה לפי הסוגים השונים ,ביום  31בדצמבר :2008 – 2009

שנה/סוג תחנת משנה

תחמ"ג

תחמ"ש

פרטיות

סה"כ

31/12/2009

9

148

40

197

31/12/2008

9

148

40

197

השינויים המהותיים במערכת ההשנאה אשר התרחשו בשנת  2009הינם :הכנסה לניצול של
תחמ"ש חיצוניות :כמון ,נחל שחורת ושוהם ,הצבת תחמ"ש ניידות

חדשות :שדרות ארעית

ועמנואל  ,2פרוק תחמ"ש ניידות :בנחל שחורת ,כרמיאל  2,3ובשוהם ,ירושלים ב' וניידת
מזרחית– ג' ותוספת השנאה באשדוד.

 2.2.5רכוש קבוע ומתקנים
פירוט הרכוש הקבוע והמתקנים המתוארים להלן ,מתייחס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה
ו/או המשמשים את החברה בתחום פעילות זה ,בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה והמדינה
בדבר זכויותיה של החברה ברכוש ובנכסים כאמור ,שהיו בידי החברה ,במועד פקיעת הזיכיון )לעניין
"הסדר הנכסים" והשלכותיו על החברה ראה ביאור  1ז' בדוחות הכספיים(.למקטע ההולכה וההשנאה
תחמ"ג באתרים שונים הפזורים במקומות שונים ,כמפורט בטבלה המובאת להלן:
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שטח האתר

שם אתר

מיקום

מהות

* תחנת מיתוג קיסריה

קיסריה

תחנת מיתוג

228,500

* תחנת מיתוג צפית

ליד כפר מנחם

תחנת מיתוג

232,970

תחנת מיתוג פתח תקווה

ליד צומת מורשה

תחנת מיתוג

65,073

תחנת מיתוג זבולון

כפר חסידים

תחנת מיתוג

272,045

תחנת מיתוג גן שורק

ראשון לציון

תחנת מיתוג

206,500

תחנת מיתוג אבן ספיר

דר'-מע' למושב אבן ספיר

תחנת מיתוג

104,000

* גזר

ליד רמלה

תחנת מיתוג

201,960

תחנת מיתוג יבנה

צומת אשדוד

תחנת מיתוג

100,117

סה"כ שטח

949,695

במ"ר

* שטח תחנות המיתוג הנ"ל הינו כלול בשטח האתר של תחנת הכח הרלוונטית ,כפי שמופיע בסעיף
 2.1.7בדוח זה.
למקטע ההולכה וההשנאה  9תחמ"גים 109 ,תחנות משנה קבועות 18 ,תחנות משנה ארעיות ו21 -
תחנות משנה ניידות פעילות הפזורות בכל רחבי הארץ ,בהיקף של כ 1.9 -מיליון מ"ר.
נכסים אלה הינם בבעלות החברה )לעניין זה ראה סעיף  1ז' בדוחות הכספיים לעניין הסדר הנכסים(
או בהחזקתה ,וחלק מן המקרקעין הינם במסגרת הסכמי חכירה ארוכי טווח )בעיקר עם מינהל
מקרקעי ישראל( או במסגרת זכויות שהוענקו לחברה על ידי בעלי הנכסים )למשל ,זיקת הנאה או
הרשאה לשימוש ללא תמורה שאינה בגדר חכירה ,או זכויות חזקה שקיים תהליך להסדרתה בחוזה(
או במסגרת זכויות שקיימות לחברה מכח הדין .על נכסים וזכויות כאמור חלים שעבודים צפים שיצרה
החברה להבטחת התחייבויותיה )ראה ביאור  18ה' בדוחות כספיים(.
 2.2.6פיתוח משק החשמל  -מקטע הולכה והשנאה
א .אופן קביעת תוכניות הפיתוח של מקטע ההולכה וההשנאה
תוכנית פיתוח במערכת ההולכה וההשנאה לשנים  ,2010-2014בהשקעה כוללת של כ –  4מיליארד
שקל חדש לתקופה האמורה ובסך של כ –  800מליון שקל חדש לשנה .התוכנית כוללת הקמה של
111

פרויקטים חדשים ופרויקטים של הרחבות ושיפורים של המערכת הקיימת ,וזאת לצורך התאמת מערכת
ההולכה וההשנאה לצרכי משק החשמל ,תוך התחשבות בזמינות האתרים ויכולת החברה למימוש
פרויקטים .תוכנית הפיתוח כאמור לעיל הועברה למשרד התשתיות הלאומיות ,על מנת לקבל את
אישורו ,לאחר התייעצות עם רשות החשמל ,כמתחייב מסעיף ) 19א( לחוק משק החשמל ,מתקנה 43
)ב( לתקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון( ,תשנ"ח –  1997וכן מסעיף
)34א( לרשיון ההולכה ,חלוקה הספקה מכירה וסחר בחשמל  .נכון למועד הדוח ,טרם התקבל אישור שר
התשתיות ,אולם החברה פועלת על פי תוכנית זו.
הפרויקטים העיקריים בתחום ההולכה וההשנאה לשנת  2009הינם:
א .הקמת תחמ"ש קבועות  -מעלות ,כפר סבא מזרח.
ב.

הקמת תחמ"ש ניידות – נתיבות ,סדום צפון ,נחל צופים ועטרות.

ג.

תוספת השנאה בתחמ"ש קיימות – שפרינצק ,בית שאן ,כברי ,קיסריה ,שרון ,שדרות ארעית,
אנילביץ וירקון.

ד.

הקמת  62.8ק"מ קו עילי ו 2.8 -ק"מ כבל תת קרקעי

ה .מאות פרויקטים קטנים באופן יחסית ויקודמו פרויקטים רב שנתיים שיכנסו לניצול ב.2010 -
ב .הנחות ומגבלות עיקריות בבסיס תוכנית הפיתוח
תוכנית הפיתוח מתבססת על:
א( פריסה גיאוגרפית של העומס ,התואמת את תחזית הביקוש הארצי.
ב( תוכנית פיתוח מערכת הייצור.
ג(

קריטריוני התכנון.

ד( יישום טכנולוגיות מתקדמות ומוכחות במערכת ההולכה וההשנאה.
ה( ניתוח סיכויי מימוש של הפרויקטים.
מטרת תוכנית הפיתוח היא להתאים את מערכת ההולכה וההשנאה לצרכי המשק הלאומי תוך צמצום
עלויות ומזעור משאבי הקרקע ,בהתאם לרמת האמינות והאיכות של החשמל שנקבעה .התוכנית נבנית
בהתחשב באי וודאיות ואילוצים תכנוניים ,קרקעיים ,סביבתיים וכלכליים והשלכותיהם על יכולת יישום
התוכנית.
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תוכנית הפיתוח עונה על הצרכים הבאים:
א( הבטחת תנאי תפעול אופטימאליים של מערכת הייצור ,תוך התחשבות בפילוג הגיאוגרפי הצפוי של
העומסים ובתסריטים סבירים שונים לגבי העמסת יחידות הייצור.
ב( הבטחת שרידות המערכת.
ג( הבטחת אמינות אספקה נאותה לצרכנים במקרים של תקלות ביחידות הייצור ,במעגלי הולכה ,בתחנות
המשנה ,בשנאי קישור ובשנאי תחנות משנה.
ד( שמירה על איכות האנרגיה החשמלית המסופקת.
ה( התחשבות ביכולת היישום של הפרויקטים.
תוכנית פיתוח מערכת ההולכה וההשנאה היא תוצאה של אופטימיזציה טכנו-כלכלית של חלופות שונות
אשר עונות לצרכים אלו.
לפרויקטים המפורטים בתוכניות הפיתוח נערכת בחינה של סיכויי מימוש התלויים בזמינות האתרים וביכולת
חברת החשמל לממשם .בהתאם להערכות סיכויי מימוש אלה נקבעים מועדי הפעלה מעודכנים.
בהתאם להחלטת ממשלה על ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של  10%לקראת שנת  2020חח"י
פועלת ליישום תוכנית זו.
במסגרת זו חח"י פרסמה מספר רב של סקרי התכנות חיבור של היוזמות השונות )הסקרים מבוצעות
בהתאם להחלטות הרשות(.
בנושא של מכרז ממשלתי לתח"כ סולארית באשלים חח"י משלימה את החומר התכנוני בהקשר למסמך
סביבתי ותוכנית מיתאר למסדר  161ק"ו וקו  161ק"ו לאתר .בהקשר לתח"כ פרטית קטורה חח"י משלימה
את החומר לתסקיר סביבתי לקו  161ק"ו הנדרש.
יחד עם זאת יש לציין שחח"י לא תוכל לקלוט את היוזמות בהקמת תח"כ באנרגיה מתחדשת בהיקף
משמעותי ללא השלמת קו  161ק"ו חדש לכיוון אילת ובמיוחד ללא העברת קטע באזור מכתש רמון.
ג .פיתוח מערכת ההולכה
בשנים  2010-2014מתוכננת להתווסף למערכת ההולכה מתח עליון ) 400ק"ו( כ 134 -ק"מ מעגל ,מותנה
בסיום הליכים סטטוטוריים לאישור הקווים .בתוכנית זו לא הובאה בחשבון האפשרות לחיבור קווי  400ק"ו
עם מדינות שכנות :מצרים וירדן .נכון למועד הדוח ,פועלת החברה לקבלת רישיונות .במהלך שנת 2009
סונכרנה למערכת  400ק"ו ט"ג ברמת חובב ) יח'  .( 6בנוסף יקודמו פרוייקטים רב שנתיים שיכנסו לניצול
ב .2010 -נכון למועד הדוח ,עומדת החברה בלוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוח.
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בשנים  2010-2014מתוכננים להתווסף למערכת ההולכה במתח עליון ) 161ק"ו( כ 762 -ק"מ מעגל.
בנוסף ישודרגו/יוקמו מחדש/יעותקו כ 505 -ק"מ מעגל .בשנים  2010-2014מתוכננים להתווסף כ 32 -ק"מ
מעגלי כבלים תת קרקעיים.
ד .פיתוח מערכת השנאה  400/161ק"ו
תוכנית הפיתוח כוללת הוספת שנאי קישור בהספק של  575מגוו"א בתחנת מיתוג זבולון ,הקמת תחנת
מיתוג גנות בעלת  2שנאי קישור בהספק כולל של  1,300מגוו"א בשנת  - 2014מותנה בסיום הליכים
סטטוטוריים לאישור האתרים הנ"ל .בסוף שנת  2014צפויות לעמוד לרשות החברה  10תחנות מיתוג
בהספק כולל של  11,875מגוו"א.
ה .פיתוח יכולת השנאה  161ק"ו פיתוח תחנות המשנה של מקטע ההולכה וההשנאה מבוצע בהתאם
לתכנון רב שנתי ,תוך התחשבות בפריסה גיאוגרפית של הביקוש .תחזית זו מתבטאת בהקמת תחנות משנה
קבועות חדשות ,תחנות משנה ארעיות וניידות בהוספת השנאה בתחנות משנה קיימות.
קיימים שני סוגי "תחמ"ש" :פנימיות וחיצוניות .המגמה הינה להקים ,היכן שניתן" ,תחמ"ש" חיצוניות
מסיבות כלכליות.
בין השנים  2010-2014צפויות להתווסף כ 13 -תחנות משנה קבועות בעלות יכולת השנאה כוללת של
 1,420מגוו"א .בסוף שנת  2014צפויות להיות כ 144 -תחנות משנה בעלות יכולת השנאה כוללת של כ-
 16,270מגא"וו )קבועות ,ארעיות וניידות(.
ו .תחזית ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של מקטע ההולכה וההשנאה
על פי נתוני ההשקעות בשנים קודמות ,נדרשה השקעה במערכת ההולכה וההשנאה של כ 700 -מיליון
שקל חדש בממוצע לשנה ,במשך השנים  2010ועד  ,2014למימוש תוכנית הפיתוח.
תוכנית ההשקעות שתידרש לביצוע תוכנית הפיתוח של החברה למקטע ההולכה וההשנאה הינה בגדר
מידע צופה פני עתיד.
מידע זה כולל תחזיות ,הערכות סובייקטיביות ותוכניות אחרות של החברה למועד הדוח בקשר עם הנחות
העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית ומועדי התממשות אותן הנחות .מידע כאמור מבוסס על נתונים
עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה .הגורמים העיקריים,
העשויים להשפיע על כך שהמידע צופה פני העתיד לא יתממש או שיחולו שינויים בלוח הזמנים המשוער
לביצועו ,בהתאם למתואר לעיל ,הינם ,בין היתר :שינוי בשיעור הגידול הצפוי בביקוש לחשמל ,יישום שינוי
המבנה הארגוני העתידי של משק החשמל ושל החברה) ,ראה סעיף  1.7.1בדוח זה( וההשלכות של שינוי
המבנה הארגוני על מימושן של תוכניות הפיתוח וההשקעות של החברה; תוכנית הפיתוח שייקבע שר
התשתיות הלאומיות ,ככל שייקבע תוכנית כאמור למקטע ההולכה וההשנאה; קשיים בקבלת רישוי ו/או
שינויי חקיקה בתחום הגנת הסביבה והרישוי; העדר כיסוי תעריפי מתאים; יכולת החברה לגייס את המימון
הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח.
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 2.2.7נכסים לא מוחשיים
בדבר רשיון ההולכה של החברה והוראות חוק משק החשמל לעניין מתן רשיונות ראה סעיף  1.7.3לדוח
זה.
 2.2.8הון אנושי
במקטע ההולכה מועסקים נכון ל  31 -בדצמבר  395 2009עובדים קבועים ו 50 -עובדים ארעיים )לא כולל
עובדי תפעול קווי רשת ההולכה ,המשויכים ארגונית למחוזות החלוקה  -ראה סעיף  2.3.9בדוח זה() .ראה
גם נספח ב' להלן( לפרטים בדבר תנאי העסקה ופרטים נוספים ראה סעיף  3.7בדוח זה.

 2.2.9איכות הסביבה  -מקטע ההולכה וההשנאה
בדבר היבטי הגנת הסביבה הכרוכים בהליכי רישוי על פי חוק התכנון והבנייה ,ראה סעיף
 2.1.13וסעיף  3.12בדוח זה.
בדבר ההשפעות הסביבתיות של הקרינה הבלתי מייננת והקרינה האלקטרומגנטית ,ראה סעיף 2.3.10
בדוח זה.

 2.2.10מגבלות ופיקוח על פעילות מקטע ההולכה וההשנאה
בדבר הליכי רישוי על פי חוק התכנון והבנייה ,ראה סעיף  3.12בדוח זה.
בדבר אמות מידה לשרותי תשתית שעל החברה שמחובתה להעמיד לרשות יצרנים פרטיים ,לרבות אמות
המידה באוקטובר  ,2005ראה סעיף  2.1.4בדוח זה.

 2.2.11הליכים משפטיים
בדבר הליכים משפטיים וכתבי שיפוי שניתנו על ידי החברה בהתאם לסעיף  197לחוק התכנון והבנייה,
ראה ביאור  24ב' לדוחות הכספיים.
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 2.3מקטע החלוקה
 2.3.1מידע כללי על מקטע החלוקה
2.3.1.1
א .מערכת החלוקה של החברה מורכבת מקווים ברמות מתח של  33קילוולט 22 ,קילוולט ו6.3 - 12.6 -
קילוולט )קווי מתח גבוה( ,קווי מתח נמוך ומשנאי חלוקה.
ב .החברה מספקת למרבית הצרכנים חשמל במתח נמוך ,ולצרכנים גדולים חשמל במתח גבוה.
ג .למקטע החלוקה משויכים חמישה מחוזות ,הפרושים בכל הארץ ,אשר באמצעותם מתבצע החלק
העיקרי של קשרי העבודה והשירות בין החברה ללקוחותיה )שמספרם למועד דוח זה הינו כ2.5 -
מיליון(.
 (1מחוז הצפון משתרע על כל האזורים הצפוניים של ישראל ,מנחל אלכסנדר בדרומו ,לא כולל חיפה
וסביבותיה .פעילות המחוז לאורך גבול הלבנון ,סוריה וירדן ובתחום הדרומי מזרחי לאורך קו התפר
מתבצעת במסגרת מגבלות ביטחוניות .בשנת  2009שירת המחוז כ 398 -אלפי לקוחות ,לעומת כ-
 391אלפי לקוחות בשנת  .2008המחוז מתאפיין בפיזור גדול של אוכלוסיה ,ריבוי ישובים וקווי חלוקה
ארוכים.
 (2מחוז דן תחום על ידי כביש  5צומת גלילות בצפון ,בר  -אילן ואור יהודה במזרח והעיר חולון בדרום.
מבין מחוזות החברה ,זהו המחוז הצפוף ביותר ,בשל אופיו העירוני .משום כך ,החלק הארי של
רשתות החלוקה במחוז דן הינו תת – קרקעי .בשנת  2009שירת מחוז דן כ 538 -אלפי לקוחות,
לעומת כ 533 -אלפי לקוחות בשנת .2008
 (3מחוז ירושלים כולל את ירושלים רבתי ,בית שמש ,הר טוב ,הר חברון ודרומו ,השומרון כולל העיר
אריאל ,בקעת הירדן בין עין גדי למחולה .בשל מיקומו ,מחוז זה נושא בעיקר הנטל של עבודת החברה
המתקיימת בשטחי יהודה ושומרון באופן יום-יומי .הפעילות מתאפשרת הודות להוצאת אספקת
החשמל מחוץ לסכסוך ,כמו גם הודות לשיתוף הפעולה עם חברת החשמל מזרח ירושלים .בשנת
 2009שירת מחוז ירושלים כ 273 -אלפי לקוחות ,לעומת כ 269 -אלפי לקוחות בשנת  .2008בנוסף
למספר הלקוחות הרשום ,נמצאים כ –  250אלפי לקוחות פלסטינים להם מבטיח המחוז את הספקת
החשמל.
 (4מחוז הדרום הוא הגדול במחוזות החברה ,שטח המחוז משתרע מעמק חפר בצפון ועד אילת בדרום,
למעט מחוז דן הכולל את תל אביב רבתי .בהתאם לגודלו ,מחוז זה משרת כ 40% -מלקוחות
החברה.בשנת  2009שירת מחוז הדרום כ 978 -אלפי לקוחות ,לעומת כ 961-אלפי לקוחות בשנת
 .2008פעילות המחוז לאורך הגבול עם עזה מתבצעת במגבלות ביטחוניות ולעיתים תחת אש.
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(5

מחוז חיפה כולל את חיפה וסביבותיה ,מאזור תעשיה עכו דרום בצפונו ,שפרעם ומשמר העמק
במזרח ,בת שלמה בדרום ויישובי חוף הכרמל שבמערב .מחוז זה מתאפיין בסביבה עירונית צפופה,
ולפיכך כמחצית מקווי הרשת בו הינם תת -קרקעיים .בשנת  2009שירת מחוז חיפה כ 266 -אלפי
לקוחות ,לעומת כ 263 -אלפי לקוחות בשנת .2008

 2.3.1.2מבנה התחום
כאמור לעיל ,פעילותה של החברה בתחום זה הינה פעילות של חלוקת חשמל מתחנות משנה אל
הצרכנים באמצעות קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך ,ואספקה ומכירה של חשמל לצרכנים .נכון למועד
הדוח ,החברה מחלקת ,מספקת ומוכרת את כל החשמל במדינת ישראל.
 2.3.1.3מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על התחום
להערכת החברה ,פעילות החברה במקטע החלוקה ,בדומה לשאר תחומי פעילותה של החברה,
כפופה למגבלות חקיקה ,כגון אלו הקבועות בהוראות חוק משק החשמל וחוק החברות הממשלתיות,
ולאילוצים הקשורים בנושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים ממשלתיים שונים כגון רשות
החשמל ,רשות החברות ,משרד התשתיות הלאומיות והמשרד להגנת הסביבה ולשינויים מבניים
ולתכניות חירום ופיתוח במשק החשמל .פעילות חלוקת החשמל מבוצעת במסגרת רשיון שהחברה
קיבלה והתייחס "להולכה ,חלוקה ,הספקה ,מכירה וסחר בחשמל" .תוקף רשיון זה על כל הפעילויות
הכלולות בו ,הוארך עד ליום  1בינואר  .2011יובהר כי החברה לא קיבלה רשיון חדש ונפרד לפעילות
החלוקה ולכן הפעילות מבוצעת עפ"י נוסח הרשיון המאוחד הנ"ל )שכאמור התייחס למספר פעילויות(.
לפירוט בדבר היבטים אלה בפעילות החברה והמגבלות השונות ראו סעיפים  1.7.5 ,1.7.3לדוח זה .
 2.3.1.4מגמות ושינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
להערכת החברה ,קיימים גורמים שונים העשויים להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו ,כגון
שינויים בהיקף צריכת החשמל ושינוי בתעריפי החשמל.
 2.3.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ההצלחה העסקית של מקטע החלוקה תלויה ,בין היתר ,ברמת הביקוש לחשמל,
בעלויות התחזוקה והתפעול של מתקני החלוקה ,בהכרה בסך העלויות הדרושות לחלוקת החשמל
בתעריף החשמל וביכולת מקטע החלוקה להתייעל הן מבחינה מבנית והן מבחינה טכנולוגית.
 2.3.2מוצרים ושירותים
כמבואר לעיל ,החברה פועלת כמערכת אחת ,משולבת ומתואמת ,לאספקת חשמל לצרכנים ,החל
מייצור החשמל באתרי הייצור ,המשך בהולכתו והשנאתו ועד לחלוקתו ולאספקתו לנקודות הקצה של
כל אחד מהצרכנים .כמו כן ,מבצעת החברה חיבורים לבתי הצרכנים והגדלות לחיבורים קיימים.
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 2.3.3פילוח הכנסות ורווחיות
א .תעריף החשמל העתידי  -מקטע החלוקה
במסמך לשימוע שהתפרסם ב 30 -ביולי  2008ציינה הרשות כי מסמך זה הינו נדבך אחד בקביעות
עלויות מוכרות לכלל המקטעים בשרשרת החשמל )ייצור ,הולכה ,חלוקה ואספקה( ,עבודה שעתידה,
עפ"י המסמך ,להתבצע במהלך שנת .2009
בהחלטתה מתאריך  18בדצמבר  2005ציינה הרשות בנוגע לקביעת בסיס תעריף חדש למקטע
החלוקה ,כי מתווה העלויות שהיא עתידה לקבוע למקטע החלוקה יתחם את רמת ההשקעות המותרות
לשנה על מנת לשמור על רמת השירותים לצרכן לרבות אמינות הספקה וחיבורים לרשת.
לשם קביעת המודלים הכמותיים שישמשו את הרשות בקביעת העלויות המוכרות למקטע החלוקה
מינתה הרשות יועץ אשר בודק את המודלים להתפתחות מערכת החלוקה שהוצעו ע"י החברה והרשות
בעבר ואשר אמור להמליץ בפני הרשות על המודלים הראויים מבחינתו  .נכון למועד דוח זה ,היועץ
העביר גרסה סופית של המודלים והחברה דנה בהם ולומדת את המשמעויות הנגזרות מהם.
ב .הכנסות
ההכנסות נטו ממכירות חשמל המשויכות למקטע החלוקה לשנת ) 2009בהתאם להנחות המפורטות
בביאור  38לדוחות הכספיים( ,הסתכמו לסך של כ 2,621 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 2,697 -מיליוני
שקל חדש בשנת  2008קיטון בהכנסות של כ 76 -מיליוני שקל חדש.
ג .רווח מפעולות רגילות  -מקטע החלוקה
הרווח מפעולות רגילות במקטע החלוקה בשנת  2009הסתכם לסך של כ 405 -מיליוני שקל חדש לעומת
כ 396 -מיליוני שקל חדש בשנת  2008גידול של כ 9 -מיליוני שקל חדש.
 2.3.4תחרות
נכון למועד דו"ח זה ,לחברה אין מתחרים במקטע החלוקה ,למעט בכל הנוגע לצרכנים הצורכים חשמל
בצובר ומחלקים את החשמל ללקוחות הסופיים )ראה סעיף  3.3בדוח זה( .לעניין הוראות חוק משק
החשמל הקובעות מגבלות על החזקה של רישיונות ,ראה סעיף  1.7.3בדוח זה.
לעניין תחרות במקטע האספקה  -הרי שלחברה יש כיום תחרות קלה מצד יצרנים פרטיים אשר מוכרים
חשמל ישירות לצרכנים סופיים .בנוסף ,לנוכח השינויים המבניים הנדרשים על פי הוראות חוק משק
החשמל ,לרבות תאגוד של בעלי רישיונות חלוקה במסגרתן של חברות נפרדות )ראה סעיפים  1.7.1ו-
 1.7.3בדוח זה( ,החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות של תאגוד כאמור בעתיד על
התחרות ,על פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי.
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 2.3.5כושר חלוקה
ביום  31בדצמבר  2009כללה מערכת החלוקה  24,946ק"מ אורך קווי רשת מתח גבוה) ,לעומת
 24,765ק"מ ביום  31בדצמבר  2008ו –  24,118בשנת  45,544 (2007שנאי חלוקה בהספק כולל של
 21,522מגה וולט אמפר )לעומת  44,954שנאי חלוקה בהספק כולל של  21,185מגה וולט אמפר ליום
 31בדצמבר  ,2008ו 44,613 -שנאי חלוקה ליום  31בדצמבר  2007בהספק כולל של  20,976מגה
וולט אמפר( ו – 19,259ק"מ אורך קווי רשת מתח נמוך )לעומת  19,076ק"מ אורך קווי רשת מתח נמוך
ביום  31בדצמבר  2008ו 18,415 -ק"מ ביום  31בדצמבר .(2007
בטבלה המצ"ב מוצג מספר השנאים בחלוקה לפי הסוגים השונים ,וביום  31בדצמבר בשנים – 2009
2007

מספר שנאים
שנה/סוגי שנאים

 12.6-6.3ק"ו

 22ק"ו

 33ק"ו

סה"כ

2009

2,654

38,844

4,046

45,544

2008

2,614

38,358

3,982

44,954

2007

2,613

38,093

3,907

44,613

 2.3.6רכוש קבוע ומתקנים
פירוט הרכוש הקבוע והמתקנים המתואר להלן מתייחס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או
המשמשים את החברה בתחום פעילות זה ,בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה והמדינה בדבר
זכויותיה של החברה ברכוש ובנכסים כאמור ,שהיו בידי החברה ,במועד פקיעת הזכיון )לעניין "הסדר
הנכסים" והשלכותיו על החברה ראה סעיף  1.7.2לדוח זה(.
לחברה ישנם כ 30 -משרדים מחוזיים ואזוריים ,מהם  25באתרים נפרדים ו –  5משולבים באתרים
הכוללים תחמ"ש בהיקף של כ 150,000 -מ"ר.
קיימים כ 11,800 -חדרי טרנספורמציה מיתוג וצובר הפזורים בכל רחבי הארץ.
נכסים אלה הינם בבעלות החברה )לעניין זה ראה סעיף  1ז' בדוחות הכספיים לעניין הסדר הנכסים( או
בהחזקתה ,וחלק מן המקרקעין הינם במסגרת הסכמי חכירה ארוכי טווח )בעיקר עם מינהל מקרקעי
ישראל( או במסגרת זכויות שהוענקו לחברה על ידי בעלי הנכסים )למשל ,זיקת הנאה או הרשאה
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לשימוש ללא תמורה שאינה בגדר חכירה ,או זכויות חזקה שקיים תהליך להסדרתה בחוזה( או במסגרת
זכויות שקיימות לחברה מכח הדין .על הנכסים וזכויות כאמור חלים שעבודים צפים שיצרה החברה
להבטחת התחייבויותיה )ראה ביאור  18ה' בדוחות הכספיים(.
נכסי החברה כוללים גם נכסים ,בעיקר רשתות וקווים ,הנמצאים ביהודה שומרון וחבל עזה )לרבות
בשטחי הרשות הפלסטינאית( )להלן" :השטחים"( .להערכת הנהלת החברה ,יימשך השימוש בנכסים
אלו לצורך אספקת חשמל ,והנכסים יישארו בבעלות החברה ,למעט זכויות שימוש במקרקעין והמחוברים
למקרקעין אלו באזור חבל עזה וצפון השומרון אשר מהם פונו ישראלים בהתאם לחוק יישום תוכנית
ההתנתקות התשס"ה  .2005 -ראה גם ביאור  11ז' בדוחות הכספיים.

 2.3.7פיתוח משק החשמל – חלוקה
א .אופן קביעת תוכניות הפיתוח של מקטע החלוקה
תוכנית הפיתוח במערכת החלוקה כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים של רשת החלוקה :רשת מתח גבוה,
שנאים לחלוקה ורשת מתח נמוך .לכל אחד מהרכיבים הנ"ל קיימת התייחסות בנושא בנייה והחלפה.
בנוסף ,כוללת רשת החלוקה את מרכיב המונים ושיפורי חיבורים לבתים .תוכנית הפיתוח נועדה
להתאמת מערכת החלוקה לצרכי משק החשמל לאור הכנסת תחנות משנה חדשות ופיתוח תחנות
משנה קיימות ,תוספת צרכנים ,גידול העומס החזוי של צרכנים קיימים והתיישנות הרשת הקיימת,
בהתאם לקריטריוני תכנון טכנו כלכליים.
בהתאם לסעיף ) 19א( לחוק משק החשמל השר בהתייעצות עם הרשות רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק
שירות חיוני להגיש לאישורו ,באופן ובמועד שיידרש ,תכנית פיתוח ,שלמה או בחלקים ,לצורך פעילויותיו
לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות את התכנית ,לא יפעל בעל רשיון ספק שירות
חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה.
דרישה זו של השר מופיעה בסעיף )34א( לרשיון ההולכה ,חלוקה הספקה מכירה וסחר בחשמל ,לפיו,
בין היתר ,בעל הרשיון יגיש לשר תוכנית פיתוח ,בהתאם לחוק ולתקנות כפי שיורה לו השר לצורך
פעילותו לפי הרשיון.
גם בתקנה )43ב( לתקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון( ,תשנ"ח –
 1997וכן נקבע כי בעל רשיון הולכה או חלוקה ימציא לשר תוכנית פיתוח רב שנתית.
בהתאם לאמור לעיל ,לפני כ –  3שנים הגישה חברת החשמל לשר תוכנית פיתוח למקטע החלוקה.
התוכנית הועברה אז על ידי השר ,כאמור בסעיף )19א( לחוק משק החשמל ,להתייעצות עם רשות
החשמל .במועד זה החלו דיונים אינטנסיביים של החברה ,בעיקר מול רשות החשמל ,אך לפרקים גם
מול משרד התשתיות הלאומיות בנושא מודלים של פיתוח לרשת החלוקה .דיונים אלו טרם הסתיימו,
וטרם התקבלה החלטה סופית לגבי המודלים שישמשו להכרה בעלויות פיתוח רשתות החלוקה.
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עקב התמשכות המגעים בעניין תוכנית פיתוח זו ,טרם נתבקשה החברה על ידי השר להגיש תוכנית
פיתוח נוספת.
ב .הנחות ומגבלות עיקריות בבסיס תוכנית הפיתוח
תוכנית פיתוח רשת החלוקה מבוססת על הנתונים וההנחות כדלהלן:
(1

תחזית מספר חיבורים ביתיים ועסקיים קטנים ,שהתקבלה ממחלקה לסטטיסטיקה וחקר שווקים.

(2

תחזית מספר חיבורים עסקיים גדולים מבוססת על ביצועים ממוצעים של שנים קודמות )הנתונים
מתקבלים ממערכת תשתית וממערכת הזמנות(.

 (3נתוני צרכני מתח גבוה ,ממערכת הזמנות.
 (4הנחיות טכניות לתכנון רשת החלוקה.
 (5הנחיות מטעם משרד התשתיות הלאומיות ,רשויות מקומיות ,חברות ורשויות סטטוטוריות לתכנון
ולביצוע תשתיות לאומיות ,כגון הנחיית משרד התשתיות הלאומיות לבניית רשת תת קרקעית
באזורים עירוניים ותעשייתיים המאופיינים על ידי צפיפות אוכלוסין גבוהה.
ג .פיתוח צפוי של כושר חלוקה נוסף
 (1מתח גבוה
בשנים  2010-2015צפויים להתווסף כ 4,247 -ק"מ קווי מתח גבוה עיליים ותת-קרקעיים .בנוסף ,יוחלפו
כ  1,015 -ק"מ רשת .נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בלוח הזמנים הקבוע בתוכנית .במהלך שנת
 2010צפויים להתווסף כ 690 -ק"מ קווי מתח גבוה עיליים ותת קרקעיים.
בסוף התקופה שלעיל צפוי להיות אורכם הכולל של קווי המתח הגבוה כ 29,563 -ק"מ.
 (2מתח נמוך
בשנים  2010-2015צפויים להתווסף כ  4,191 -ק"מ קווי מתח נמוך עיליים ותת-קרקעיים .בנוסף יוחלפו
כ 1,720 -ק"מ של רשתות .במהלך שנת  2010צפויים להתווסף כ 646 -ק"מ קווי מתח נמוך עיליים ותת
קרקעיים.
בסוף התקופה שלעיל צפוי להיות אורכם הכולל של קווי המתח הנמוך כ 23,747 -ק"מ.
 (3שנאי חלוקה
בשנים  2010-2015צפויים להתווסף כ  7,831 -שנאים חדשים .בשנים אלו מתוכננים להחלפה כ -
 2,707שנאים .במהלך שנת  2010צפויים להתווסף כ 1,251 -שנאים חדשים ועוד כ 308 -שנאים
מתוכננים להחלפה.
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בסוף התקופה שלעיל צפויים לעמוד לרשות החברה כ 53,621 -שנאי חלוקה.

ד .תחזיות ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של מקטע החלוקה
תחזית השקעה שנתית ממוצעת בכל אחת מהשנים  2010עד  ,2014נאמדת בכ  1.2 -מיליארד שקל
חדש לשנה .תחזית זו כוללת גם השקעה בפרויקטים מיוחדים המפורטים להלן:
 (1השלכות חוק הקרינה :שינוי ברשת חדשה וקיימת כדי להתאים אותה לדרישות חוק הקרינה .תחזית
ההשקעה השנתית כוללת את אומדן העלויות שיתווספו עקב שינויים בתכנון וביצוע הנדרשים בהתאם
להיתרי קרינה שהתקבלו .עם זאת ,קיימות עלויות שלא ניתן להעריך אותן כיום .ניתן יהיה לתת אומדן
קרוב למציאות רק לאחר הצטברות ניסיון מעשי של לפחות שנה לאחר הפעלת חוק הקרינה .לגבי
מתקנים קיימים ,שהחוק כלפיהם חל מיום  1ביולי  ,2008ועדת המומחים אמורה לקבוע קריטריונים.
 (2הפרטת קיבוצים והעברתם מאספקה בצובר לאספקה פרטנית.
 (3הטמנת רשתות קיימות בשטח מאוכלס :הקדמת השקעות בעקבות הזדמנויות חפירה במרכזי הערים.
 (4הסטת עמודים בדרכים.
 (5הכנסת היצרנים הפרטיים ,עבורם תצטרך החברה לבנות רשת נוספת.
יחד עם זאת ,הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד ,וייתכן כי עם בניית תחזית השקעות מעודכנת,
תידרש החברה להשקעות בהיקפים שונים מהאמור לעיל .מידע זה כולל תחזיות ,הערכות סובייקטיביות
ותוכניות אחרות של החברה למועד הדוח בקשר עם הנחות העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית
ומועדי התממשות אותן הנחות .מידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית
ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה .הגורמים העיקריים ,העשויים להשפיע על כך שהמידע צופה פני
עתיד לא יתממש או שיחולו שינויים בלוח הזמנים המשוער לביצועו ,בהתאם למתואר לעיל ,הינם ,בין
היתר:
 (1אי מימוש פרויקטים מיוחדים.
(2

שינוי בשיעור הגידול הצפוי במספר החיבורים.

(3

יישום שינוי המבנה הארגוני העתידי של משק החשמל ושל החברה ) ,ראה סעיף  1.7.1בדוח זה(
וההשלכות של שינוי המבנה הארגוני על מימושן של תוכניות הפיתוח וההשקעות של החברה; קשיים
בקבלת רישוי ו/או שינוי חקיקה בתחום איכות הסביבה והרישוי; העדר כיסוי תעריפי מתאים )ראה ביאור
 1ג' לדוחות הכספיים(; יכולת החברה לגייס את המימון הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח.
פרויקט המכונית החשמלית  -החברה כספק שירות חיוני )להלן :סש"ח( מחויבת להקים את עמודוני
הטעינה בשטחים ציבוריים – כבישים ומדרכות .תנאי לקיום הפרויקט הוא הבטחת כיסוי עלויות ספק
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שירות חיוני להקמה ולתחזוקה של מערך הטעינה בשטחים הציבוריים .עלויות עמוד הטעינה וחיבורו
לרשת ,כמו גם התפעול והתחזוקה השוטפים שלו ,יכוסו בנפרד דרך תעריפי החשמל ,כרכיב תשלום
שיחול רק על סקטור בעלי הרכבים החשמליים ,ולא על כלל הציבור.
מוצע לקבוע תעריף בשני חלקים ,הכולל תשלום קבוע לכל טעינה )לכיסוי עלויות עמודי הטעינה ,שייבנו
על-ידי החברה והעלויות הקבועות הייחודיות( ומחיר לקוט"ש )לכיסוי עלויות החשמל הנצרך בפועל(.
ה .פיתוח צפוי של מיגון עמודי חשמל
החברה נוקטת בצעדים לקידום פני הסכנה הטמונה בטיפוס קטינים ובלתי מורשים על עמודי חשמל.
במסגרת זאת ,הוחלט כי יותקנו אמצעי מיגון ושילוט חדשים על עמודי מתח גבוה ומתח נמוך במקומות
מיושבים .בעקבות פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב מיום  20בדצמבר  ,2005לפיו הורשעה
החברה בגרימת מותו של קטין ,שטיפס על עמוד חשמל ,הוחלט על האצת ביצוע התוכנית .מיגון עמודים
יבוצע ברובו ,באמצעות מגני טיפוס חדשים בעלי קוצים ארוכים וצפופים בהרבה ממגני הטיפוס הקיימים.
שילוט העמודים יבוצע באמצעות שלטי אזהרה גדולים ומאירי עיניים ,אשר תוכננו על ידי חברת ייעוץ,
בעקבות סקר שבוצע במדגם מייצג של ילדים וקבע כי ,השילוט כאמור הינו האפקטיבי ביותר מבחינת
הרתעת ילדים מטיפוס על עמודי חשמל.
בהתאם לתוכנית ,ימוגנו כ 130,000 -עמודי חשמל ,רובם במקומות יישוב ,חלקם הקטן בשטחים פתוחים.
פרויקט זה מתוכנן להסתיים עד סוף שנת .2010
עלות המיגון המתוקצבת המתוארת לעיל הינה כ 295 -מיליוני שקל חדש .נכון ליום  31בדצמבר ,2009
מוגנו ושולטו כ 90,688 -עמודים כ 70% -מהפרויקט בוצע.
 2.3.8נכסים לא מוחשיים
בדבר רשיון ההולכה של החברה ,הכולל גם רשיון לחלוקה והוראות חוק משק החשמל לעניין מתן רישיונות
חלוקה ראה סעיף  1.7.1וסעיף  1.7.3בדוח זה.
 2.3.9הון אנושי
במקטע החלוקה מועסקים נכון ל  31 -בדצמבר 3,410 2009 ,עובדים קבועים ו 908 -עובדים ארעיים.
כמבואר לעיל ,חלקם של העובדים המשויכים ארגונית למקטע החלוקה ,עוסקים בנוסף להקמת מערכת
החלוקה ותחזוקתה ,גם בהקמה ותפעול של רשתות ההולכה )ראה סעיף  2.2.8בדוח זה() .ראה נספח ג'
להלן( .לפרטים בדבר תנאי העסקה ופרטים נוספים ראה סעיף  3.7בדוח זה.
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 2.3.10איכות הסביבה
א .רקע
אורח החיים המודרני מאופיין בצריכת אנרגית חשמל רבה ,המאפשרת שימושים רבים בצורה נוחה
ובטוחה .החשמל הינו מקור האנרגיה העיקרי במרבית משקי הבית ,בתעשייה ובבתי עסק.
המתח והזרם על קו החשמל יוצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי בסביבתו .רמת השדות תלויה ברמת המתח
או הזרם על הקו בהתאמה ,מבנה הקו ,סידור הפאזות עליו והמרחק ממנו.
טבעם של שדות אלו הוא בהשפעה על מטענים חשמליים אחרים בתחומם .שדות אלו משתנים בכיוונם
בתדירות של  50מחזורים בשנייה ] ,[50Hzתדירות הנחשבת כנמוכה ביותר .האנרגיה הקשורה בתדירות
נמוכה זו הינה נמוכה ביותר ובפועל זניחה.
במהלך  30השנים האחרונות נבדקה בעולם באופן מעמיק ונרחב השאלה אם קיים קשר בין חשיפה
ממושכת לשדות מגנטיים הקיימים במגורים בקרבת מתקני חשמל ראשיים או מכשירי חשמל ביתיים לבין
שכיחות יתר של מחלות מסוימות ,בייחוד לויקמיה בילדים .המחקר כלל עשרות סקרי בריאות ואלפי
בדיקות מעבדה.
סיכום תמציתי של המחקר עד כה מראה שבחלק מסקרי הבריאות היו ממצאים המצביעים על קשר בין
שדות מגנטיים לבין סרטן מסוג לוקמיה בילדים )ממצאים אלה נתקפו על ידי חוקרים שונים וזאת כיוון
שהממצאים מבוססים על הערכות בלבד וכיוון שהקשר הסטטיסטי שנמצא הינו חלש ביותר ואין בו כדי
להצביע על קיומו של קשר סיבתי – מדעי בין שדות מגנטיים ובין לוקמיה בילדים( ,בעוד שבסקרי בריאות
אחרים ובבדיקות המעבדה ,לא נמצאו כלל ממצאים המצביעים על קיומו של קשר כלשהו.
ארגון הבריאות העולמי ) (WHOוהארגון הבינלאומי להגנה מפני קרינה ) (IRPAפרסמו ב 1990-הנחיות
לחשיפת אוכלוסיה לשדות חשמליים ומגנטיים .מטרת הנחיות אלו היא למנוע השפעות ידועות של שדה
מגנטי ,קרי השראה של זרמים בגוף העלולים לפגוע בפעילות שרירים ומערכת עצבים .לפי הנחיות אלו,
הערך המרבי לשדה מגנטי עבור אוכלוסיה הינו  1,000מיליגאוס ,והערך המרבי לשדה חשמלי הוא  5קילו
וולט למטר .ערכים אלה מתבססים על ההשפעות הידועות של שדה מגנטי  -השראה של זרמי החשמל
בגוף .ערכים אלה פורסמו שוב בשנת  ,1998על ידי הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת
) (ICNIRPכערכי סף סביבתיים אשר נועדו להבטיח אי חריגה מהמגבלה שנקבעה לשטף הזרם המושרה
בגוף .על פי  ICNIRPניתן לחרוג מערכי הסף הסביבתיים לשדה חשמלי או מגנטי כל עוד אין חריגה
מהמגבלה על הזרם המושרה בגוף.
בהתייחס לממצאים אפידמיולוגים ,לפיהם יתכנו השפעות בריאותיות אחרות בחשיפה ממושכת לשדות
מגנטיים ברמות נמוכות יותר מהסף לעיל ,ציינה הוועדה כי אין מידע מספיק כדי לקבוע ערכי סף נמוכים מ-
 1,000מיליגאוס.
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הנחיות הוועדה ) (ICNIRPאומצו על ידי האיחוד האירופאי ומדינות מערביות רבות ,וכן בישראל על ידי
המשרד להגנת הסביבה וחברת החשמל.
הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ) (IARCהגדירה במחצית שנת  2001שדות מגנטיים בקטגוריה של
גורם "מסרטן אפשרי" .קטגוריה אשר בהתאם להגדרה ולדירוג של מוסד זה מסווגת בדרגת סיכון שלישית
)לשם השוואה ,בדרגת סיכון זו מצוי ,לדוגמא ,גם קפה( .ועדת  ICNIRPשהוזכרה לעיל ,בחנה הגדרה זו
והסיבות לה ,וציינה בסוף שנת  ,2001כי אין בכך כדי לשנות את הערך המרבי של  1,000מיליגאוס
שנקבע על ידה כאמור לעיל .עמדה זו משקפת את מדיניות ארגון הבריאות העולמי ).(WHO
כמענה לאפשרות קיום אפקטים ארוכי טווח  -ארגון הבריאות העולמי ,גופים ומדינות בעולם תומכים ביישום
"עקרון הזהירות" ,לפיו  -גם בהעדר וודאות לגבי עצם קיום סיכון ,והיקפו המוגבל  -אם בכלל ,יש מקום
לנקיטת צעדי זהירות מונעת מסוימים – לא מרחיקי לכת – בכל הקשור לחשיפה לשדות מגנטיים.
מדיניות זו קיבלה תוקף מחודש במסמך עמדה מקיף של ארגון הבריאות העולמי מיוני  ,2007בו הוא קובע
כי אין לקבוע סף חדש נמוך מ –  1,000מיליגאוס ,שדה מגנטי יישאר בהגדרת גורם "מסרטן אפשרי",
והמלצה לנקוט באמצעי זהירות בעלויות נמוכות בלבד או ללא עלויות כלל .בנוסף ,הומלץ על המשך
המחקר בנושא.
ביולי  2009פרסמה ועדת  ICNIRPטיוטת מסמך הנחיות עדכנית עבור שדות מגנטיים וחשמליים בתדר
נמוך .על פי מסמך זה ,ערך הסף לאוכלוסיה נותר על  1000מיליגאוס ,ובנוסף קיימת הכוונה להמלצות
ארגון הבריאות העולמי בכל הקשור ליישום עקרון הזהירות לגבי האפשרות – שלא הוכחה -לקיום השפעות
ארוכות טווח ,בנוגע לאוכלוסיה.
ב.

בפברואר  ,2002מינה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ועדת מומחים מייעצת לצורך קביעת תקן ישראלי
לשדה מגנטי מרשת חשמל ,תוך התייחסות לנעשה במדינות וגופים בינלאומיים בעולם.
במרס  2005הגישה הועדה את המלצותיה למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ,ביניהן קביעת ערך סף
חשיפה עליון בשיעור של  1,000מיליגאוס בהתייחס להשפעות קצרות טווח ,ובמקביל הפעלת עקרון
הזהירות המונעת עבור שדה מגנטי מרשת החשמל ,עיקרון שמשמעותו נקיטת אמצעים טכניים מקובלים
והשקעת עלויות סבירות ,לשם הפחתת רמות החשיפה ,ככל שהדבר אפשרי .לעניין יישום עיקרון הזהירות
קובע דוח ועדת המומחים אמצעים תכנוניים בהם יש לנקוט בעת תכנון מתקנים חדשים וכן קובע כי ביחס
למתקנים קיימים תוקם ועדה ציבורית ,אשר תקבע את סדרי הפעולות ואופן הטיפול במתקנים במסגרת
תקציב מוגדר של  2מיליון דולר לשנה שיוקצו לצורך העניין .הוועדה אימצה את עמדת ארגון הבריאות
העולמי ,לפיה אין לקבוע סף מספרי נמוך יותר מהערך המרבי לעיל.
המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח באתר אינטרנט שלו .בשנת  2006עוגן הדוח בחוק הקרינה
הבלתי מייננת ,כבסיס להחלטות הממונה על הקרינה בכל הקשור לתנאים שייקבעו בהיתרים לרשת
החשמל ,עד להתקנת תקנות לרשת החשמל.
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ג .עוד בטרם פורסם דו"ח ועדת המומחים ,ובוודאי שלאחריו ,חברת החשמל אימצה מדיניות ה"הימנעות
הנבונה" במסגרת מדיניותה הסביבתית ופועלת לפיה .במסגרת זו ,אגף תכנון ,פיתוח וטכנולוגיה וחטיבת
הלקוחות מבצעים פעילות הנדסית נרחבת בנושא צמצום שדות מגנטים בכל סוגי מתקני החשמל .עבור
מתקנים חדשים ,ישום עקרונות הימנעות נבונה מתבצעת כבר בשלב התכנון של המתקנים .במתקני מתח
עליון הוטמע יישום עקרון הזהירות הנבונה בתכנית הפיתוח של החברה .עבור קווי מתח עליון – נקבעים
תוואי וסידור פאזות המצמצמים ככל הניתן את רמות השדה המגנטי במבנים מאוכלסים .לגבי מתקני מתח
גבוה ונמוך מבוצע תכנון המבוסס על הרחקת מוליכים מחדרים מאוכלסים ושיפור הקיזוז ההדדי בין
הפאזות .עקרונות אלו מיושמים באופן הדרגתי גם במתקנים קיימים היוצרים שדות גבוהים יחסית במבנים
מאוכלסים סמוכים )לעניין יישום עיקרון זהירות במתקנים קיימים – ראה לעיל בעניין "דוח ועדת המומחים"(.
במקביל ,מתקיימת עבודת מחקר לפיתוח שיטות הפחתה נוספות .ההוצאות שנרשמו בסעיף פרויקט
הימנעות נבונה לשנת  2009הוא כ 5.3 -מיליון שקל חדש.
ד .ביום  1בינואר  2006פורסם ברשומות חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו  .2006 -החוק מגדיר מקור
קרינה כמכשיר ,מתקן או מערכת טכנולוגית ,שבמהלך הפעלתם נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בלתי
מייננת ,קרי פליטת גלים אלקטרומגנטיים שרמת האנרגיה שלהם פחותה מ  5 -אלקטרון וולט .החוק הוחל
גם על מתקני החשמל המשמשים ליצור ,להולכה ,לחלוקה ולהספקה ועד לשלב החלוקה הביתית .החוק
קובע כי אין להקים מתקן קרינה ואין להפעילו אלא בהיתר מאת הממונה על הקרינה במשרד להגנת
הסביבה .בנוסף ניתנה אפשרות למתן היתר סוג להקמה ולהפעלה של מתקנים רבים מאותו סוג .החוק מקנה
לממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה סמכויות רחבות ובהן :ביטול היתר או התלייתו; סמכויות כניסה
למקומות בהם מצויים מקורות קרינה; מינוי מפקחים; אפשרות למתן צו לסילוק מתקן; יידוע הציבור בדבר
קיומם של מקורות קרינה ומיקומם וכיו"ב .החוק נכנס לתוקף ביום  1לינואר  2007ביחס למתקני חשמל
חדשים )מתקני חשמל אשר עד יום  1בינואר  2007טרם התקבל לגביהם היתר בניה או הרשאה(– ,וב15 -
ליולי  2008ביחס למתקנים קיימים .החוק הינו חוק "מסגרת" ,קרי :הוא קובע שיש לנקוט "אמצעי זהירות
מונעת" ,אך אינו קובע מהם אותם אמצעים ואינו קובע את ערכי הסף המחייבים .עניינים אלה ,כמו גם נושא
הטלת אגרות בגין היתרי הקרינה ,צריכים להיכלל בתקנות מכוח החוק שאמורות היו להיות מותקנות עד 1
בינואר  .2007עד להתקנת תקנות כאמור ,אימץ החוק את דו"ח ועדת המומחים מיום  3מרס  2005שהוזכר
לעיל .יצוין ,כי בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת ,החלטות שיש להן השפעה על העלויות למשק החשמל
ותקנות אשר יש להן השפעה ישירה ומהותית על העלויות למשק החשמל ,חייבות להתקבל בהסכמה של שר
התשתיות הלאומיות ושל שר האוצר.
ב 19 -בינואר  2009פורסמו "תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט –  ."2009על פי התקנות ,נדרש
לשלם אגרות עבור היתרי קרינה למתקני חשמל וכן עבור כל מתקן חדש המוקם מכוח היתרים אלו.

נוסח התקנות אינו חד משמעי די צורכו ,ולפיכך ,אין עדיין אומדן סופי לסכום השנתי הכולל שתידרש חברת
החשמל לשלם בגין האגרות .יצוין כי למן כניסת החוק לתוקף ,החברה בקשה וקבלה היתרים להקמה
והפעלה של מתקני חשמל אך טרם נדרשה לשלם עבור האגרות.
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ה.

החברה לומדת את ההשלכות הכלכליות ,המשפטיות ,התפעוליות והטכניות הנובעות מהאמור .להערכת
החברה ,העלויות שתנבענה מההתאמות הדרושות לצורך עמידתה בהוראות החוק ו/או התקנות ,יכוסו
באמצעות תעריפי החשמל .הערכת החברה הנ"ל הינה מידע צופה פני עתיד .בדבר הנחות שבסיס
ההערכה והגורמים העשויים להביא לאי התממשותה ,ראה סעיף  2.1.13בדוח זה.

ו.

לצורך ישום החוק הוקמו בחברה צוותים ייעודיים ובהם נציגים מהאגפים הרלוונטיים ,ונפתחו דיונים
באמצעות משרד התשתיות הלאומיות עם המשרד להגנת הסביבה.

ז.

החברה הגישה בקשות להיתרי קרינה עבור מרבית מתקני רשת החשמל החדשים ועבור כל מתקני הרשת
הקיימים .עד כה נתקבלו כמעט כל ההיתרים הדרושים להקמת מתקני חשמל חדשים וכן כל ההיתרים
הדרושים להמשך הפעלת מתקני רשת החשמל הקיימים .במספר מצומצם של היתרים נקבעו תנאים אשר
החברה תתקשה לעמוד בהם .עבור חלק מהבקשות המשרד סרב להוציא היתרים ,אך נמצאו פתרונות
המקובלים על המשרד וחברת החשמל ,ואילו בקשות אחרות עדיין ממתינות להיתר .החברה נמצאת
במשא-ומתן מתמיד עם המשרד להגנת הסביבה לצורך מציאת פתרונות סבירים לקשיים אלו.

ח.

כאמור ,החוק אינו קובע ערכי סף לשהיית אוכלוסיה בשדות חשמליים ומגנטיים בתדר  50הרץ .יחד עם
זאת וכפי שנאמר בסעיף א' לעיל ,עוד בשנת  ,1990ולאחר מכן במסגרת דו"ח ועדת המומחים ממרס
 ,2005אימץ המשרד להגנת הסביבה את עמדת ארגון הבריאות העולמי אשר המליץ כי ערך הסף
למניעת אפקטים בריאותיים קצרי טווח משדות מגנטיים הוא  1,000מיליגאוס .על פי חישובים ובדיקות
שבוצעו על ידי החברה עצמה ,עבור קווי חשמל ומתקני השנאה שונים ,החברה סבורה שככלל היא מקיימת
ההנחיות של  .ICNIRPקיימים מקרים מיוחדים בהם תתכן חריגה מקומית מוגבלת מערך הסף של
 ICNIRPלשדה מגנטי בסמיכות למתקני חשמל קיימים בודדים ,אך להערכת החברה אין חריגה מההגבלה
של  ICNIRPלזרם המושרה בגוף .החברה פועלת לתכנון מתקנים חדשים באופן שלא תהייה חריגה מערך
הסף לעיל.

ט.

המשרד להגנת הסביבה חיבר דברי הסבר הנשלחים אל הפונים אליו וכן מוטמעים בדוחות מדידות של
המשרד ושל מודדים פרטיים .בהתאם לדברי הסבר אלה ,ערך הסף של  1,000מיליגאוס הוא לזמן קצר
בלבד ,בעוד שחשיפה ממושכת לרמות מעל  2מיליגאוס הינו גורם אפשרי לסרטן ,ואילו הרמות הממוצעות
בחדרי מגורים בארץ אינן עולות על  0.4מיליגאוס .לאחרונה ,אגב טיפול בתלונת לקוח ,התברר כי בדברי
הסבר הנשלחים ע"י המשרד למודדים פרטיים או ללקוחות מומלץ כי הרמה הממוצעת בחשיפה רצופה של
 24שעות תהיה  2מיליגאוס ,בחשיפה רצופה של  12שעות –  3מיליגאוס ובחשיפה רצופה לאורך  8שעות
רמה ממוצעת של  4מיליגאוס .אמירות אלה מעלות טענות ותביעות כלפי החברה מהציבור ומהרשויות.
יתר על כן ,מספר רשויות תכנון שילבו בהיתרי הבניה למתקני חשמל תנאי ולפיו אסור שרמות השדה
המגנטי מן המתקן יעלו על  2מיליגאוס .הכללת תנאי זה מונעת מן החברה לחבר מתקנים לרשת החשמל.
החברה העבירה הסתייגותיה מעמדה זו למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התשתיות הלאומיות וטענה כי
דברי הסבר אלה מתורגמים על ידי הציבור ועל ידי חלק מהרשויות כתקן מחייב ,אשר החברה אינה יכולה
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לעמוד בו .בתוכנית תשתיות לאומיות מוצעת ,שעניינה חשמול הרכבת ,שילבה הוועדה לתשתיות לאומיות
הוראה ,הקובעת כי סף הקרינה המרבי ממתקני חשמול הרכבת יעמוד על  10מיליגאוס .באם אכן יאומץ
ערך סף זה בתוכנית עלול הדבר להביא לאימוץ ערך סף דומה גם בתוכניות מתאר אחרות .החברה
התנגדה לקביעת ערך סף כאמור בתוכנית המוצעת .סוגיה זו טרם סוכמה בין המשרדים ובין החברה.
י.

בכל הנוגע לשדות המגנטיים הקיימים סביב מתקני רשת החשמל מתקבלות מן הציבור פניות רבות ,חלקן
בעלות אופי אינפורמטיבי וחלקן מנוסחות כבקשות או כדרישות לביצוע מדידות ופעולות שונות להקטנת
רמות השדות המגנטיים הנובעים ממתקנים אלו .חברת החשמל עונה לכל אחת מפניות אלו.

יא .עד כה הוגשו נגד החברה מספר תביעות בבתי משפט אשר נמחקו או נדחו .בין היתר נקבע בפסיקה
הדוחה את התביעות ,כי התקן התקף בישראל הינו של  1,000מיליגאוס .כיום תלויות ועומדות כנגד
החברה כ 8 -תביעות .אחת מן התביעות הינה תביעה )ובקשה להכיר בה כייצוגית( בסכום של
 100,000,000שקל חדש ,במסגרתה נטען כי החברה אינה עומדת בחובות גילוי ויידוע הציבור בדבר
הקרינה הנפלטת ממתקניה ובדבר עמדת המשרד להגנת הסביבה.

 2.3.11מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
אמות מידה לאמינות אספקה  -כללי אספקת חשמל לצרכנים
על פי חוק משק החשמל ,אחד מתפקידיה של רשות החשמל הוא" :קביעת אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות
השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני" .באמות המידה נקבעים הן כללי ההתקשרות שבין הצרכנים לבין
החברה והן התעריפים המחייבים לשירותים השונים שמספקת החברה לצרכניה.
אמות המידה מתעדכנות על ידי רשות החשמל מעת לעת וכיום מחליפות את מרבית ההוראות בהסדר שהיה
קיים בכללי אספקת חשמל לצרכנים ובכללי החיבורים.
כמו כן ,קבעה רשות החשמל את רמת האמינות העומדת בבסיס תעריף החשמל כלהלן:
א.

בסיסי התעריפים ,נועדו להשגת רמת אמינות כוללת לצרכן מתח נמוך של  100דקות אי אספקה
ממוצעת לצרכן ממוצע בשנה )להלן" :היעד"(.

ב (1 .עד לחודש פברואר  2003תקבע רשות החשמל תוכנית מחייבת להשגת היעד )עד למועד
החתימה על דוח זה טרם נקבעה תוכנית שכזו(.
 (2הרשות לא תכיר בהשקעות בפרויקט ) D.M.Sפרויקט של החברה הנועד לשפר את אמינות החשמל(
שלא במסגרת תוכנית כאמור לעיל ,שתאושר על ידה.
ג .על בסיס המערך התפעולי הקיים ,נדרשת החברה לצמצם את השונות שבין רמות האמינות באזורים
המנהליים השונים לבין הממוצע הכללי מ 100% -ל.50% -
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להערכת החברה ,לשינויים שחלו באמות המידה כפי שפורסמו במסמך התעריף ,לעומת כללי אספקת
החשמל שנכללו בהסדר הקודם ,אין השלכות מהותיות על החברה .החברה מעריכה כי היא עומדת
באמות המידה האמורות ,למעט כמפורט לעיל ולהלן לעניין קביעת רמת אמינות אספקה .באשר לקביעת
רמת האמינות כאמור לעיל ,הרשות טרם קבעה תוכנית מחייבת להשגת היעד.
החברה פעלה בעבר לשכנע את רשות החשמל ,לקבל את עמדתה כי לא יהא ניתן ליישם את החלטת
הרשות ,אלא ניתן להשיג רמת אמינות כוללת לצרכן מתח נמוך של כ 141 -דקות אי אספקה ממוצעת
לצרכן ממוצע בשנה לאחר סיומו של פרויקט ה D.M.S -במלואו כולל האופציות )אשר לפי לוח הזמנים
הנוכחי צפוי להסתיים לקראת שנת  .(2011 -החברה השיגה יעד זה בשנת  2009ומניחה כי תוכל להשיג
יעד זה ,באותן השנים בהן מזג האוויר יהיה ממוצע .אשר לצמצום השונות בין האזורים ,החברה הצליחה
להפחית את השונות )סטיית התקן( בין מדד דקות אי האספקה של האזורים המנהליים לממוצע הארצי
מתחת ל 50% -בשנת  .2005החברה אינה יכולה להעריך אם תוכניתה תתקבל על ידי רשות החשמל
ומהן ההשלכות עליה של אי עמידה ביעדים שקבעה רשות החשמל כאמור לעיל ,אם כי יתכן שאי עמידה
ביעד במועדים שייקבעו בתוכנית לכשתקבע על ידי רשות החשמל ,יכול שיתבטא באי הכרה בעלויות
מסוימות במקטע החלוקה.

 2.3.12הליכים משפטיים
בדבר הליכים משפטיים הנוגעים לתחום פעילות זה ,ראה סעיף  2.3.10בדוח זה וביאור  24ב' בדוחות
הכספיים.
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 .3תיאור עסקי החברה  -עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
בהמשך למידע שניתן לעיל שמתייחס בנפרד לכל תחום פעילות של החברה ,מובא להלן תיאור של עניינים
המתייחסים לפעילות החברה בכללותה .המידע בפרק זה בצירוף המידע לעיל ,משקף את תיאור כללי עסקי
החברה על בסיס מאוחד.
 3.1מידע לגבי יזמות עסקית
היחידה לפיתוח וייזום עסקי הוקמה בשנת  .1995במסגרת פעילותה ,אחראית היחידה לייזום ופיתוח עסקי
בתחומי הפעילות של החברה ,בארץ ובחו"ל ,במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולנצל באורח
מרבי את הידע המקצועי ,המשאב האנושי המיומן ,מוצרי הלוואי ,תשתיות ומשאבים אחרים המצויים בידה.
פעילות היחידה ,עקרונות פעילותה ומטרותיה אושרו מידי פעם בדיונים שהתקיימו בדירקטוריון החברה או
בוועדותיו.
החברה פועלת בתחום של יזמות עסקית ,וזאת במסגרת רישיונות החברה ,כאשר חלק מהפעולות דורשות
אישור מנהל מינהל החשמל ואושרו באופן שוטף .נכון למועד דוח זה ,פועלת היחידה במספר תחומים
עיקריים:
א .מסחור של מוצרי הלוואי הנוצרים ביצור החשמל -תחזית המחזור לשנת  2010מסתכמת בכ 26 -מ'
שקל חדש.
ב .שימוש בתשתיות החברה למכירת שירותים  -תחזית המחזור לשנת  2010מסתכמת בכ 31 -מ' שקל
חדש.
ג .פעילות של מכירת יידע ,מכירת שרותי יעוץ ומכירת שירותי הנדסה -תחזית המחזור לשנת 2010
מסתכמת בכ 38 -מ' שקל חדש ותחום ההתייעלות האנרגטית – תחום חדש במסגרתו בכוונת החברה,
בין היתר ,לפעול באמצעות מימון ו/או מכירת שירותים ,בתמורה לעסקים ,לחסכון באנרגיה.
התחזית לשנת הפעילות הראשונה – שנת  ,2010מסתכמת בכ 1-מ' שקל חדש.
ד .קיים תחום פעילות נוסף אשר החברה טרם פועלת בו והוא תחום התקשורת .בדומה לחברות
חשמל אחרות.
ה .חממה טכנולוגית – ראה סעיף  3.6ב' בדוח זה
לחברה יתרון משמעותי עקב קיומה של תשתית תקשורת מפותחת אשר ניתן לנצלה לצורך מכירת
שירותים על בסיס עסקי .תשתית זו מתבטאת ברשת סיבים אופטיים על קווי מתח עליון וגבוה .תשתית זו
נבנתה ע"י החברה כחלק ממערכת הבקרה של היצור והולכת חשמל .למערך זה עודפי קיבולת הנובעים
מההתפתחויות הטכנולוגיות .בנוסף לחברה עשרות אלפי עמודי חשמל היכולים לשמש בסיס לפריסה
מהירה של רשת סיבים וכבסיס למערך אנטנות אלחוטיות.
לאחרונה פורסם כי שר התשתיות העניק לחברה רישיון לבצע ניסוי של הפעילות האמורה לעיל )לספק
תשתית תקשורת( .הניסוי ייערך בקרית שמונה בהשתתפות  150בתי אב .עם גמר הניסוי  ,יוחלט על
המשך ישום הפרויקט בכל הארץ.
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בתאריך  ,13.12.2007החליט דירקטוריון החברה בעניין הקמת ארבע חברות בנות כדלקמן:
 . 1לאשר מתווה מוצע ולהתחיל בהליך הקמת החברות הבנות לצורך הרחבת הפעילות העסקית והיזמית של
החברה בתחומים שהוצגו וזאת כחלק מהאסטרטגיה העסקית של חח"י.
 .2להנחות את הנהלת החברה לפעול אל מול כל הגורמים אשר נדרש אישורם לטובת מהלך זה.
 .3יובאו הצעות החלטה מפורטות לעניין הקמת החברות לרבות מסגרת חוזית ,תקנון ,בעלי

תפקידים

והאישורים הנדרשים .ארגון העובדים הודיע כי הוא מתנגד להקמת החברות ואסר על כל העובדים לשתף
פעולה בהכנת מסמכים והעברת נתונים בנושא זה.
ביום  2ביוני  2008קיבלה החברה מכתב דרישת נתונים מרשות ההגבלים העסקיים )"רשות ההגבלים"(.
במכתב טענה רשות ההגבלים כי נודע לה מן העיתונות אודות הקמה של יחידה לשיתוף פעולה עם יצרנים
פרטיים בחברה .רשות ההגבלים טענה כי דבר קיומה של היחידה לא הובא בפני מערך ההגבלים העסקיים
וממילא לא התבקשה או התקבלה עמדת הממונה על ההגבלים בעניין המותר והאסור ביחסי החברה עם
גופים אחרים הפועלים או בוחנים כניסה לפעילות לייצור חשמל .רשות ההגבלים דרשה נתונים ,מסמכים
ומידע אודות פעילות החברה בנדון .החברה העבירה לידי רשות ההגבלים מסמכים רבים וכן נערכו פגישות
ברשות להצגת הנושא ולדיון בו.
ביום  3בפברואר  2009הודיעה רשות ההגבלים ,ביחס לששה מיזמים שבהם ביקשה החברה לספק
שירותים ליח"פים ,כי לא תעמוד על הגשת בקשות פטור ביחס למיזמים הנ"ל ולא תראה בהם הסדרים
כובלים אסורים .זאת ,נוכח סוג השירותים שצפויה החברה לספק ליח"פים )מתן שירותי הקמה ,ייעוץ ,תכנון
ופיקוח על הקמה של תחנות כוח והכנסה לתפעול של תחנות כח ושירותי רכש( ,בהתחשב בהיקף המוגבל
של ההספק שייוצר שלא לצריכה עצמית במסגרת מיזמים אלו והואיל ולאחר השלמתם – לא תיוותר לחברה
כל דריסת רגל בתפעול המתקנים או בניהולם .בנוסף כלל המכתב התייחסות להסדרים שבמסגרתם עשויה
לחברה לקבל זכות בצדדים שלישיים המתחרים או עשויים להתחרות בה או מתן אופציה לקבלת מניות
בצדדים שלישיים כאמור ,וצוינה בו התחייבות החברה ליידע את הרשות מראש על הסדרים כאלה.

 3.2ביטוח וניהול סיכונים
א .הקדמה
חברת החשמל הינה חברה עתירת רכוש ,המקיימת פעילות ענפה בכל רחבי המדינה .ככל ארגון ,גם חברת
החשמל חשופה לסיכונים שעלולים להשפיע על השגת המטרות והיעדים שנקבעו על -ידי הנהלת החברה.
מדובר בסיכונים אסטרטגיים ,סיכונים תפעוליים ,סיכוני שוק הון )פיננסי( ,סיכוני טבע ,סיכוני מלחמה וכו' .על
מנת לצמצם את ההסתברות לסיכונים אלה למינימום האופטימלי וכן ,בהתאם לנדרש בתקנות משק החשמל,
מתבצעת בחברה פעילות של ניהול סיכונים באמצעות סקרי-סיכונים וניתוחי עלות –תועלת ביחידות ארגוניות
בחברה לרבות הכנת תכנית עבודה שנתית ,לוחות זמנים ותקציבים הנדרשים וברמת כלל החברה ERM

) (Enterprise Risk Managementבאמצעות יועץ חיצוני בהתאם לעקרונות שהותוו בחוזר רשות החברות
הממשלתיות  .2009 -1דרך זו מסייעת להנהלת החברה לדרג את הסיכונים ולקבוע את סדרי העדיפות
לטיפול בהם ואת תוכנית העבודה הנדרשת לצמצומם.
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לאור האמור לעיל ,מחליטה החברה מהם הסיכונים הראוים לביטוח .כך ,החברה רוכשת פוליסות ביטוח כגון
ביטוחי רכוש ,חבויות ,הקמה ,אחריות נושאי משרה ,ביטוחי רכב וביטוחים ימיים ,אשר אמורים ליתן מענה
הולם לנזקים אשר עלולים להיגרם לה ,לעובדיה ולצדדים שלישיים אחרים .יש לציין שפוליסות הביטוח
מחריגות בד"כ נזקים שמקורם בטרור ומלחמה .נזקים אלו אמורים להיות מכוסים באמצעות קרן מיוחדת
שמעמידה מדינת ישראל לפיצוי בגין נזקי טרור ומלחמה ואשר כפופה לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.
עם זאת ,יצוין כי קיימת מחלוקת בין חברת החשמל לבין שלטונות מס רכוש בכל הנוגע לתשלום נזקי מלחמה
ישירים ,והסוגיה נמצאת בבירור משפטי.

ב .הסיכונים המבוטחים העיקריים
להלן הסיכונים המבוטחים העיקריים:
 .1נזק פיזי לרכוש.
 .2אובדן הכנסות והוצאות דלק מוגדלות.
 .3נזקי טבע.
 .4חבויות.

ג .ביטוח  -נרכשות פוליסות ביטוח אשר מספקות כיסוי ביטוחי הולם ,כלהלן:
 .1פוליסת ביטוח "כל הסיכונים" לכיסוי נזקים לרכוש החברה )למעט רשת החשמל( ,כולל כיסוי אובדן
הכנסות והוצאות דלק מוגדלות .גבול הכיסוי בפוליסה זו הינו  1מיליארד .$
 .2פוליסת ביטוח חבויות הכוללת כיסוי אחריות צד ג' כללי ,אחריות המוצר ,אחריות מקצועית ,אחריות
בגין נזקי זיהום תאונתי ואחריות מעבידים .גבול הכיסוי בפוליסה הינו  100מיליון .$
 .3פוליסות ביטוח הקמה כל הסיכונים לכיסוי נזקים במהלך הקמת תחנות כוח .גבול הכיסוי בפוליסות אלו
הינו ערך הפרויקטים.
 .4פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה המכסה את אחריותם של נושאי המשרה בחברה .גבול הכיסוי הינו
 300מיליון .$
 .5ביטוח חבויות צד ג' ימי המכסה פעילות פריקת  /טעינת דלקים של החברה .גבול האחריות בפוליסה הינו
 50מיליון .$
 .6ביטוחי חובה וצד ג' לצי כלי הרכב של החברה.
 .7ביטוחים נוספים בהתאם לצרכי החברה.

 3.3לקוחות  -צרכני החשמל
א .ביום  31בדצמבר  ,2009מספר הלקוחות של החברה היה כ  2.5-מיליון .בתקופה שבין  31בדצמבר
 2008עד  31בדצמבר  2009גדל מספר לקוחות החברה בכ  34.9-אלפי לקוחות .ביום  31בדצמבר
 2008מספר הלקוחות של החברה היה כ  2.4 -מיליון .צריכת החשמל בשנת  2009הייתה 48,947
מיליוני קווט"ש שמהווה קיטון של  1,213מיליוני קווט"ש לעומת שנת . 2008
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בתקופה מדצמבר  2008ועד דצמבר  ,2009קטנה צריכת החשמל בכ, 2.4% -מ 50,160 -מיליון
קווט"ש ל 48,947 -קווט"ש.
לפרטים בדבר תחזית שיאי הביקוש ראה סעיף  2.1.6בדוח זה.
ב .החברה מסווגת את לקוחותיה למשקי בית ,תעשייה ,מבני ציבור ומסחר ,צובר ,שאיבת מים וחקלאות.
הטבלה להלן מציגה את צריכת החשמל לפי סוגי הלקוחות לשנים שהסתיימו ב –  31בדצמבר  2009ו –
 31בדצמבר ) 2008ראה ביאור  28לדוחות הכספיים(.
בשנה שהסתיימה ב 31 -לדצמבר 2009

%

12/2008

)במיליוני קווט"ש ,פרט לאחוזים(

12/2008

%

ביתי

15,117

30.9

15,201

30.3

תעשייתי

10,329

21.1

11,218

22.4

ציבורי מסחרי

15,624

31.9

15,499

30.9

רשות פלסטינית

3,783

7.7

3,666

7.3

שאיבת מים

2,404

4.9

2,749

5.5

חקלאות

1,690

3.5

1,827

3.6

סה"כ

48,947

100

50,160

100

נכון ל –  31בדצמבר  ,2009החברה משרתת כ  2.2-מיליון משקי בית ,המייצגים כמעט את כל משקי
הבית במדינת ישראל לעומת  2.1מיליון משקי בית נכון ל –  31בדצמבר .2008
ג .בשנה שהסתיימה ב –  31בדצמבר  2009הצריכה הביתית קטנה בכ  ,0.6%-יחסית לתקופה המקבילה
אשתקד .ההכנסות במחירים שוטפים )ברוטו( ממכירת חשמל בסקטור הביתי קטנו בכ 5.6% -בשנת
 2009יחסית לתקופה המקבילה אשתקד ,בגין קיטון תעריפים וקיטון בצריכה.
ד .המגזר הציבורי מסחרי כולל צריכת חשמל על ידי בתי מסחר ,מרכזי קניות ,עסקים שונים ורשויות של
המגזר הציבורי ,כגון :רשויות מקומיות ,משרדי הממשלה ובתי ספר .צריכת החשמל במגזר זה גדלה
בתקופה שהסתיימה בתאריך  31בדצמבר  2009בכ 0.8% -יחסית לתקופה המקבילה ,אשתקד.
ההכנסות במחירים שוטפים )ברוטו( ממכירת חשמל בסקטור הציבורי מסחרי קטנו בשנת  2009בכ-
 4.4%יחסית לתקופה המקבילה אשתקד בגין קיטון תעריפים ו.
ה .צריכת החשמל של המגזר התעשייתי קטנה בכ  7.9% -בשנה שהסתיימה ב –  31בדצמבר 2009
יחסית לתקופה המקבילה אשתקד .בשנת  2009קטנו ההכנסות במחירים שוטפים )ברוטו( ממכירת
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חשמל בסקטור זה בכ 11.7% -יחסית לתקופה המקבילה אשתקד בגין קיטון בתעריפים..
ו .שאיבת מים נדרשת כדי לספק לכל חלקי הארץ מי שתייה ומים להשקיה ולמטרות אחרות .צריכת

החשמל במגזר זה קטנה בכ12.5% -

בשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2009יחסית לתקופה

המקבילה אשתקד .בשנת  2009קטנו ההכנסות במחירים שוטפים )ברוטו( ממכירת חשמל בסקטור זה
בכ 6.4% -יחסית לתקופה המקבילה אשתקד בגין קיטון בצריכה ובתעריפים.
ז .בשנה שהסתיימה ב –  31בדצמבר  2009הצריכה של המגזר החקלאי קטנה בכ  7.5%-יחסית
לתקופה המקבילה אשתקד .ההכנסות

בשנת  2009קטנו בכ 11.9% -יחסית לתקופה המקבילה

אשתקד.
ח .סוגי תעריפי חשמל
תעריפי החשמל לצרכן מתחלקים ל 5 -סוגים" :ביתי"" ,חקלאי"" ,מאור רחובות"" ,כללי"" ,צובר" )כלומר:
מונה אחד ללקוח עיקרי אשר מספק חשמל ללקוחות משנה( ותעריפים על פי עומס וזמן הצריכה )להלן:
"תעו"ז"(.
תעריפי תעו"ז הונהגו בישראל לראשונה בשנת  1982וכיום הם חלים על צרכני מתח עליון ,מתח גבוה
ומתח נמוך שגודל החיבור שלהם הוא  3X200אמפר ומעלה או שצריכתם השנתית עולה על 60,000
קווט"ש בשנה .התעריף מבוסס על העלויות השוליות במערכת ונועד לחזק את הקשר בין העלויות
שגורם הצרכן במערכת ,בהתאם לעיתוי הצריכה לבין תשלומיו.
סה"כ מספר הצרכנים בתעו"ז נכון ליום  31בדצמבר  2009הוא  ,53,678לעומת  49,545צרכנים נכון
ליום  31בדצמבר  .2008כלומר ,כ 2.2% -בלבד ממספר הצרכנים ,צורכים כ 58.1% -מסך כל צריכת
החשמל.
 3.4שיווק והפצה
החברה מבצעת פעולות פרסום לצורך שיפור תדמיתה באמצעות ערוצי התקשורת השונים .עלויות
הפרסום של החברה לשנת  2009הסתכמו לסך של כ 7.3 -מיליון שקל חדש ,לעומת סך של כ11.8 -
מיליון שקל חדש בשנה אשתקד בשנת ..2008

 3.5עונתיות
הביקוש לחשמל במדינת ישראל הוא עונתי .הביקושים גבוהים יותר בעונת הקיץ )בשל השימוש
במזגנים( ובעונת החורף )בשל השימוש במכשירי חימום( לעומת עונות המעבר .בעונות החורף והקיץ
צריכת החשמל הממוצעת גבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של ביקושי שיא עקב
תנאים קיצוניים של קור או חום.
כמו כן ,הכנסות החברה בעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפים לצרכנים המשלמים לפי עומס וזמן
)תעו"ז( והמייצגים כ 58.1% -מצריכת החשמל ,שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת הקיץ
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לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף .עונות השנה בהקשר זה מוגדרות כעונת הקיץ
)החודשים יולי עד ספטמבר( ,עונת החורף )החודשים דצמבר עד מרס( ועונות המעבר  -אביב )החודשים
אפריל עד יוני( והסתיו )החודשים אוקטובר עד נובמבר(.

פרוט הכנסות מחשמל ,ברוטו ,לשנים 2009ו2008 -
)מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר (2009
במיליוני שקל חדש
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

סה"כ

2009

5,136

4,297

5,260

3,777

18,470

2008

5,587

7,246

5,499

5,668

24,000

 3.6מחקר ופיתוח
א .כללי
מטרת ההוצאה לפעילות מחקר ופיתוח הינה פיתוח כלים למיצוי ולמימוש מיטבי של טכנולוגיות חדישות,
להתמודדות עם ההחמרה בדרישות הסביבתיות )בכל תחום( ולהשגת יעדי אמינות האספקה ,תוך חתירה
למזעור עלויות .לצורך השגת מטרת ההשקעה במחקר ופיתוח ,נבחנים ומבוצעים פרויקטים מחקריים
המתמקדים בעיקר בנושאים שלהלן:
9

טכנולוגיות חדשות לשיפור הנצילות בשרשרת החשמל.

9

שיפור אמינות אספקת החשמל ואיכותו.

9

ניהול עומס ).(DSM

9

גיוון מקורות האנרגיה ואנרגיות מתחדשות.

9

היבטים סביבתיים הקשורים לפעילות החברה.

9

ניצול מיטבי של עתודות הקרקע ומשאבי החברה האחרים.

9

שיפור וייעול תהליכים.
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9

רשת חכמה.

החברה בוחנת בחיוב ביצוע מחקרים בעלי פוטנציאל מימוש של עד חמש שנים .הפרויקטים מבוצעים הן על
ידי עובדי החברה והן על ידי גורמי חוץ )אוניברסיטאות ,מוסדות מחקר ,חברות וכדומה( .יובהר כי לא כל
מחקר מבטיח הצלחה ומימוש ,אולם הידע והכלים שנרכשו במהלך ביצוע המחקר הם ערך מוסף המנוצל
במהלך הפעילות ההנדסית והתפעול השוטף של מתקני החברה .בנוסף ,בכל הסכם התקשרות לביצוע
מחקר ,החברה מעגנת סעיף המבטיח את זכויותיה בפירות המחקר )בעלות של הוצאות המחקר ו/או החזר
השקעה ו/או תמלוגים לפי עניין(.
בשנת  2009הוצאו על ידי החברה בפרויקטים של מחקר ופיתוח כ 5 -מיליוני שקל חדש )בשנת 2008
הוצאו כ 5 -מיליוני שקל חדש( .על פי תקציב התפעול לשנת  2010עולה ,כי החברה צפויה להוציא כ – 18
מיליוני שקל חדש על מחקר ופיתוח )לא כולל ק.ר.ט(.
ב .חממה טכנולוגית
החברה פועלת להקמת יחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים )קרט( שתהיה יחידה ארגונית בחברה לצורך זיהוי
רעיונות בתחום האנרגיה )כולל אנרגיה ירוקה( בעלי פוטנציאל עסקי.
לנושאים הבאים ניתן יתרון בתהליך הקבלה:
טיפול בגזי חממה,
הפחתת שדות אלקטרומגנטיים,
הגדלת יכולת העברת אנרגיה בקווי מתח עליון וגבוה,
הפחתת הפסדי אנרגיה – רשת חכמה .
הרעיונאים ,היזמים והממציאים אשר יצטרפו לקרט לתקופה של שנתיים יזכו בתמיכה כספית ,לווי של צוות
מקצועי ,שימוש בתשתיות החברה וקשריה בארץ ובחו"ל .להליך קבלת הצעות באינטרנט הוגשו כ250-
הצעות עד סוף שנת  .2009ועדת המיון המליצה לוועדת ההשקעות בראשות המנכ"ל לקלוט כעשרה
פרויקטים לקרט .במקביל התחיל מו'מ עם חברות היזמים.
במסגרת התקציב לשנת  2010נכלל סך של כ 8.7-מליון שקל חדש כאומדן ראשוני למימון עלויות היחידה
והפרוייקטים הנבחרים.

 3.7הון אנושי
בעניין זה ,ראה גם נספחים ה' ,ו',ז' להלן.
 3.7.1מצבת העובדים לפי תחומי פעילות
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א .מצבת כוח אדם )מישרות( נכון ליום  31בדצמבר  2009הינה 12,663 :מישרות עובד לעומת 12,004
מישרות עובד נכון ליום  31בדצמבר  2008כ 40% -משכר עובדי החברה משויך לפעילויות פיתוח משק
החשמל של מקטעי הפעילות השונים.
מצבת העובדים נכון ליום  31בדצמבר 2009 ,הינה כמפורט להלן:
מצבת עובדים )מישרות(

תחום
 .1ייצור

2,479

 .2הולכה והשנאה )כולל ניהול המערכת(

445

 .3חלוקה )שיווק ומחוזות(

* 4,318

 .4מטה )משאבים אסטרטגיים ,כספים וכלכלה ,מינהל כללי(

1,555

 .5שרות )ארגון לוגיסטיקה ביטחון ומל"ח ,אספקה ואחסנה(

1,767

 .6פרויקטים הנדסיים )תכנון וביצוע(

** 2,099
12,663

סה"כ:
* כולל עובדים העוסקים בהקמת מערכת החלוקה וקווי הולכה.
* * עוסקים בעיקר בהקמת תחנות כוח ,תחנות משנה ומיתוג.
ב .שינויים עיקריים במצבת כח אדם

החברה הגדילה בשנת  2009את מצבת כוח האדם בכ –  659מישרות ) (5.5%לעומת  31בדצמבר
 2008בעיקר בתחום פיתוח משק החשמל )קליטת עובדים להקמת מתקני ייצור חדשים(.
ג .תלות מהותית בעובד מסוים
לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים.
 3.7.2הדרכה ואימונים בחברה
א .מסלולי קידום והכשרה
קידום עובדים נעשה על בסיס מקצועי ובזיקה לתרומתם לתפוקות הארגון ,תוך הנהגת ערכים של חתירה
למצוינות ועדכון רציף ומתמשך של נורמות ביצוע בהתאמה לשינויים בסביבה הטכנולוגית ,ארגונית ועסקית
בהם פועלת החברה ,בשילוב כלי מדידה והערכה.
קידום עובדים לדרגי ניהול מתבסס על תהליכי מינוי קפדניים ,תוך מתן מענה למדיניות המנכ"ל לקידום
נשים לתפקידי ניהול בכירים ולהעצמת מנהלים בכל הרמות ,בדגש על נושא מצויינות.
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קידום העובדים הפעילים– העלאה בדרגה לפי סעיף  103לחוקת העבודה הינה אחת לשנה/שנתיים ,אלא
במקרה בו קיים תיאום עם ועד העובדים בדבר מניעת קידום בדרגה.
איוש תפקידים עד רמה של סגן מנהל אגף ,נעשה על פי נוהל החברה באמצעות ועדת מכרזים פריטטית,
כאשר במקרה של מחלוקת בין חברי ועדת המכרזים ,נתונה ההכרעה למנהל אגף משאבי אנוש )במכרזים
עד רמה של סגן מנהל מחלקה ומעלה( ולמנכ"ל החברה )במכרזים לתפקיד מנהל מחלקה ומעלה(.
בחברה קיימים מסלולי קידום מקצועיים וניהוליים כאחד ,והם משולבים במערך פיתוח משאבי אנוש
המתבסס על הכשרה פנים מפעלית בתחומי העיסוק השונים ,כמו גם עם תוכניות לרכישה/השלמת השכלה
פורמאלית .כל זאת כחלק מתהליך רציף ומתמשך של טיפוח ההון האנושי ודרישות הסף לקידום
מקצועי/ניהולי במעבר בין תפקיד לתפקיד.
החברה מדגישה את הצורך בהרחבת תחומי העיסוק וברב התמחות של העובדים והמנהלים ,וכפועל יוצא
מכך ,מקדמת תוכניות לניוד והסבה פנימית ,ובכלל זה רוטציה של מנהלים ובעלי תפקידים רגישים ,מתוך
רצון למיצוי פוטנציאל כ"א הקיים ,קודם להליכי גיוס וקליטה חיצוניים.
ב .מערך ההדרכה בחברה כולל חמישה בתי ספר ומטה הדרכה ארצי:
 9ביה"ס למקצועות הייצור וההולכה  -ביה"ס מכשיר בעיקר את עובדי תחנות הכוח ותחנות ההשנאה והמיתוג
וכן את עובדי היחידה הארצית לניהול העומס .ביה"ס מקיים קורסים והשתלמויות בקליטת טכנולוגיות
חדשות כגון ייצור חשמל באמצעות גז טבעי ומחזור משולב ,תפעול ותחזוקת תחנות השנאה ומיתוג הפעלת
מערכות בקרה בתחנות כוח עם בקרים מתוכנתים וכן תחזוקת ידע קבועה בקרב העובדים המקצועיים
בחטיבה
 9ביה"ס לשיווק ומקצועות הרשת  -ביה"ס מכשיר את עובדי המחוזות בתחומי השיווק והשירות ובתחומי
עבודות הרשת .בכלל זה מוכשרים בתחומי השירות והשיווק עובדי המוקד הטלפוני  103של החברה,
מתאמי לקוחות אסטרטגיים ,עובדי מחלקות החשבונות המסחריים מחלקות הגבייה וכיו"ב .כמו כן ,בית
הספר מכשיר גם עובדי שטח לרמה של טכנאי מנוסה בחשמל וגם הנדסאים בהמשך
 9ביה"ס לפרויקטים הנדסיים  -ביה"ס מכשיר את מערך העובדים והמנהלים בחטיבת הפרויקטים ההנדסיים,
הכוללת את אגף תכנון הנדסי ואגף ביצוע פרויקטים ובנוסף אגף לוגיסטיקה ונכסים ואגף תכנון ופיתוח
טכנולוגיה )תפ"ט(.
 9ביה"ס למחשבים וטכנולוגיות מידע  -ביה"ס מכשיר את כלל עובדי החברה לכלל שימושי המחשב וקליטת
טכנולוגית מחשבים ואת עובדי אגף מערכות מידע ותקשוב )אמ"ת( במקצועות התקשוב.
 9ביה"ס לניהול ומינהל  -ביה"ס מכשיר ומפתח את כל מערך הניהול של החברה בכל הרמות ומספק הדרכות
למנהלים בתחומים העסקיים ובתחומי הניהול והמינהל .במסגרת זו מוכשרים עובדים לתפקידי ראש מדור
ומנהל מחלקה וכן עובדי/ות מינהל ומטה.
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מערך ההדרכה בחברה נועד לספק תמיכה בשיפור ביצועי החברה וביצועי עובדיה והעלאת רמת ההון
האנושי והמקצועי של עובדי החברה .מערך ההדרכה מספק הכשרה מקצועית למגוון מקצועות ,בתחומי
העיסוק העיקריים של החברה וכן הסמכות הנדרשות על פי חוקים ותקנות עבודה לתחומי העיסוק של
החברה .אנשי מערך ההדרכה עוסקים בפיתוח תוכניות לימודים ובהדרכת עובדים ומנהלים במהלך חייהם
המקצועיים בחברה והדרכות לקראת הסבה מקצועית וקליטת טכנולוגיות חדשות .כל הקורסים מנוהלים על
ידי צוות מערך ההדרכה של בתי הספר השונים ,ועובדי חברה אחרים שרכשו ידע ומעבירים אותו למשתתפי
הקורסים .בנוסף ,מערכת ההדרכה מקדמת ומטפלת בלימודים פורמאליים כגון טכנאים ,הנדסאים
ומהנדסים במקצועות נדרשים בחברה בעיקר בתחומים הטכנולוגיים וכן בלימודי תואר שני בתחומים
העסקיים .מערך ההדרכה פועל באופן שוטף כדי לשמר את מעמדו כרשות הסמכה היכן שנידרש זאת
מעובדי החברה ,וההסמכה תלויה בהשתתפות ועמידה בדרישות קורסים ,כמו כן מערך ההדרכה פועל
להרחיב את כמות תוכניות הלימודים המאושרות על ידי משרד התמ"ת וכן תוכניות ומתכונות לימודים
המוכרות על ידי משרד החינוך – הוועדה לגמול השתלמות היחידה להכשרת מבוגרים.
ג .עלויות בגין הדרכה ואימונים בחברה:
להלן פירוט ההוצאות בגין הדרכה ואימונים בחברה לשנת  ,2009כאשר לא חל שינוי מהותי בהוצאות אלה
בגין שנת :2008
 .1הוצאות בתי הספר בשנת ) 2009מרצים ,אירוח ,ציוד ,הסעת משתלמים( כ 7.8 -מיליוני שקל חדש.
 .2הוצאות השתלמות אמ"א עובדים ומנהלים כ 13 -מיליון שקל חדש.
 .3תשלום לקורסים ,ימי עיון וכנסים מחוץ לחברה כ 2.4 -מיליון שקל חדש.
 .4מידע זה אינו כולל עלויות ישירות ונלוות בגין לימודים לתארים גבוהים ולימודי תעודה הנרשמים ע"ח
השכר והחייבים במיסים.
 3.7.3תוכניות תגמול לעובדים ,הטבות והסכמי העסקה:
א .הסכמי העסקה
 (1יחסי העבודה בחברה מוסדרים ,נוסף על ההסדרים בחקיקת העבודה ,בהסכמי עבודה והסדרים
קיבוציים )חוקת העבודה החדשה ונהלי החברה העוסקים בתנאי העבודה( )להלן" :הסכמי העבודה"(
המהווים נוסח מחייב בחברה בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו ,תנאי עבודתו ,יחסי עבודה,
זכויות וחובות הצדדים.
הסכמי העבודה חלים על כל העובדים בחברה )למעט עובדים בחוזים אישיים( ,בסייגים המפורטים בהם.
בהסכמי העבודה )ובעיקר בחוקת העבודה ובנהלי החברה( מוסדרים מרבית תנאי העבודה של עובדי
החברה ,לרבות :שכר ותנאי שירות ,זכאות לסל אנרגיה ,שעות עבודה ומנוחה ,עבודה בשעות נוספות,
תנאי עבודה במשמרות ,היעדרויות בתשלום )חופשה ,מחלה וכיוצא באלה( ,תנאי הפרישה לפנסיה ועוד.
139

כמו כן ,כוללים הסכמי העבודה הוראות שונות הנוגעות לניהול כוח האדם בחברה ,וביניהן :הליך קליטת
עובדים והליך פיטורי עובדים )לרבות מגבלות על הסיבות בגינן ניתן לפטר עובדי חברה ,אופן ביצוע הליך
הפיטורים וכן נסיבות בהן קיים צורך בקבלת הסכמת ועד העובדים בדבר פיטורי עובדים( ,מגבלות על ניוד
עובד מתפקיד לתפקיד ,סדרי משמעת וכיוצא באלה .שינויים ועדכונים בהסכמי העבודה נערכים כל מספר
שנים במסגרת הסכמי שכר ,וזאת בעקבות משא ומתן בין הנהלת החברה לבין הסתדרות העובדים
הכללית החדשה וועד העובדים הארצי של עובדי החברה ,וטעונים אישור של רשות החברות
הממשלתיות ,הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ודירקטוריון החברה .הסכם השכר
האחרון )לשנים  (2006-2009נחתם ב 24 -ביוני  .2008אוכלוסיית עובדי החברה נחלקת ,בעיקרה ,לשתי
קבוצות :עובדים בדירוג מינהלי ועובדים בדירוג מקצועי  -מהנדסים ,אקדמאים ,משפטנים הנדסאים
וטכנאים .סולם השכר לעובדים בדירוגים הנ"ל דומה .קיימת בחברה טבלת שכר אחת ,כשלכל דרגה
בדירוג המנהלי יש דרגה מקבילה בדירוג המקצועי .תנאי השכר ,הזכויות הפנסיוניות של העובדים וזכויות
אחרות בקשר עם סיום יחסי עובד מעביד משתנות בהתאם לקבוצה אליה העובדים משתייכים כמפורט
בסעיף  3להלן.
 (2החברה כפופה לסעיף  29לחוק יסודות התקציב ,המגביל ,למעשה ,את יכולותיה לפעול באופן עצמאי
בענייני שכר והטבות לעובדיה ,ומטיל עליה מחויבות לקבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר בעניינים אלה ,וזאת בנוסף לאישור רשות החברות הממשלתיות כנדרש על -פי חוק
החברות הממשלתיות.
ביום  21באוגוסט  2006קיבלה החברה מכתב מהממונה על השכר והסכמי עבודה ובו החלטה בנוגע
לתנאי השכר של עובדי וגמלאי החברה לפיה ,בין היתר ,מספר רכיבי שכר שולמו לעובדים ולגמלאים
בחברה בניגוד לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה –  1985ולפיכך החליט לבטלם ו/או לשנותם ,וכן הורה
לחברה לתבוע מעובדי החברה וגמלאיה השבה בגינם .כמו כן ,החליט הממונה על השכר והסכמי עבודה,
כי קידומם בדרגה של גימלאי החברה יהא כל שלוש שנים במקום כל שנתיים כיום.
ביום  3לאוקטובר  2006שלח הממונה מכתב נוסף ובו הורה לחברה ,בין היתר ,להפסיק/לשנות מיידית
את התשלומים ,כאמור ,ששולמו לחלק מהעובדים והגמלאים הבכירים בחברה )להלן" :קבוצת בכירים"(,
וביחס לרכיבי שכר אחרים ,הביע הממונה על השכר והסכמי עבודה הסכמתו לקיום דיון משלים ,אשר
יאפשר יישומם בהמשך.
בעקבות עיצומים שנקטו העובדים בעניין זה ,פנתה החברה לבית הדין האזורי לעבודה ובמסגרת דיון
בבית הדין ביום  12בנובמבר  ,2006הוסכם בין ההסתדרות ,ארגון העובדים ,החברה והממונה על השכר
והסכמי עבודה ,בין היתר כדלקמן:
 העובדים יסירו את העיצומים ,והחברה תיישם את החלטת הממונה בנושא קבוצת הבכירים. -במהלך חודש ימים תקויים הידברות אודות החלטת הממונה בנושא חריגות השכר בחברה.
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 עד למיצוי ההידברות ,החברה לא תפעל ליישום החלטות הממונה על השכר והסכמי עבודהבנושא הגשת תביעות להשבה בגין תקופת העבר.
ההידברות בין הצדדים לא צלחה.
ביום  19בינואר  2009התקבל בחברה מכתב נוסף מהממונה על השכר והסכמי עבודה ,ולפיו בכוונתו
למצות את ההידברות ,בטרם יורה על יישום ההחלטות דלעיל )לגבי אותם נושאים אשר טרם
יושמו(.בנוסף ,נתבקשה החברה להעביר עמדתה בהתייחס לתוצאות בירור שערך הממונה לאחרונה,
לפיו קידום גימלאים בדרגה כל שלוש שנים מהווה חריגת שכר לכאורה .לבסוף צוין כי בכוונת הממונה על
השכר והסכמי עבודה לערוך ביקורת מקיפה של תנאי השכר המשתלמים לעובדי החברה וגימלאיה.
בתאריך  26בינואר  2009השיבה החברה לממונה על השכר והסכמי עבודה במכתב מפורט והביעה
עמדתה כי רכיבי השכר הנדונים משולמים כדין .בעקבות זאת החלו להתקיים דיונים בנושא בין הצדדים.
בתאריך  10ביוני  2009הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה על החלטתו לפיה על החברה
ליישם את ההחלטה מיום  21באוגוסט  2006על כל רכיביה )למעט רכיב החזר הוצאות רכב – לגביו טרם
הוחלט ליישם ההחלטה( ,לרבות תביעת השבה של תוספות שכר שנקבעו כמנוגדות לחוק ושולמו
לעובדים ולגמלאים החל מיום  1בינואר  2004ועד למועד יישום ההחלטה .בתאריך  11ביוני  2009פנתה
החברה לממונה על השכר והסכמי עבודה בבקשה להשהות את יישום החלטתו לפחות לתקופה אשר
תאפשר התקדמות במשא ומתן ליישום הרפורמה בחברה ובמשק החשמל ושל תהליכי השינוי הארגוני
וההתייעלות הנדרשים בחברה .בתאריך  6באוגוסט  2009נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים בחברה ,באישור הממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר .בהתאם להסכם הקיבוצי החדש ,הצדדים ינהלו הידברות עד ליום  1בינואר  2010בעניין
החלטת הממונה על השכר מיום  10ביוני  .2009ההידברות תכלול ,בין היתר ,את סוגית המעבר למנגנון
הצמדת גמלאות בהסדר פנסיה תקציבית למדד ו/או קיזוז מהסכמים/הסדרים ו/או כל הסדר אחר .יתרת
תוספת השכר שתשולם לעובדי החברה בחודש דצמבר  ,2009בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 24
ביוני  ,2008תכלול השלמה ל 4.7% -בלבד במקום ל .5% -אלא אם כן ,יורה הממונה על השכר והסכמי
עבודה ,בכתב ,במועד שלא יהיה מוקדם מיום  1בינואר  ,2010על יישום חלק כלשהו מהחלטותיו .כן
סוכם על ביטול סכסוך העבודה בנושא .במקביל הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה
ולהסתדרות העובדים הכללית החדשה כי יישום החלטותיו יידחה לפחות עד ליום  1בינואר .2010
בתאריך  12בינואר  2010הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה כי מאחר והפערים בין
הצדדים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהליך ההידברות ,הינם מהותיים ובלתי ניתנים לגישור ,על החברה
להיערך ליישום החלטותיו החל ממשכורת ינואר ) 2010במידה ויבחר להורות על כך(.
בתאריך  3בפברואר  2010הורה הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברת החשמל כי עליה להמשיך
ליישם את החלטותיו שיושמו זה מכבר בחברה וכן על החברה לתקן את חריגות השכר )דרגת כוכב
לעובדת בעלת  20שנות ותק ולעובד בעל  25שנות ותק ,שכר י"ד וקידום גמלאים בדרגה( המנויות
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בהחלטת הממונה ולתבוע מהעובדים והגמלאים ,אשר קיבלו תוספות שכר חריגות ,השבה של כספים
ששולמו להם שלא כדין החל מיום  1בינואר  2004ועד למועד יישום ההחלטה.
בנוסף ,הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה כי בטרם יקבל החלטה בסעיף "החזר הוצאות רכב" עליו
לקבל ,תוך  40ימים ,את עמדת הדירקטוריון בנושא ,תוך השוואה להחזר הוצאות רכב לעובדי המדינה
ואילו בנושא דרגת פרישה לבעלי דרגה א' ,על החברה להגיש התייחסותה ,תוך  30ימים ,לממונה על
השכר והסכמי עבודה.
בימים אלו לאור הבנות בין הצדדים כתוצאה ממו"מ מואץ ,מתגבש הסכם קיבוצי בנושא והממונה על
השכר והסכמי עבודה אישר בכתב שלא ליישם החלטותיו בשכר חודש פברואר  2010ובשכר חודש מרץ
.2010
טיוטת עיקרי ההסכם הקיבוצי המתגבש:
 .1החל מיום  1.1.2010הקצבה תחדל להיות צמודה לשינויים שיחולו בשכר של עובד פעיל בזמן כלשהו
או שינויים שיחולו בשכר של כלל עובדי החברה ותעודכן בחודש ינואר של כל שנה ,בעד קצבת חודש
ינואר ואילך ,לפי שיעור עליית המדד בשנה שחלפה.
 .2הפיצוי לגמלאים שפרשו לגמלאות עד ליום  31.12.2009ועד בכלל ,בשל מעבר למנגנון הצמדת
הגמלאות למדד ,יינתן כדלקמן:
-

גמלאי ,אשר נכון ליום  31.12.2009דרגתו הינה דרגת השיא )דרגה  27/46ומעלה( בסולם
השכר ,יקבל פיצוי בסך  8%מהקצבה הקובעת.

-

גמלאי ,אשר נכון ליום  31.12.2009דרגתו אינה דרגת השיא בסולם השכר ,יקבל פיצוי בסך 12%
מהקצבה הקובעת.

 .3לא יחול שינוי בדרגות הגמלאים אשר בתוקף ערב חתימת הסכם זה.
 .4ההסכמים וההסדרים בחברה בנוגע לשכר י"ד ולאופן תשלומו ימשיכו לחול על עובדים וגמלאים שהחלו
עבודתם בחברה לפני יום  ,1.1.2004כפי שהם מיושמים ערב חתימת הסכם זה ,ויהיו מאושרים לפי
סעיף )29א( לחוק יסודות התקציב בידי הממונה על השכר.
 .5החברה לא תדרוש ולא תתבע השבה מעובדים ומגמלאים בקשר עם רכיבי השכר שפורטו בהחלטת
הממונה על השכר מיום .21.8.2006
 .6אם תקבע בהסכם מסגרת ארצי תוספת שכר בגין שנת  2009העולה על ) 0.5%מחצית האחוז( ,יקבלו
עובדיה הפעילים של חברת החשמל את תוספת השכר בגין שנת  2009בהפחתה של .0.5%
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 .7החל מ 1.1.2010-החברה תקצה אחת לשנה ,לרווחת כל עובד הפורש לגמלאות מהחברה וכן כל שאיר
הזכאי לפנסיה בגין עובד/גמלאי שנפטר ,סכום כולל אשר יחושב כדלקמן :סכום בגובה  393שקל חדש
לשנה בגין כל גמלאי ,התשלום בגין שנת  ,2010יעודכן בהתאם לשיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן
של חודש דצמבר  2007לבין מדד המחירים לצרכן של חדש דצמבר  .2009החל משנת הכספים 2011
ומדי שנה ,יעודכן הסכום על פי שיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר האחרון שלפני
העדכון )המתפרסם ב 15 -לינואר( לבין מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר בשנה שקדמה לו
)שהתפרסם ב 15 -בינואר בשנה הקודמת(.
 .8עובדים שהחלו עבודתם בחברה החל מיום  1.1.2004ואילך לא יהיו זכאים לשכר י"ד ולדרגת כוכב.
הצדדים יקימו צוות היגוי משותף אשר יבחן הגדלת הפרשות החברה לפנסיה צוברת עבור עובדים
שהחלו עבודתם בחברה החל מיום  ,1.1.2004וזאת באמצעות הגדלת אחוז ההפרשות הקיימות של
החברה לפנסיה צוברת ו/או באמצעות הכללת רכיבי שכר נוספים ו/או חלק נוסף של רכיבי שכר קיימים.
 (3עובדי החברה מתחלקים למספר קבוצות עיקריות:
עובדים קבועים

 9,689 -עובדים נכון ל שכר חודש דצמבר  .(2009עובד ,שקיבל קביעות בהתאם

לנהלי החברה .קבוצת עובדים זו נחלקת לעובדי דורות א' ו – ב' )עובדים שהחלו עבודתם בחברה עד 10
ביוני  1996ועד בכלל( ,שהינם מבוטחים בפנסיה תקציבית על  -פי תקנון קופת הגמל המרכזית לקצבה
של עובדי חברת החשמל )מנוהלת בידי חברת כ.פ.י( ,ולעובדי דור ג' )שהחלו עבודתם בחברה החל ב –
 11ביוני  1996ואילך( ,אשר מבוטחים בקרנות פנסיה חיצוניות צוברות.
עובדים בהסכם מיוחד  879) -עובדים נכון ל שכר חודש דצמבר  - (2009עובד המתקבל למשרה שאינה
צמיתה ,לביצוע משימה מוגדרת הנמשכת תקופה קצובה ,כגון :הקמת תחנות כוח ,או תחנות משנה ,או
ביצוע פרויקטים מתמשכים במחוזות .עובד כנ"ל זכאי ,בהתאם להסכם הקיבוצי ,לזכויות המפורטות בחוקת
העבודה לגבי העובדים הקבועים ,למעט הזכאות לפנסיה תקציבית ולסל אנרגיה .הפיצויים שישולמו
לעובדים בהסכם מיוחד ,הכפופים להוראות הסכם קיבוצי מיוחד משנת  ,1996בעת פיטוריהם ,יהיו מוגדלים
כדלקמן :בגין השנתיים הראשונות לעבודה ,פיצויים בשיעור של  200%לכל שנת עבודה ומהשנה השלישית
ואילך ,פיצויים בשיעור של  300%לכל שנה.
בהתאם להסכמים קיבוציים בנושא ,תקופת ההעסקה המרבית של עובדים בהסכם מיוחד ,אשר החלו
עבודתם בחברה החל מ 1 -בינואר  2005ואילך ,הינה עד ל 5 -שנות עבודה ואילו תקופת העסקתם של
עובדים כאמור לעיל אשר החלו עבודתם עד  31בדצמבר  2004ועד בכלל ,הינה עד ל 10 -שנות עבודה.
עובדים ארעיים – ) 872עובדים נכון ל שכר חודש דצמבר  -(2009עובד המתקבל למשימה שאינה כמפורט
לגבי עובד בהסכם מיוחד .עובד כנ"ל זכאי לזכויות המפורטות בחוקת העבודה ,בסייגים המופיעים בה
ולמעט הזכאות לפנסיה תקציבית ולסל אנרגיה .הפיצויים שישולמו לעובדים ארעיים יהיו כמתחייב בחוק.
עובדים ארעיים בהסכם מיוחד – ) 1,213עובדים נכון ל – שכר חודש דצמבר  -(2009עובד ארעי שעבד
לפחות שנתיים בחברה וחתם על מעבר למעמד ארעי הסכם מיוחד .בהתאם להסכם הקיבוצי ,זכאי עובד
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כנ"ל לזכויות המפורטות בחוקת העבודה לגבי עובד קבוע ,למעט הזכאות לפנסיה תקציבית ולסל אנרגיה.
הפיצויים שישולמו לעובדים ארעיים בהסכם מיוחד יהיו כמתחייב בחוק .בהתאם להסכמים קיבוציים בנושא,
תקופת ההעסקה המרבית של עובדים ארעיים בהסכם מיוחד ,אשר החלו עבודתם בחברה החל מ1 -
בינואר  2005ואילך ,הינה עד ל 5 -שנות עבודה ,ואילו ,תקופת העסקתם של עובדים כאמור לעיל ,אשר
החלו עבודתם עד  31בדצמבר  2004ועד בכלל ,הינה עד ל 10 -שנות עבודה.
עובד בחוזה אישי – )  73עובדים נכון ל שכר חודש דצמבר  -(2009עובד הנקלט לעבודה כלשהי בחברה
וחתם על חוזה אישי ,הקובע את שכרו ומסדיר את כל תנאי עבודתו בחברה.

ב .תגמול עובדים
ככלל ,אין בחברה תוכניות תגמול מיוחדות מלבד האמור להלן:
 (1דירקטוריון החברה רשאי להחליט על תשלום בונוס לעובדי החברה וזאת במגבלות של הנחיות רשות
החברות הממשלתיות בהקשר זה ,הקובעות ,בין היתר ,כי תשלום הבונוס לא יעלה על  10%מהרווח
השנתי הנקי של החברה .הבונוס משמש לתגמול עובדים על הצטיינות והצלחה של החברה ,ותשלומו
כפוף לאישור מוקדם של רשות החברות הממשלתיות.
(2

עובדי החברה הקבועים והגמלאים זכאים לסל אנרגיה ,עד תקרת צריכה של  18,000קוט"ש לשנה עבור
דירת מגוריהם בלבד ,לצריכה ביתית ולשימושם האישי.

 (3קופת גמל מרכזית לקצבה
מיום  8במרס  2005מפקידה החברה כספים לכיסוי ההתחייבות לפנסיה בגין עובדי דור א' ודור ב' בקופת
הגמל המרכזית לקצבה )"הקופה"( .הקופה פועלת מכח תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות
גמל( ,התשכ"ד –  1964ומנוהלת נכון להיום על ידי חברה מנהלת בשם כ.פ.י .לפרטים ראה ביאור 19
בדוחות הכספיים.
 3.7.4שינוי ארגוני – "תוכנית מצפן"
דירקטוריון החברה אישר ביום  14במאי  2008באופן עקרוני את מתווה הפעולה של התוכנית לשינוי
ארגוני )"תוכנית מצפן"( ,אשר הוצגה לדירקטוריון על ידי מנכ"ל החברה .התוכנית מבוססת ,בין היתר ,על
פרישה של כ 2,000-2,500 -עובדים ועל תהליך של צמצום מצבת עובדי החברה אשר יתפרס לאורך
תקופה של כשלוש שנים ,על רה-ארגון של יחידות החברה אשר יכלול שינוי מוטת השליטה הניהולית,
איחוד פונקציות בעלות יתרונות לגודל ,ביטול כפילויות ויצירת מנגנוני ניהול תומכים שמטרתם לשפר
תהליכים ,גמישות ניהולית וניצול מיטבי של משאבים וכוח אדם.
על פי הערכה ראשונית של הנהלת החברה ,העלות הכוללת של התוכנית מוערכת בכ 2.3-4.0 -מיליארד
שקל חדש .בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר  19לא בשלו עדיין התנאים להכרה בעלויות הצפויות
בגין התוכנית )למעט בגין פרישת העובדים( .הדירקטוריון הנחה את מנכ"ל החברה לקיים במהירות
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האפשרית הליכי היוועצות ומשא ומתן אינטנסיביים עם ארגון העובדים של החברה ,כנדרש על פי דין
בקשר לזכויות העובדים .ארגון העובדים הודיע ,לאחר הצגת התוכנית ,כי הוא מתנגד ליישום התוכנית
ואסר על העובדים לשתף פעולה בנושא .בהמשך ,התקיימו פגישות היוועצות בודדות ,אשר לא הובילו
להבנות בין הצדדים.
בראשית חודש מאי  2009הוסכם בין ההנהלה וארגון העובדים להיכנס לתהליך הדברות ,בשילוב
הגורמים המוסמכים במדינה ,בכל הנוגע לשינוי המבני במשק החשמל )כמפורט בסעיף  1.7.1בדוח זה(
וכן על שינויים ארגוניים והתייעלות בחברה .הליך ההידברות אמור להסתיים עד ליום  1באוגוסט 2009
וזאת במטרה להגיע להסכמה על עקרונות השינויים האמורים.
בתאריך  18במרץ  2010הוסכם בין נציגי המדינה ,ההסתדרות ,ארגון העובדים וההנהלה על כניסה
להליך רציף ואינטנסיבי של דיונים על נושא השינוי המבני והארגוני וזכויות העובדים הקשורות אליהן.
דיונים אלו מתוכננים להימשך מספר ימים בכל שבוע בהשתתפות כל הצדדים ,במטרה להגיע להסכמות
על הנושאים האמורים.
 3.7.5יחסי עבודה והבאתם לידי סיום
יחסי העבודה בחברה מושתתים על העקרונות הקבועים בחוקת העבודה החדשה לעובדי חברת החשמל,
שנחתמה ביום  25במרץ ") 2002חוקת העבודה"( .חוקת העבודה והנהלים שהוצאו מכוחה מהווים את
המקור הנורמטיבי הראשי בכל הנוגע לקבלה לעבודה בחברה ,סיום עבודה ,תנאי עבודה ויחסי עבודה.
תוקפה של חוקת העבודה ,שמעמדה המשפטי הוא של הסדר קיבוצי דו צדדי ,הינו עד לתאריך 31
בדצמבר .2015
סעיף  185לחוקת העבודה קובע ,כי עקב צרכי החברה ,רשאית הנהלת החברה בהסכם עם ועד העובדים
להעביר עובד לתפקיד או למקום עבודה אחר ,זמנית או באופן קבוע ,מבלי להרע בתנאי עבודתו ומבלי
להפחית משכרו.
סוגיית סיום העסקתם של עובדי החברה עליהם חלה חוקת העבודה מוסדרת בסעיפים  200-201לחוקת
העבודה .לפי האמור בסעיפים אלה ,יכולה החברה לפטר עובד ,בין היתר ,בגין רה-ארגון ביחידות החברה
או מסיבה מספקת אחרת ,כאשר בכל מקרה של פיטורים ,למעט של עובד ארעי ,תבוא הנהלת החברה
תחילה בדברים עם ועד העובדים והעובד יפוטר מתוך הסכם עם ועד העובדים.
בהעדר הסכמה עם ועד העובדים בעניין פיטורי עובד בחברה ,יובא הנושא ,בהתאם להוראת סעיף 223
לחוקת העבודה ,למשא ומתן בין מנכ"ל חברת החשמל לבין ההסתדרות הכללית .חוקת העבודה לא
כוללת מנגנון הכרעה למקרה בו לא מושגת הסכמה בין מנכ"ל החברה וההסתדרות.
מההוראות האמורות שבחוקת העבודה עולה ,כי הנהלת החברה מוגבלת ביכולתה לנקוט צעדי התייעלות,
אשר כרוכים בסיום העסקתם של עובדים בחברה .צעדים כאמור דורשים קבלת הסכמת ועד העובדים,
ובהעדר הסכמה כאמור ניתן להביא את הנושא למשא ומתן מול ההסתדרות .ככל שמשא ומתן זה לא
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יצלח ,לא קיים מנגנון בחוקת העבודה אשר יאפשר יישום מהלכים של רה-ארגון תוך פיטורי עובדים מבלי
שהתקבלה הסכמה למהלכים אלה.
בדבר יחסי העבודה בחברה ומצב סכסוכי העבודה נכון למועד דוח זה ,ראה ביאור  24ג' בדוחות
הכספיים.

 3.7.6סכסוכי עבודה
 ( 1ביום  26במאי  2008נמסרה הודעה על שביתה בהתאם לחוק ישוב סכסוכי עבודה.
עיקר העניינים שבסכסוך :כוונת המעסיק לכונן שינוי ארגוני ותוכנית התייעלות בהיקפים נרחבים
בעלי השלכות משמעותיות וקריטיות על העובדים מכל הבחינות ,לרבות אך לא רק :תנאי עבודה,
זכויות ,זכויות הפנסיה ,מעמד ,בטחון תעסוקתי .במסגרת השינוי הארגוני ותוכנית ההתייעלות
בכוונת המעסיק לבצע התייעלות מאסיבית הכוללת ,בין היתר ,פרישה מוקדמת של  2,000עד
 2,500עובדים קבועים שתחול בכל יחידות החברה עד שלוש שנים ממועד הפעלת התוכנית על פי
רשימות הנהלה .המעסיק נוהג בחוסר תום לב שעה שהוא מנסה לדחוק את ארגון העובדים ולהציבו
בפני עובדות מוגמרות ,בין היתר ,בקובעו לוח זמנים של  9חודשים להתארגנות ויישום השינוי
הארגוני ותוכנית ההתייעלות.
ביום  1בינואר  2009המנכ"ל והוועד הגיעו להבנות בדבר יישום חלק מהצעדים של תוכנית מצפן
וניהול משא ומתן אינטנסיבי לגבי צעדים נוספים ,שנמשך עד  15בפברואר  .2009הואיל והמשא
ומתן לא צלח ,הודיע המנכ"ל ביום  10במרס  2009על המשך יישום מרכיב השינוי הארגוני של
תוכנית מצפן .בעקבות החלטת המנכ"ל החלו העובדים ביום  12במרס  2009בנקיטת עיצומים.
החברה פנתה לרשות החשמל בבקשה לקבל כיסוי תעריפי לנזקים שגרמו העיצומים.
כתוצאה

מפניות

החברה

לבית

הדין

האזורי

לעבודה

ניתנו

החלטות

כדלקמן:

ביום  5באפריל  2009ניתנה החלטה המחייבת את העובדים לתקן כל תקלה ולשתף פעולה בכל
הנדרש לצורך הפקת הדוחות הכספיים והגשתם במועד .נאסר על העובדים לנקוט בעיצומים כלשהם
אשר יפריעו את מהלך הפקת הדוחות הכספיים .כן נקבע כי החברה תקפיא למשך  45יום את כל
הפעולות ליישום תוכנית "מצפן" וכי על כל הצדדים להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי על מנת לבחון את
יישום תוכנית "מצפן" בצורה מוסכמת .עוד נקבע כי עד להחלטה אחרת לא תנכה החברה משכר
העובדים בגין העיצומים שננקטו עד אותו יום .ביום  16באפריל  2009ניתנה החלטה המחייבת את
העובדים להימנע משיבושים אשר יש בכוחם לגרום להפרעות באספקה סדירה של החשמל ,דהיינו:
לאפשר תפעול שגרתי של שרשרת החשמל וטיפול בכל התקלות הנדרשות ביחידות הייצור של
החברה .ההתחייבות אינה כוללת ביצוע עבודות שיפוץ במשמרות שנייה ושלישית וחיבור יחידות
הייצור לגז טבעי .ביום  26באפריל  2009לאחר מספר שעות של ניסיונות להגיע למתווה מוסכם של
הבנות בין נציגי המדינה ,ארגון העובדים והחברה ,שלא צלחו ,נקבע דיון נוסף ליום  3במאי .2009
ביום  3במאי  2009הגיעו ההנהלה וארגון העובדים להסכמות ,שיעמדו בתוקפן עד ליום  1באוגוסט
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 2009או עד למועד מאוחר יותר שייקבע בין הצדדים ,שעיקרן הקפאת תוכנית מצפן והחזרת המצב
לקדמותו בהקשר לתוכנית מצפן כפי שהיה ערב יום  15בפברואר  2009והפסקת כל העיצומים
וחזרה מיידית לעבודה מלאה וסדירה.
עוד קודם לכם ,ביום  30באפריל  ,2009נתקבל מכתב מנכ"ל משרד התש"ל ומנהל רשות החברות
המופנה למנכ"ל החברה וליו"ר נציגות העובדים בו הם מודיעים על כוונתם לקיים עמם הידברות
בנושא השינוי המבני בחברה ומשא ומתן בנושא זכויות העובדים במסגרת השינוי המבני.
 (2בעקבות החלטת הממונה על השכר מיום  10ביוני  2009על יישום החלטת הממונה על השכר מיום
 21באוגוסט  2006על כל רכיביה )למעט סוגיית החזר הוצאות רכב לגבייה התבקשה החברה
להביא את עמדת הדירקטוריון( ,נמסרה ביום  30ביוני  2009הודעה על שביתה לפי חוק ישוב
סכסוכי עבודה .העניינים שבסכסוך :דרישה לחתימת הסכם קיבוצי אשר יסדיר את מכלול זכויות
העובדים ותנאי העסקתם ,על רקע החלטת הממונה על השכר במשרד האוצר להפחתת זכויות.
ביום  6באוגוסט  2009נחתם הסכם קיבוצי מיוחד ,אשר קבע ,בין היתר ,הידברות לעניין החלטת
הממונה על השכר מיום  10ביוני  ,2009הקפאת תשלום תוספת שכר בשיעור 0.3%
במשכורת/גימלת דצמבר  2009וביטול סכסוך העבודה האמור.
ביום  3.2.2010הורה הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לחברת החשמל להמשיך
ביישום החלטתו מיום  ,21.8.2006לתקן את חריגות השכר האחרות המנויות בהחלטותיו הקודמות
החל ממשכורת חודש פברואר  ;2010לתבוע מהעובדים והגמלאים השבה של תשלומים ששולמו
להם מיום  1.1.2004בניגוד להחלטותיו ,ועוד.
בעקבות מו"מ אינטנסיבי בין הנהלת החברה ,ארגון העובדים וההסתדרות ונציגי האוצר ,הושגו
הבנות בין הצדדים בנושא אופן יישום החלטות הממונה על השכר ,קיזוז מהסכמים ומעבר להצמדת
הגמלאות למדד .בימים אלו נערך מו"מ לקראת חתימה על הסכם קיבוצי בעניינים אלו.
ביום  21.2.2010אישר הממונה על השכר לחברה לדחות יישום החלטותיו למשכורת מרץ ,2010
נוכח ההבנות שהושגו )ראה פירוט בסעיף  3.7.3א' לעיל(.
 (3ביום  8ביולי  2009הגיעו נציגי המדינה ,החברה וארגון העובדים להבנות על פיהן יקיימו דיונים
אינטנסיביים על השינוי המבני ותוכנית ההתייעלות ומשא ומתן בנושא זכויות העובדים בשינוי המבני
במטרה להגיע לעקרונות מוסכמים עד ערב ראש השנה ה 18 -בספטמבר .2009
 (4ביום  12בנובמבר  2009נמסרה הודעה על שביתה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה.
עיקר העניינים שבסכסוך:
א( ניסיונות לפגוע בפנסיה של העובדים ,לצמצם את החוב האקטוארי ולהפחית את ההתחייבויות
הפנסיוניות של המעסיקה ,לרבות ניסיונות לפגוע בקופת הגמל המרכזית לקצבה כ.פ.י
ובאיתנותה הפיננסית .המעסיקה מתעלמת מדרישת נציגות העובדים לשיפור תנאי הפנסיה
ומניעת שחיקת הפנסיה ומנסה לחזור בה מהסכמות קודמות.
147

ב( דרישות נציגות העובדים הנוגעות להשלכות ולפגיעות בתנאי עבודתם ,שכרם ומעמדם של
העובדים באגף חשבונאות וכלכלה עקב הטלת עומס עבודה חריג בהיקפו.
 ( 5ביום  28בינואר  2010נמסרה הודעה על שביתה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה .העניין שבסכסוך הינו
דרישת נציגות העובדים לחתימה על הסכם שכר חדש לתקופה שמיום  ,1.1.2010לאחר תקופת
הסכם השכר הקודם הסתיימה.

 3.8רכוש קבוע ומתקנים
א .כללי
פירוט הרכוש הקבוע והמתקנים המתוארים להלן ,מתייחסים לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או
המשמשים את החברה ,בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה והמדינה בדבר זכויותיה של החברה
ברכוש ובנכסים כאמור ,שהיו בידי החברה במועד פקיעת הזיכיון )לעניין "הסדר הנכסים" והשלכותיו על
החברה ראה סעיף  1.7.2לדוח זה(.
ביוזמת החברה ,הוחל במהלך השנים האחרונות מהלך מרוכז ,ממוקד ורצוף לאסוף ולרכז את כל המידע
על כלל נכסי החברה ,אשר היו פזורים באגפים ובמחוזות ,לרבות תחנות טרנספורמציה ,מתקנים
ניידים/ארעיים/שכירות וכו' ולהסדירם בכל הקשור להקמת "ספר נכסים" ,רישום זכויות )לרבות הערות
אזהרה ,ככל שרלוונטי( ,ניהול ופיקוח ,לרבות פינוי פולשים מנכסי החברה או הסדרת מעמדם של שוהים
בנכסי החברה .בידי החברה "ספר נכסים עיקריים" מלא )המתעדכן מעת לעת( ,וכן "ספר נכסים משניים"
)כ 13,000 -נכסים .בעיקר תחנות טרנספורמציה( .כמו כן ,החברה פועלת לרישום הזכויות בנכסיה ,הן
לעניין "הנכסים העיקריים" והן לעניין "הנכסים המשניים".

ב .מתקנים המשרתים את כל מקטעי הפעילות
להלן פרטים בדבר רכוש קבוע ומתקנים המשרתים את כל מקטעי הפעילות:
בניין המשרדים הראשי של החברה ,בשטח של כ 80,000 -מ"ר ,ממוקם בכניסה הדרומית לחיפה.
לחברה ישנן זכויות שכירות בכ 79 -נכסים המשמשים לשימושים שונים כגון :משרדים ,מחסנים ,תחנות
ניטור ,תחנות משנה ארעיות וניידות וכד'.

בנוסף לחברה  9אתרים לוגיסטיים המשמשים כשטחי אחסון לפי הפרוט כלהלן:

שם אתר

.1

מיקום

תל אביב

מרכז טכני בית מלאכה
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סוג אתר

לוגיסטי

שטח האתר
במ"ר
1,380

מיקום

שם אתר

סוג אתר

שטח האתר
במ"ר

.2

מחסן גיבורי ישראל

תל אביב

לוגיסטי

8,508

.3

מחסן קריית שמונה

קריית שמונה

לוגיסטי

3,000

.4

מגרש קריית גת *

קריית גת

לוגיסטי

3,600

.5

מרכז לוגיסטי צפון עכו *

עכו

לוגיסטי

121,572

שטח

לאחסון

עגלות

ציוד

.6

ירושלים

ירושלים

לוגיסטי

775

.7

מחסן בית דגן

בית דגן

לוגיסטי

85,108

.8

מרכז לוגיסטי לילנד אשדוד

אשדוד

לוגיסטי

121,978

.9

מרכז לוגיסטי אורות רבין

חדרה

לוגיסטי

270,000

סה"כ שטח:

615,921

* נכון למועד דוח זה הנכסים פנויים ואינם משמשים לאחסון.
נכסים אלה הינם בבעלות החברה )לעניין זה ראה סעיף  1ז' בדוחות הכספיים לעניין הסדר הנכסים( או
בהחזקתה ,וחלק מן המקרקעין הינם במסגרת הסכמי חכירה ארוכי טווח )בעיקר עם מינהל מקרקעי ישראל(
או במסגרת זכויות שהוענקו לחברה על ידי בעלי הנכסים )למשל ,זיקת הנאה או הרשאה לשימוש ללא
תמורה שאינה בגדר חכירה ,או זכויות חזקה שקיים תהליך להסדרתה בחוזה( או במסגרת זכויות שקיימות
לחברה מכח הדין .על הנכסים וזכויות כאמור חלים שעבודים צפים שיצרה החברה להבטחת התחייבויותיה
)ראה ביאור  18ה' בדוחות הכספיים(.
ג .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע של החברה נחלק לשתי קבוצות עיקריות :רכוש קבוע מופעל ורכוש קבוע בהקמה .רכוש
קבוע מופעל מורכב בעיקר מתחנות כוח )כולל מקרקעין ,בנינים ומכונות( ,תחנות מיתוג וטרנספורמציה,
רשתות חלוקה ,תחנות מיתוג וקווי מתח על  400ק"ו .רכוש קבוע בהקמה מורכב בעיקר מתחנות כוח
ובניינים.
לחברה נכסים )בעיקר רשתות חלוקה( בשטחי הרשות הפלסטינאית .הנהלת החברה מעריכה כי במידה
והבעלות על הנכסים הנמצאים בשטחי הרשות הפלסטינאית תועבר מידי החברה ,היא תקבל שיפוי בסכום
השווה לפחות לערך הנכסים כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים )ראה ביאור  11ז' לדוחות הכספיים(.
ד .נכסים לא מוחשיים
 .1תוכנות
149

החברה עוסקת באפיון ,פיתוח ויישום של מערכות מידע ופתרונות התומכים בתהליכים עסקיים בחברה
בתחומים הבאים :שירות לקוחות ו –  ,Billingשרשרת החשמל ,תכנון והקמה של פרויקטים הנדסיים,
תוכנות בנושאי ביטחון ובטיחות ,וכן תוכנות העוסקות בנושאים ניהוליים ,עסקיים לוגיסטיים .בנוסף
לחברה ניסיון וידע רב ,שנצבר בנושאים הבאים :תכנון ,אירוח והפעלת תשתיות מחשוב בכל סוגי
הפלטפורמות ,תשתיות ושירותי טלקום ושו"ב )סיבים אופטיים ,מיקרוגל ,אלחוט( ,התמחות
בארכיטקטורה וטכנולוגיות  ITמגוונות עם דגש על אבטחת מידע ואינטגרציה וכן בכל שלבי מחזור החיים
של פרויקטי מחשוב וטלקום רבי היקף.
 .2פטנטים
נכון ל –  31בדצמבר  ,2009לחברה שני פטנטים ,שמועד פקיעת תוקפם הינו בין השנים  2010עד
 2012בנושאים הבאים :א .שיטה להקטנת שדה מגנטי חיצוני לכבל חשמלי ב .מוליך אלום עבור קו
חשמל לחברה שני פטנטים נוספים הנמצאים בתהליכי אישור.
בנוסף ,מטופלים בחברה פטנטים במסגרת של קר"ט – יחידה לקידום רעיונות טכנולוגים.
במסגרת היחידה מתבצעות בדיקות ישימות של פטנטים המועמדים להיקלט בה ,המתוקצבים בתקציב
נפרד בכפוף לנוהל התקשרות החברה .בנוסף ,היחידה רושמת פטנטים על מנת להגן על רעיון הממציאים
בחממה והתשלום עבור הטיפול מוגדר כהלוואה.
 .3זיכיונות
חברת נכסי הירדן בע"מ הינה בעלת רישיון שימוש ב 20 -תדרי  VHFשנרכש בשנת  1999מחברת
"אירומיד" .הרכישה מומנה על ידי חברת החשמל ובתמורה ניתנו לחברת החשמל זכויות שימוש בלעדיות
בתדרים.התדרים מיועדים לשימוש בפרויקט ה .DMS

 3.9הון חוזר
מדיניות אשראי
א .אשראי לקוחות:
טווח האשראי הממוצע ללקוחות בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009הינו כ – 61.6ימים לעומת 53
ימים בשנה המקבילה אשתקד .ההיקף הממוצע של אשראי ללקוחות בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2009הסתכם בכ 4,004 -מיליוני שקל חדש לעומת

 3,604מיליוני שקל חדש בשנה המקבילה אשתקד.

ב .אשראי מספקים:
טווח האשראי הממוצע מספקים בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009הינו כ – 39ימים לעומת 46
ימים בשנה המקבילה .ההיקף הממוצע של אשראי מספקים בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
הסתכם בכ 1,427-מיליוני שקל חדש לעומת  1,633מיליוני שקל חדש בשנה המקבילה.

3.10

מימון

3.10.1
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תעריף החשמל נקבע בהתבסס על עלויות החברה כמפורט בביאור  1ג' לדוחות הכספיים .לאור עקרונות
התעריף כאמור ,הכנסות החברה )למעט התשואה על ההון בניכוי דיבידנד שנדרש בהתאם להנחיית רשות
החברות כאמור בסעיף  1.8בדוח זה( אינן מהוות מקור עיקרי למימון פעילות פיתוח משק החשמל ,והחברה
נדרשת לכן לגייס ממקורות מימון חיצוניים את רוב המימון הנדרש לכך.
יחד עם זאת בשנים האחרונות מימון חלק מתוכנית הפיתוח של החברה התבצע בין היתר באמצעות
העלאת התעריף .כך למשל ,רשות החשמל אישרה החל מיום  8בספטמבר  2007תוספת עלות מוכרת
בשיעור של  5%למשך שנה או עד לקביעת בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור ,לפי המוקדם מביניהם,
המהווה הקדמת הכרה בעלות השקעה .בנוסף ,בהחלטת רשות החשמל מיום  30באוקטובר  ,2008רשות
החשמל מכירה בעלויות לצרכי מימון תוכנית חירום בסכום מצטבר של  2מיליארד שקל חדש.
ההכרה תיפרס על פני תקופה של שנתיים החל מחודש ינואר  2009ועד ליום  1בנובמבר  2011או עד סיום
הגבייה.
החברה נוהגת לגייס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל מבנקים בארץ ובחו"ל
ובאמצעות קווי אשראי ומלוות ייעודים למימון יבוא וציוד .החברה מבצעת מעת לעת עסקאות הגנה על מנת
למזער את השפעתן של תנודות שערי החליפין.

 3.10.2שיעור ריבית ממוצע על הלוואות
החברה מממנת את פעולותיה באשראי בנקאי ובאשראי חוץ בנקאי .להלן פירוט שיעור הריבית הממוצע
לתקופה שהסתיימה ב –  31בדצמבר  2009להלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה,
בפילוח של אשראי לזמן קצר ואשראי לזמן ארוך ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים.
שיעור ריבית ממוצע )(%

שיעור ריבית ממוצע )(%

לאשראי לזמן קצר

לאשראי לזמן ארוך

מקורות אשראי בנקאיים

3.31

5.13

מקורות אשראי לא בנקאיים

3.18

6.48

פרטים

 3.10.3מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי
בכדי לממן את תוכנית הפיתוח של החברה ,תידרש החברה למקורות מימון חיצוניים בהיקפים ניכרים.
יכולתה של החברה ללוות ממערכת הבנקאות הישראלית מוגבלת בשל מגבלות האשראי החלות על פי
הוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל .על פי הוראות אלה ,בנק ישראלי לא יעניק הלוואות ל"לווה בודד"
בשיעור העולה על  15%מהונו העצמי ,לאחר התאמות ,ובנוסף בנק ישראלי לא יעניק הלוואות ל"קבוצת לווים"
בשיעור העולה על  30%מהונו העצמי של הבנק ,לאחר התאמות .המונח "קבוצת לווים" כולל ,בין היתר ,את

151

הלווה ,אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידם .לעניין מגבלות אלה ,המדינה אינה נחשבת כלווה והיא אינה
נכללת ב"קבוצת הלווים".
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה –  2005והתקנות שהותקנו על פיו ,רשאית
קופה -להחזיק בניירות ערך ,להפקיד פיקדונות ולהעניק הלוואות לחברה בשיעור מרבי של  10%משווים
המשוערך של נכסיה .בנוסף ,רשאית כל קופה להחזיק עד  25%) 15%עבור קבוצות משקיעים( מערכן הנקוב
הכולל של אגרות חוב סחירות באותה סדרה .בפועל ,להערכת החברה קופות הגמל אינן מגיעות לשיעור
המרבי המותר להן על פי חוק זה.
הפוטנציאל התיאורטי לקבלת הלוואות ממערכת הבנקאות ומהשוק המוסדי בישראל עומד ,להערכת החברה,
על סכום נמוך משמעותית מצרכי החברה ,אשר אינו יכול ממילא להוות מקור מימון עיקרי לתוכנית הפיתוח של
החברה.

 3.10.4אשראי שנתקבל מתאריך הדוחות ועד למועד החתימה על דוח זה
לאחר  31בדצמבר  2009ועד למועד דוח זה גייסה החברה סך של כ 124.5 -מיליוני שקל חדש תמורת קבלת
הלוואות ,לפי הפירוט הבא:

תאריך

גיוס

סכום במטבע מקורי

סכום בשקל
חדש

17/02/10

הלוואה מDZ -

 24.3מ' אירו

 124.5מיליון

25/02/10

הלוואה מDeutsche -

 0.195מ' אירו

 1מיליון

 3.10.5מגבלות החלות על התאגיד מכח הסכמי מימון
נכון למועד הדוח ,החברה אינה נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות כלשהן )כגון יחס שירות חוב ,או יחס
חוב ל (cap -בקשר עם אשראי שקיבלה מבנקים או מאחרים .עם זאת ,במסגרת חלק מהסכמי ההלוואה
השונים בהם התקשרה החברה ,החברה נדרשת לקבל את אישור המלווה להעברת הנכסים נשוא ההלוואה
הספציפית .לפרטים בדבר מגבלות עיקריות הקיימות על החברה מכוח התחייבויותיה הפיננסיות ועילות
עיקריות להעמדה לפירעון מיידי בהסכמי הלוואות ואגרות חוב של החברה ראה ביאור  18ו' בדוחות הכספיים.
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 3.10.6אשראי בריבית משתנה
ליום  31בדצמבר  ,2009לחברה אשראי בריבית משתנה בסך של  5,286.90מיליוני שקל חדש .להלן פירוט
אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה:

טווח שיעורי ריבית

טווח הריבית

יתרה ל-

בשנת )2009ב-

31.12.2009

(%

)במיליונים(

מטבע

גבוה

נמוך

גבוה

נמוך

מטבע
מקורי

שקל חדש

דולר ארה"ב

Libor 6m + 1.7

Libor 6m+0.15

4.74

2.64

342.1

1,291.6

אירו

Libor 6m + 1

Libor 6m+0.325

6.17

1.32

685.7

3,731.3

פרנק שוויצרי

Libor 6m + 0.5

Libor 6m+0.5

3.41

0.90

1.1

4.1

לירה שטרלינג

Libor 6m + 0.5

Libor 6m + 0.5

6.73

1.28

1.6

9.9

Telbor 6m +

Telbor 6m +

1.15

1.15

5.65

2.39

250

250

שקל לא צמוד

 3.10.7דירוג אשראי
א .דירוג בישראל
בשנת  ,2002לאחר הנפקת אגרות החוב מסדרה  ,22דורגו כל אגרות החוב המדורגות של החברה
שהונפקו בישראל ,בדירוג הגבוה ביותר ,AAA ,ע"י חברת הדירוג הישראלית הנקראת כיום

& Standard

") Poor's Maalotמעלות"( .ביום  22בנובמבר  ,2006הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות החוב של
החברה ל .AA+/ Negativeביום  24במרץ  ,2009הודיעה מעלות על הורדת דירוג נוספת לאגרות החוב של
החברה ל ל AA/ Negativeדירוג מעלות לא השתנה עד לתאריך הדוח.
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ב .דירוג בחו"ל
בשנת  1996דורגו אגרות החוב של החברה על ידי שתי חברות דירוג בינלאומיות  Standard & Poor’sו -
 ,Moody’sבדירוג  A-ו ,A3 -בהתאמה .בחודש פברואר  2003הודיעה  Standard & Poorsעל הורדת דירוג
אגרות החוב של החברה בדרגה אחת ,ל  BBB+עם צפי שלילי .ביום  24במרץ  ,2009הודיעה & tandard
 Poor’sהורדת דירוג נוספת לאגרות החוב של החברה לדירוג  BBBעם צפי שלילי .דירוג & Standard

 Poor’sלא השתנה עד לתאריך הדוח .ביום  19בינואר  2003הודיעה  Moody’sעל הורדת דירוג אגרות
החוב של החברה בשתי דרגות לדירוג .negativeBaa2בחודש יוני  2005הודיעה  Moody’sעל שינוי
מתודולוגיה אשר במסגרתה נשאר דירוג החברה על  Baa2אולם הצפי השלילי שופר לצפי יציב .דירוג
 Moody’sלא השתנה עד תאריך הדוח.
 3.11מיסוי
ראה לעניין זה ביאור  22בדוחות הכספיים.
 3.12מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
ראה לעניין זה סעיפים  1.7.1עד  1.7.3בדוח זה.
 3.12.1הוראות חוק משק החשמל ,תקנות שהותקנו מכוחו והחלטות רשות החשמל
ראה לעניין זה סעיפים  1.7.1עד  1.7.3בדוח זה.
 3.12.2החלטות ממשלה
ראה לעניין זה ביאור  1ה' בדוחות הכספיים.
 3.12.3חוק יסודות התקציב  ,התשמ"ה") 1985-חוק יסודות התקציב"(
על חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת חל חוק יסודות התקציב.
בנוסף לחובת החברה לפעול בהתאם לכללים שקבעה הממשלה ולקבל את אישורה בעת קביעת שכר ,תנאים
סוציאליים ,הטבות ,מענקים ותנאי עבודה אחרים של עובדיה הבכירים ושל שאר עובדיה ,כאמור בסעיף
)32א() (4לחוק החברות הממשלתיות ,חלות על החברה מספר הוראות בחוק יסודות התקציב ,אשר לפיו
חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות ,נכללות
בהגדרת "גוף מתוקצב".
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בהתאם להוראות סעיף  29לחוק יסודות התקציב ,החברה לא יכולה להסכים על שינויים בשכר ,בתנאי פרישה
או בגמלאות ,או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא להנהיג שינויים או הטבות כאמור ,אלא
בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר.
על אף האמור בכל דין ,כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את ההוראה לעיל .אם גוף מתוקצב לא
קיים את ההוראה לעיל ,שר האוצר רשאי להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש
להעביר לגוף המתוקצב מתקציב המדינה ורשאי להפסיק או להפחית כל מענק או השתתפות שהגוף
המתוקצב היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה ,כל עוד מבצע אותו גוף תשלומים בניגוד להוראת חוק
יסודות התקציב.
דירקטור שהסכים ביודעין על שינויים או הטבות בניגוד לאמור ,ייראה כדירקטור שאינו ממלא את תפקידו
כראוי לעניין סמכות השרים להעבירו מכהונתו ,ויראו הסכמה של מנכ"ל לשינויים כאמור לעילה מספקת
לממשלה להעבירו מכהונתו.
גוף מתוקצב חייב למסור למנהל הכללי של משרד האוצר ,לפי דרישתו ,כל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב
אחר ביצוע חוק יסודות התקציב.
גוף מתוקצב ימסור לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,אחת לשנה ,דו"ח מפורט על תנאי
העסקתו של כל בעל תפקיד כהגדרתו בסעיף 33א)ד( לחוק יסודות התקציב ,שמועסק על ידו .ההגדרה כוללת
יו"ר וחבר דירקטוריון ,מנכ"ל ,משנה או סגן מנהל כללי ,מזכיר ,מבקר פנימי ,יועץ משפטי וכל מנהל אחר
הכפוף במישרין למנכ"ל.
כמו כן יעביר גוף מתוקצב לפי דרישת הממונה על השכר ,הסדרים ,הסכמים ,הסכמי שכר קיבוציים ואישיים.
שר האוצר רשאי לעכב סכומים המגיעים לגוף החייב בדיווח כתמיכה או על פי דין ,אם אינו מקיים את חובת
הדיווח.
הממונה על השכר הוסמך ,לגבי הסכם שכר הכולל חריגת שכר כמשמעותה בסעיף  29לחוק יסודות התקציב,
לבדוק את הנושא ,לקבוע הסדרים זמניים לתקופת הבדיקה ,להודיע לגוף ולעובדים בתום הבדיקה על בטלות
ההסכם ועל החובה להפסיק תשלומים חורגים ,לקבוע מה דין שכר ששולם לפי הסכם נוגד ולקבוע מהו
ההסכם או ההסדר שיחול על הצדדים במקום ההסכם הנוגד .לעניין בדיקת הממונה על השכר לגבי חריגות
השכר בחברה ,ראה סעיף  3.7.3א' בדוח זה.

 3.12.4חוק שוויון זכויות האישה ,תשי"א – 1951
בהתאם להוראות חוק זה ,בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי ,יינתן ביטוי הולם בנסיבות
העניין ,לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים ,ההנהלה ,הדירקטוריון והמועצה,
ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה ,תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני
המינים הם בעלי כישורים דומים.
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הגדרת "גוף ציבורי" כוללת ,בין היתר ,חברה ממשלתית ,אלא אם קבע שר המשפטים באישור הועדה לקידום
מעמד האישה של הכנסת ,לעניין העובדים ,כי חובת הייצוג ,כאמור לעיל ,לא תחול.

 3.12.5יישוב סכסוכים בין החברה לבין המדינה
א .יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין גוף ממשלתי אחר
לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי להימנע ,ככל שניתן ,מהתדיינות בבית משפט לצורך יישוב
סכסוכים משפטיים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין המדינה או תאגיד שהוקם על פי דין או חברה
ממשלתית אחרת.
לפיכך ,על חברה ממשלתית לעשות כל מאמץ כדי ליישב סכסוך משפטי בינה לבין המדינה ,תאגיד ציבורי או
חברה ממשלתית אחרת ,שלא על ידי הגשת תביעה לבית המשפט.
חברה ממשלתית ,שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת ,והיא מבקשת להגיש תביעה כאמור,
תודיע על כך מבעוד מועד למנהל רשות החברות הממשלתיות.
מנהל רשות החברות הממשלתיות ,שקיבל הודעה כאמור ,יפנה ליישוב הסכסוך בדרך של משא ומתן ,תיווך,
מתן חוות דעת על ידי צד שלישי מוסכם על הצדדים )ובכלל זה היועץ המשפטי לממשלה או מי שיקבע לכך על
ידו( ,ועדה מוסכמת על הצדדים או בדרך אחרת לפי נסיבות העניין.
אם לא נסתיים הטיפול כאמור בהסדר מוסכם בין הצדדים ,תוך זמן סביר ,והחברה הממשלתית עדיין עומדת
על כוונתה להגיש תביעה כאמור ,יפנה מנהל רשות החברות הממשלתיות את הסכסוך לטיפולו של היועץ
המשפטי לממשלה או מי שייקבע על ידו לשם כך.
ראה היועץ המשפטי לממשלה צורך בכך ,יפעל ליישוב הסכסוך בדרך שתיראה לו ,לפי נסיבות העניין .לא
יושב הסכסוך בתוך זמן סביר ,יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני הצדדים )בחברה ממשלתית -
גם בפני דירקטוריון החברה( בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך.
אם הנסיבות מחייבות לפנות באופן דחוף לבית המשפט ,בתביעה או בבקשה ,כדי לא להחמיץ מועד שנקבע
בחיקוק או למנוע שינוי המצב או נזק רציני אחר ,ייעשה מאמץ להאריך את המועד או למנוע את הנזק ,לפי
העניין .אם נתברר שאין זה אפשרי ,ניתן יהיה לפנות לבית המשפט כנדרש בנסיבות העניין ,ולאחר מכן לנקוט
בצעדים ליישוב הסכסוך כאמור לעיל.

ב .יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין המדינה לבין תאגידים ציבוריים או חברות ממשלתיות
לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי להימנע ,ככל שניתן ,מהתדיינות בבית המשפט לצורך יישוב
סכסוכים משפטיים בעניינים אזרחיים בין המדינה לבין תאגיד שהוקם על פי דין או חברה ממשלתית.
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לפיכך ,לא תוגש תביעה אזרחית על ידי המדינה נגד תאגיד ציבורי ונגד חברה ממשלתית אלא לאחר קבלת
אישור אחד מאלה :היועץ המשפטי לממשלה ,פרקליט המדינה ,המשנה לפרקליט המדינה או מנהל המחלקה
האזרחית בפרקליטות המדינה.
בקשה לקבלת אישור כאמור תוגש לפרקליט המחוז ,לפי המקום ,או אל מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות
המדינה ,אשר יבואו בדברים עם היועץ המשפטי לתאגיד הציבורי או לחברה הממשלתית ויפעל ליישוב הסכסוך
בדרך של משא ומתן ,תיווך על ידי צד שלישי ,מתן חוות דעת משפטית על ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי
שיקבע לכך על ידו ,או בדרך אחרת לפי נסיבות העניין.
לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר ,יחליט היועץ המשפטי לממשלה באשר להמשך.

ג .יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתית
בהתאם לסעיף  59כב' לחוק החברות הממשלתיות ,תקום ועדה אחת או יותר שתפקידה לפסוק בסכסוכים
בין חברות תשתית בעניינים אלה:
)א( תיאום לגבי עבודות תשתית.
)ב( היקפן של עבודות תשתית.
)ג( לוחות הזמנים לביצוע עבודות תשתית.
)ד( התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות תשתית.
)ה( תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית.
)ו( סכסוך אחר המעכב או העלול לעכב עבודות תשתית.
הוועדה ליישוב סכסוכים תכריע בסכסוך שלפניה בתוך תקופה קצרה ככל שניתן בנסיבות העניין ולא יאוחר
מתום ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו קיבלה פנייה .הוועדה רשאית להאריך את התקופה האמורה,
מטעמים מיוחדים שיירשמו.
הוועדה ליישוב סכסוכים תכריע בסכסוך בדרך הנראית לה יעילה ,הוגנת וצודקת ,בנסיבות העניין ,בהתחשב,
בין השאר ,בדין החל ובטובת הציבור .הכרעת הוועדה תינתן בכתב ותהיה מנומקת.
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 3.12.6מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
א .מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה ,התש"ח – ] 1958נוסח משולב[ )להלן" :חוק מבקר המדינה"( מכפיף כל גוף מבוקר
)כהגדרתו בחוק מבקר המדינה( לביקורתו של מבקר המדינה )להלן" :המבקר"( וקובע הוראות בדבר חובות
גוף מבוקר להמציא למבקר מסמכים וידיעות.
במסגרת חוק מבקר המדינה הוקנו למבקר סמכויות לקיים ביקורת על המשק ,הנכסים ,הכספים ,ההתחייבות
והמנהל של החברה ,כמפורט בחוק .לפי הצעת הממשלה או המבקר ,רשאית הועדה לענייני ביקורת של
הכנסת לקבוע ,מפעם לפעם ,לגבי גוף מבוקר או לגבי סעיף בתקציבו ,דרכי ביקורת מיוחדות או מוגבלות.
גוף מבוקר חייב להמציא למבקר ,מועד שייקבע על ידו ,דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו בשנת הכספים שלו,
וכן כל מידע או דו"ח או מסמך או תכנית פעולה שיידרשו על ידי המבקר.
רואה החשבון של החברה חייב להמציא ,מדי שנה ,למבקר המדינה ,דין וחשבון על פי הודעת מבקר המדינה
)קווים מנחים לרואה חשבון של איגוד( התשל"ו – .1976
עם סיום הביקורת של הגוף המבוקר ,ממציא המבקר דין וחשבון על תוצאות ביקורתו לוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת ,לראש הממשלה ,לשר הנוגע בדבר ולגוף המבוקר.
בשנתיים האחרונות ערך מבקר המדינה שלושה דו"חות ביקורת אשר עסקו בחברה .להלן פירוט הדוחות
והממצאים המהותיים עליהם הצביע מבקר המדינה:
 .1דו"ח מבקר המדינה מס' 58ב' מחודש מאי " 2008התקשרויות לרכישת שירותים בידי אגף לוגיסטיקה
ונכסים"  -הדוח עוסק בסדרי הבקרה של החברה על התקשרויותיה.
 .2דו"ח מבקר המדינה מס' 59א' מחודש מרץ " 2009התקשרות חברת החשמל לישראל בע"מ עם חברה
לניהול בנייה"  -הדוח עוסק במספר היבטים בהתקשרות של החברה עם חברת "סי.פי.אם ניהול בניה
בע"מ" ) (CPMאשר הועסקה בעיקר לצורך ניהול השלמת ההקמה של בניין המשרדים הראשי בחיפה
)המה"ר( והפיקוח עליה.
 .3דו"ח מבקר המדינה מס' 59ב' מחודש מאי " 2009היערכות להתמודדות עם מחסור בחשמל"  -הדוח
עוסק בהיערכות הגורמים המופקדים על פיתוח משק החשמל כדי למנוע מחסור בחשמל .
החברה עורכת תהליך של תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה.
ב .נציב תלונות הציבור
על פי חוק מבקר המדינה ,התשמ"ח – ] 1988נוסח משולב[ ,רשאי נציב תלונות הציבור לברר תלונות נגד
החברה בהיותה ,כאמור" ,גוף מבוקר" וזאת בשל מעשה או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין
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במתלונן עצמו ,או המונע ממנו במישרין טובת הנראה .ממצאי נציב תלונות הציבור על הברור שעשה
והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר.

3.12.7

נוהל רכישות ומכרזים

חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – ) 1992להלן" :חוק חובת המכרזים"( מטיל על המדינה וכל תאגיד
ממשלתי ,כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,לרבות חברות ממשלתיות ,חובה לקיים מכרז פומבי הנותן לכל
אדם הזדמנות שווה להשתתף בו .קיום מכרז פומבי כאמור ,הינו תנאי להתקשרות בחוזה לביצוע עסקה
בטובין או במקרקעין ,או לביצוע עבודה ,או לרכישת שירותים ,בחריגים הקבועים בחוק חובת המכרזים
ובתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  1993 -שהותקנו מכוחו )להלן "תקנות המכרזים"(.
לצד ההוראות הכלליות של תקנות המכרזים ,החלות על כל הגופים עליהם חל חוק חובת המכרזים,
הותקן פרק ה' לתקנות המכרזים ,אשר הינו פרק מיוחד העוסק בהתקשרויות של חברה ממשלתית
וחברת בת ממשלתית .פרק זה ,מחיל על חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות )בנוסף להוראות
הכלליות( חובות והוראות המיוחדות להן.
התקשרויות החברה נעשות באמצעות מכרזים פומביים ,או פניה למספר ספקים מוסמכים )"מכרז
סגור"( ,או באמצעות משא ומתן עם ספקים )פטור ממכרז( .החברה מעדיפה לבצע את התקשרויותיה
בדרך של מכרז פומבי ,גם כאשר על פי תקנות המכרזים הותר לה לערוך ההתקשרות שלא בדרך של
מכרז פומבי ,אלא אם מוצדק וסביר בנסיבות העניין לערוך את ההתקשרות בדרך אחרת.
בהתאם לתקנות המכרזים ,כאשר מוצדק וסביר בנסיבות העניין ,התקשרויות כגון :התקשרויות לרכישת
טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים )ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים
בכוח לגבי אותה התקשרות( ,יכולות להיעשות במכרז סגור על ידי פנייה לספקים העומדים בדרישות
ובקריטריונים שקובעת החברה ומופיעים ברשימת הספקים המוסמכים.
בחברה קיימת יחידה להסמכת ספקים הפועלת לאיתור והסמכת

ספקים היכולים לעמוד בדרישות

החברה למוצרים שונים .רשימת הספקים המוסמכים ביחידה מתפרסמת על ידי החברה באתר
האינטרנט של החברה וניתנת אפשרות לספקים המעוניינים להתווסף לרשימה ,לעבור הליך הסמכה
כנ"ל.
תקנות המכרזים קובעות  ,בין היתר ,מהם המקרים בהם ניתן לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז
)פטור ממכרז( ,זאת לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז וככל שמוצדק
וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות בדרך זו .מכוח הוראות סעיפים  3ו 4-לחוק המכרזים,
הותקנו תקנות 5 ,5 ,3א ו 34-לתקנות המכרזים .תקנה  34עניינה פטורים מחובת מכרז לחברות
ממשלתיות .המקרים הינם ,בין היתר ,כאשר שווי ההתקשרות הינו עד  600,000שקל חדש ,מקרים
בהם מדובר בהתקשרויות הנדרשות בדחיפות למניעת נזק של ממש )כאשר ביצוע ההתקשרות נדרש
תוך שני ימי עבודה או פחות( ,התקשרות המהווה המשך להתקשרות קודמת ,והתקשרות שקיום מכרז
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לגביה עלול לפגוע ברווחיות החברה ,ביכולתה להתחרות באחרים ,בהזדמנות עסקית שלה ,ביכולתה
למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין ,או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור.
תקנה  10לתקנות המכרזים מסדירה את נוהלי עבודתה של ועדת המכרזים :החלטות מתקבלות ברוב
קולות ,מנומקות ,ונרשמות בפרוטוקול חתום .בחברה פועלות שתי דרגות של ועדות מכרזים :האחת -
ועדות מכרזים אגפיות ,מחוזיות או בין-אגפיות ,המורכבות מן הדרג הטכני-מינהלי של עובדי החברה.
במקרים מסוימים ,על פי נוהלי החברה ,מעבירות ועדות אלה את החלטתן לוועדת המכרזים העליונה של
הדירקטוריון ,המורכבת מחברי דירקטוריון החברה .ועדת המכרזים העליונה מוסמכת לבקר ולפקח על
החלטות ועדות המכרזים האגפיות ,המחוזיות או הבין-אגפיות.
החל מ 1 -בינואר  1996פועלת החברה ,בנוסף לחוק המכרזים והתקנות מכוחו ,על פי הוראות הסכם
הרכישות הממשלתיות .בכל מקרה של סתירה בין תקנות המכרזים לבין הסכם הרכישות הממשלתיות
קבע המחוקק הישראלי את העליונות של ההסכם על פני תקנות המכרזים.
על פי הסכם הרכישות הממשלתיות ,הוא יחול על מכרזים לרכישות טובין )למעט :כבלים ,מונים אלקטרו
מכניים ,שנאים ,נתקים ומתגים ,מנועים חשמליים( .ושירותים מסוגים מסוימים המנויים בהסכם בסכום
העולה על כ 532,000-דולר )כ 12.75-מיליון דולר בעבודות בנייה וסלילה( .מכרזים כאמור ,שחל עליהם
הסכם הרכישות הממשלתיות ,טעונים פרסום גם בעיתון בשפה האנגלית והתייחסות שוויונית ובלתי
מפלה בין המציעים ובכלל זה ,בין מציעים של תוצרת ממדינות חוץ החתומות על הסכם הרכישות
הממשלתיות ,לבין מציעים של תוצרת ישראל.
לגבי רכישות הכפופות להסכם הרכישות הממשלתיות ,לא חלה חובת העדפת תוצרת הארץ הקבועה
בתקנות העדפת תוצרת הארץ .ביחס לרכישות אלה קיימת חובה לצאת למכרז בין לאומי המאפשר שוויון
הזדמנויות מלא לספקים של תוצרת מכל מדינות ההסכם .יצוין כי תקנות העדפת תוצרת הארץ ממשיכות
לחול במכרזים בין לאומיים שעליהם חל הסכם הרכישות הממשלתיות כלפי מציעים של טובין מתוצרת
מדינות שאינן חתומות על ההסכם ,והחברה נותנת העדפה למציעים של טובין מתוצרת ישראל בהשוואת
הצעתם להצעת מציעים כאמור.

 3.12.8היתרי רעלים
"היתר רעלים" הינו רשיון הנדרש מכח חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג  ,1993 -לכל העוסק בחומרים
מסוכנים .החוק מגדיר מהם חומרים מסוכנים .היתר הרעלים מותנה בתנאים שעניינם טיפול נאות
בחומרים המסוכנים הכלולים בו לצורך הגנה על הציבור והסביבה .תקנות חומרים מסוכנים )סיווג ופטור(,
התשנ"ו  ,1996 -פוטרות מהיתר על פי ריכוז וכמות החומרים .תקנות חומרים מסוכנים )אמות מידה(,
התשס"ג  2003 -מגדירות את תוקף ההיתר על פי סוג העיסוק או כמות החומרים המסוכנים לעוסק.
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בחברה יש מגוון של עיסוקים בחומרים מסוכנים ובמגוון של סוגי חומרים לצורך פעילויות החברה .עיקר
השימוש ,ובכמויות גדולות ,הינו במקטע הייצור ,וכן אחסון תחת אגף האספקה והאחסנה במחסנים
הראשיים אשר באתרי תחנות הכוח החופיות.
לכל אתרי תחנות הכוח )מזוטיות ,פחמיות וטורבינות גז( יש היתרי רעלים אתריים הכוללים את העסוק
בחומרים מסוכנים בתחנות הכוח והעיסוקים הנלווים כגון :אחסנה ,בתי מלאכה ,ומעבדות .בתחנות הכוח
ההיתר מתחדש אחת לשנה ,בטורבינות גז ההיתר מתחדש אחת לשלוש שנים.
בנוסף ,יש היתר רעלים לאגף הולכה והשנאה )"תחמ"ש""/תחמ"ג"( .אשר מתחדש אחת לשלוש שנים ,וכן
היתר רעלים לשינוע חומרים מסוכנים למגזר תחבורה ארצית ,באגף לוגיסטיקה ונכסים ,המתחדש אחת
לשנתיים .נכון למועד דוח זה ,החברה נוקטת בפעולות לעמידה בתנאי היתרי הרעלים.

 3.12.9הערכות לאירועי חומרים מסוכנים – תיקי מפעל
תיק מפעל הינו מסמך המחויב מתוקף תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים ,התשנ"ג –  .1993מסמך זה
מתאר את ההערכות למניעה ולטיפול באירועי חומרים מסוכנים העשויים להתרחש כתוצאה מתקלה
תפעולית ,תאונה ,אירוע טרור ,רעידת אדמה או כוח עליון אחר .מבנה ותכולת תיקי המפעל מותווים
בחקיקה .תיקי מפעל אלה מוגשים על פי דרישה לרשות הרישוי המקומית ,כיבוי אש ,פיקוד העורף ,משרד
להגנת הסביבה ,ואיגודי ערים להגנת הסביבה.
לכל אתרי תחנות הכוח הוכנו תיקי מפעל המתעדכנים מעת לעת על פי הצורך ,ובמיוחד לאור השינויים של
יח' היצור והמעבר לעבודה בגז טבעי .במסגרת רישוי הפעלה בגז הטבעי ,תיקי מפעל אלה נבדקים
ומאושרים גם ע"י רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות.
בכל תחנות הכוח מתבצעים תרגילים של צוותי החרום והתגובה לטיפול באירועי חומרים מסוכנים לרבות
בשיתוף הרשויות הרלוונטיות הנוגעות בדבר ,המשרד להגנת הסביבה ,איגודי ערים להגנת הסביבה ,כיבוי
אש ,משטרה ופיקוד העורף.
 3.12.10אבטחת ובקרת איכות
תקינה  -כל יחידות החברה הינן בעלות הסמכה לתקן  .ISO9001:2000מדיניות ניהול האיכות בחברה
קובעת ,כי החברה פועלת כגוף עסקי מוביל שמטרתו לפתח את משק החשמל בישראל ולספק חשמל
איכותי ,זמין ותחרותי ,תוך שימת דגש על הגנת הסביבה ,על בטיחות וגיהות תעסוקתית ועל רמת שירות
גבוהה .בחלק מיחידות החברה מיושמת מערכת ניהול משולבת על פי דרישות התקנים

,ISO9001

 ISO14001ו/או  ,OHSAS18001ועל בסיס עקרונות כפי שנקבעו במסגרת מדיניות כאמור.
חלק ממעבדות החברה הינן בעלות הסמכה לתקן  , ISO / IEC 17025בנוסף להסמכות שצוינו לעיל.
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בקרת איכות  -במסגרת אגף ארגון ,איכות ובטיחות בחברה ,פועל מגזר בקרת איכות ,אשר תפקידיו
כדלקמן :ביצוע בקרת איכות למוצרים הנרכשים על ידי החברה החל משלב הכנת דרישות איכות במפרטי
המוצר המצורפים לדרישות הרכש ועד לקבלת המוצר בחברה; ייעוץ מקצועי ליחידות החברה בנושא בקרת
איכות ,בהתאם לבקשתן; השתתפות בטיפול באי התאמות המתגלות במוצרים המיוצרים עבור החברה;
השתתפות בטיפול בתלונות של יחידות בחברה על כשל במוצר המתגלה בשימוש.
 3.12.11תכנון ובנייה
הקמת כלל מתקניה של החברה נעשית בהתאם להיתרי בנייה המוצאים מכוח הוראותיו של חוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,1965 -למעט הקמתם של מתקני רשת החשמל כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה
)הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל( ,התשנ"ח ,1998-הנעשית בהתאם להרשאות הניתנות מכוח
הוראות חוק התכנון והבניה ומכוח התקנות הנ"ל.
במידה שמסתבר לחברה כי עבודות כלשהן ,הטעונות היתר כאמור ,לא נעשו בהתאם לדין ,החברה פועלת
מול הרשויות הרלוונטיות לקבלת היתרים כדין.
בהתאם להוראת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,לשם הקמתם של קווי  400ק"ו נדרשות תוכניות מתאר.
הכנת תוכניות המתאר ,כמו גם ההליכים הפרוצדוראליים לאישורן ,נעשים בהתאם להוראות חוק התכנון
והבנייה .לאחרונה נוקט משרד הפנים עמדה ולפיה גם לשם הקמתם של קווי  161ק"ו יש צורך בהכנת
תוכנית מתאר מפורטת )עמדה זו באה לידי ביטוי בהנחיה פנימית של המשרד המתאר ובשילוב דרישה
כאמור בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות שונות( .חברת החשמל מתנגדת לעמדה זו מן הטעם שהיא
אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין החל .סוגיה זו הובאה לדיון בפני

המשנה ליועץ המשפטי

לממשלה ,אשר קיבל את עמדת חברת החשמל וקבע שהליך ההרשאות הקבוע בדין הוא הליך המתאים
לאישור קווי  161ק"ו בכפוף ל"השבחת הליך ההרשאות" .לפי עמדת משרד הפנים ,סיכום המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה מנוסח באופן המתיר שיקול דעת לוועדות התכנון לכלול בתוכניות המתאר הוראות
ולפיהן הקמת קווי  161ק"ו תיעשה בתוכנית .לפיכך ,משרד הפנים המשיך במדיניותו ,לפיה קווי  161ק"ו
לא יאושרו אלא בהתאם לתוכנית מתאר מפורטת .לאור האמור ,החברה הגישה עתירה התלויה ועומדת
בבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק ,להצהיר על בטלות ההנחיה הפנימית של מינהל התכנון
כמו גם על בטלות התיקון לתוכנית המתאר המחוזית של מחוז הדרום.
בתשובה מקדמית לעתירה ,טוענת המדינה כי אין עילה להתערבות של בית המשפט ,וזאת מן הטעם שאין
פגם בשילוב הוראה ,שעניינה דרישה לתוכנית מתאר כהוראה מחייבת בתוכניות מתאר וכן מן הטעם
שבכל הנוגע להנחיית מינהל התכנון מדובר בעתירה מוקדמת .ביום  1.10.2009התקיים דיון בעתירה .בית
המשפט הציע לצדדים לנסות ולהגיע לפשרה בדבר המתווה התכנוני המתאים להקמת קווי  161ק"ו.
הצדדים מנהלים מגעים בניסיון להגיע לפשרה כאמור.
בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש כנגד הוועדה המקומית שבתחומה חלה תכנית מתאר תביעה לפיצוי בגין
ירידת ערך המקרקעין כתוצאה מאישור של התוכנית .בגין תוכניות מתאר מסוימות התחייבה החברה
לשפות את הוועדות המקומיות שבתחומן חלות תוכניות אלה במלוא הסכומים ,אשר הוועדות ייאלצו לשלם
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לבעלי המקרקעין שייפגעו ,הכל בכפוף ובהתאם לאמור בנוסח כתבי השיפוי )מלבד תוכנית אחת בה נטל
הפיצויים יתחלק בין הגופים המוסדיים המעורבים בתוכנית( כנגד הועדות המקומיות הוגשו עררים לועדות
הערר הרלוונטיות ,שעניינם ירידת ערך .בהתאם להוראות כתבי השיפוי ,צורפה החברה לעררים כמי
שעלולה להיפגע מקבלתם )ראה גם ביאור  24ב .7.לדוחות הכספיים( .בכתבי השיפוי עצמם אין סכומים.
מדובר בשיפוי על  100%מסכום התביעה )ערר( שהוגש כנגד הועדה המקומית .סך התביעות מפורט
בדוחות הכספיים ומתעדכן מעת לעת.
 3.12.12רישוי עסקים
א .החברה פועלת להסדרת רשיון עסק לפריטים טעוני רישוי עסק באתרי ומתקני החברה ,זאת בהתאם לחוק
רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968וכן מכוח נוהל חברה פנימי בנושא ,פעילות המשתלבת בפעילות השוטפת
בביצוע התאמות ושינויים במסגרת מילוי דרישות גורמים מוסמכים לפי כל דין .נכון למועד דוח זה ,ליחידות
הייצור השונות במקטע הייצור ,יש רשיונות עסק ,המתעדכנים או מתחדשים מעת לעת.
ב .לגבי החלק הארי של תחנות הכוח וכן חלק מהפריטים במתקנים הלוגיסטיים והמנהליים הושלמה השגת
רישיונות עסק .לגבי פריטים נוספים פועל צוות בחברה ,אשר מצוי נכון למועד הדוח בעיצומה של פעילות
להסדרת רישוי כל יתר הפריטים הטעונים רשיון עסק .להערכת החברה ,על בסיס ניסיון העבר וכן על בסיס
הידוע לחברה במועד זה ,לא צפויות השלכות מהותיות על פעילות אתרי/מתקני החברה העיקריים בשל
ההליכים הננקטים עתה לקבלת רשיונות עסק.
לעניין תנאים סביבתיים במסגרת רישיונות עסקים ,ראה סעיף  2.1.13בדוח זה.
לעניין חובת הכנת תיקי מפעל מתוקף תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים ,התשנ"ג –  1993ראה סעיף
 3.12.9לעיל.
 3.13הגבלים עסקיים
ביום  5בינואר  1999הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים )להלן" :הממונה"( מכח סמכותו לפי חוק
ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ) 1988 -להלן" :חוק ההגבלים"( על החברה כבעלת מונופולין בתחומי
אספקת חשמל )ייצור חשמל ומכירתו( ,הולכת חשמל וחלוקתו ,ומתן שירותי גיבוי לצרכני החשמל ויצרניו.
הכרזת הממונה הינה דקלרטיבית בלבד .אין בהכרזה כשלעצמה כדי לשנות את מעמדה של החברה
כבעלת מונופולין.
 3.13.1הכלים הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה ,בין היתר ,את הזכות לדרוש להגיש
לאישורו את החוזים האחידים ,ואת הזכות להתערב בפעולות החברה העלולות לפגוע בציבור או בתחרות,
לרבות פניה לבית הדין להגבלים עסקיים )להלן" :בית הדין"( בבקשה להפרדת המונופולין לשני תאגידים
עסקיים נפרדים או יותר.
 3.13.2ביום  4במאי  1999הגישה החברה לבית הדין ערר על החלטת הממונה בדבר ההכרזה ,שבעקבותיו
הגיעה החברה )ביום  19במרס  (2001להסכמה עם הממונה ,שקיבלה תוקף של פסק דין ,כלהלן:
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א .החברה היא בעלת מונופולין במשק החשמל ,הכולל ,בין היתר ,את הרכיבים הבאים :אספקת חשמל -
ייצור חשמל ומכירתו ,הולכת חשמל וחלוקתו ,מתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו.
ב.

הוראות פרק ד' לחוק ההגבלים )בנושא מונופולין(,חלות על החברה כבעלת מונופולין ,הן במשק החשמל
בכללותו והן לגבי כל אחד ממקטעיו ,כמפורט בסעיף א' לעיל.

 3.13.3עד למועד פרסום דוח זה לא הייתה להכרזתה של החברה כמונופולין השפעה מהותית על פעילותה,
רווחיותה או מצבה הפיננסי של החברה .לאור רמת הפיקוח הקיימת על החברה ,מצד רשות החשמל
ורשויות אחרות ,ולנוכח השינויים המבניים הנדרשים על פי הוראות חוק משק החשמל ,לרבות תאגודן של
יחידות ייצור במסגרתן של חברות בת נפרדות )ראה סעיף  .2 1.7.1א' בדוח זה( ,החברה אינה יכולה
להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד להכרזה האמורה על פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי ,אם
כי יתכן וכן תהיינה השלכות מהותיות .המידע המפורט לגבי ההשלכות בדבר הכרזתה של החברה
כמונופולין ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו על פי חוק ניירות ערך ,ומבוסס על ניסיון העבר של
החברה ומידע ונתונים אשר עומדים בפניה במועד התשקיף ,יחד עם זאת ,ההכרזה כאמור ,עשויה להיות
מושפעת מגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ,לרבות התממשות מי מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  3.17בדוח זה.
 3.13.4בנוסף לאמור לעיל ,כפופה החברה למכלול הוראות חוק ההגבלים ,לרבות לעניין הסדרים כובלים ומיזוגים.
יצוין ,כי מתוקף היות החברה בעלת מונופולין ,מיזוגה עם כל חברה שהיא כפוף להוראות חוק ההגבלים
לעניין מיזוג חברות.
החברה מיישמת תוכנית אכיפה פנימית בנושא ההגבלים העסקיים.

 3.13.5השלכות ההכרזה על החברה כבעלת מונופולין על רכישת חשמל מיצרנים פרטיים
א .בתאריך  5באוגוסט  1997פרסמה החברה על פי הנחיית משרד התשתיות הלאומיות ,מכרז להקמת
תחנת כוח פרטית ברמת חובב בהספק זמין של  370מגאווט  .בין תנאי המכרז נקבע כי הזוכה במכרז
מתחייב למכור לחברת החשמל ,באופן בלעדי ,את כל החשמל שיופק בתחנה לתקופה של עשרים שנה.
בעקבות פניית הממונה ,בטענה שיש חשש לקיומו של הסדר כובל ,נקבעה במכרז הוראה לפיה המכרז
יבוטל אם לא יאשר בית הדין את ההסדר הנ"ל.
ב .החברה פנתה לממונה לקבלת פטור על הסדר כובל זה .הממונה התנגד לבקשה והסכים לכל היותר לתת
פטור להסדר הכובל לתקופה מוגבלת עד שנת  .2006בעקבות עמדתו פנתה החברה לבית הדין ,בבקשה
לתת אישור להסדר הכובל כנ"ל.
ג .טרם מתן פסק הדין על ידי בית הדין ,ובמועד הכרזת החברה כבעלת מונופולין ,הודיע הממונה לחברה כי
הוא שוקל לתת לה הוראות על פי סמכותו בחוק ההגבלים ,בקשר להוראה המתנה קיומו של המכרז כאמור
לעיל.
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ד .ביום  22במרס  1999ניתן על ידי בית הדין פסק דין ,לפיו בית הדין אינו מאשר את ההסדר כובל שנקבע
במכרז ,מהטעם שהסדר זה פוגע בתחרות ,ואינו עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק בחוק משק החשמל.
ה .באשר לבקשת הממונה ,שבית הדין יורה לחברה להמשיך במכרז תוך הורדת סעיפי הבלעדיות של מכירת
החשמל לחברה ,הביע בית הדין את דעתו ,כי ספק אם ניתן לעשות זאת הן על פי דיני המכרזים ,והן
בהעדר הסכמה של החברה כל עוד השר לתשתיות לאומיות לא התקין כללים לעסקאות של רכישת חשמל
מיצרנים פרטיים על פי סעיף )20ב( לחוק משק החשמל.
ו.

ביום  10בספטמבר  ,2000פרסם שר התשתיות הלאומיות כללים שכאלה )כללי משק החשמל )עסקאות
עם ספק שירות חיוני( ,התש"ס  .(2000 -סעיף  9לכללים קובע כי תחילתם של כללים ביום  11בספטמבר
 ,2000והם יחולו גם על עסקה שהליכים לעניינה החלו לפני מועד זה ,וטרם נסתיימו.

ז.

עקב כך ,הגיעה החברה לסיכום עם רשות ההגבלים העסקיים לגבי יצרני החשמל הפרטיים ,עמם יש
לחברה הסכמים )כאמור בסעיף  2.1.4בדוח זה( ,כלהלן:

 (1החברה תודיע ליצרני החשמל הפרטיים הקיימים כי הסכמי הבלעדיות בין החברה ליצרנים הפרטיים יבוטלו
לאלתר.
 (2יצרני החשמל הפרטיים יוכלו להפסיק את מכירת החשמל )כל הכמות או חלק ממנה( ,המיוצר על ידם
לחברה ,תוך מתן הודעה מראש.
 (3הסכמים חדשים שיחתמו בין החברה לבין יצרני חשמל פרטיים עליהם חלים כללי משק החשמל )עסקאות
עם ספק שירות חיוני( ,התש"ס ,2000-לא יכללו תניות בלעדיות.
ח .בעקבות פסיקתו של בית הדין על בסיס הכללים שפרסם השר בעניין עסקאות עם ספק שירות חיוני,
הוכנסו לטיוטת הסכם עם היצרן הפרטי ברמת חובב שינויים שונים במטרה להתאימו ולהכפיפו לכללים
האמורים.
לפרטים נוספים ראה סעיף  2.1.4.2ו' בדוח זה.
לעניין דרישת נתונים מהחברה על ידי הרשות להגבלים עסקיים בקשר ליחידה ליזמות עסקית ,ראה סעיף
 3.1בדוח זה.

 3.14הסכמים מהותיים
ההסכמים המפורטים להלן הינם הסכמים מהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה אשר אינם
מפורטים בסעיפים אחרים בדוח זה.
הקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין"
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ביום  7בספטמבר  ,2004נחתם בין המדינה לבין החברה הסכם לפיו החברה תעניק ,למדינה או ליזם
שנבחר מטעמה ) ,(H2IDזכות שימוש בקרקע בשטח של כ –  71דונם בתחום תחנת כח בחדרה ,לצורך
הקמת מתקן התפלת מי ים .זכות השימוש בקרקע תחל במועד שייקבע על ידי הממשלה )"המועד
הקובע"( והיא ניתנת לתקופה של  24שנים ו –  11חודשים .ביום  10דצמבר  2007הודיעה המדינה כי
יום זה הינו "המועד הקובע".
תמורת הענקת זכות השימוש כאמור לעיל ,קיבלה החברה סך של כ 7.5 -מיליוני שקל חדש באופן חד
פעמי לכיסוי עלויות הפינוי של מבנים שהיו בשטח שנמסר לזכיין ,והעתקתם למקום אחר בתחנת הכוח,
וכן סכום חד פעמי של כ 762 -אלפי שקל חדש בגין פעולות תיאום ,תכנון ופיקוח .החל מ 30 -יום לאחר
המועד הקובע )דהיינו החל מיום  9בינואר  (2008החברה מקבלת סך של  1,200אלפי שקל חדש לשנה,
במחירי דצמ' ) 2009צמוד למדד המחירים לצרכן( .עבור השירותים שתיתן החברה למפעיל החל ממועד
ייצור מים מותפלים במתקן ,תהא החברה זכאית לתשלום בסך  0.24סנט ,בגין כל  1מטר מעוקב מים
מותפלים שימכור המפעיל למדינה )המתקן מיועד לספק כ –  127מיליון מטרים מעוקבים מים מותפלים
בשנה(.
המתקן החל את פעילותו בסוף שנת .2009
 3.15הליכים משפטיים
נגד החברה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות .לפרטים ראה ביאור  24ב' לדוחות
הכספיים.

 3.16יעדים ואסטרטגיה
 3.16.1חזון
אנו שואפים להתמיד ולהיות החברה העיסקית המובילה בישראל בייצור חשמל ובאספקתו ,ולשמש
ללקוחותינו ,לעובדינו ולבעלי החברה מופת לאיכות ,למצויינות ולאמינות .נפעל למקם את עצמנו בין
חברות החשמל הטובות בעולם ,תוך חתירה מתמדת להתייעלות ולשיפור איכות ביצועינו במענה לדרישות
לקוחותינו וציפיותיהם .נמשיך לתרום לשגשוגה של מדינת ישראל במיטב מסורת מייסדנו.

 3.16.2ערכינו המרכזיים
הלקוח במוקד ענייננו ,עובדינו הם הנכס החשוב ביותר ,אנו פועלים מתוך ראייה עסקית ,מדגישים איכות
ואמינות בכל פעולותינו ,ורגישות לקהילה ולאיכות הסביבה.

 3.16.3מטרות עיקריות:
 3.16.2.1השגת איכות שירות גבוהה תוך דבקות באמנה בין החברה ללקוחותיה ,שיפור אמינות האספקה,
עמידה בלוחות זמנים ,מתן הדרכה וייעוץ מקצועי ללקוחות ,וגמישות בהיענות לצורכי ציבור.
 3.16.2.2השגת איתנות פיננסית תוך הגברת כושר התחרות ,העלאת הפריון ,רווחיות ,הכנסת שיפורים
טכנולוגיים ,ואיתור פלחי שוק נוספים.
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 3.16.2.3טיפוח המשאב האנושי תוך העלאת רמתם המקצועית של עובדינו והדרכתם המתמדת ,הנעת
עובדינו ,שיתופם ועידודם לנקיטת יוזמה ולהצטיינות ,טיפוח צמיחה של מנהלים מבין שורותינו,
הבטחת תנאי עבודה ושכר הולמים ,והתייחסות לרווחת העובד ובני משפחתו.
 3.16.2.4גילוי אחריות לאומית וקהילתית תוך נקיטת פעולות לשמירה על איכות הסביבה ,תרומה לפרויקטים
קהילתיים ,הקפדה על בטיחות הציבור ,תמיכה בתעשיה המקומית ועידודה ,מימוש הקידמה
הטכנולוגית וסיוע בעיצוב מדיניות האנרגיה במדינה ובמזרח התיכון.
 3.16.3היעדים יושגו באמצעות:
פיתוח

3.16.3.1

א( יישום קריטריון אמינות אופטימאלי בפיתוח מערכת הייצור כך שיתקיים איזון בין עלות האנרגיה הבלתי
מסופקת לבין עלות תוספת אמצעי הייצור.
ב( שילוב אופטימאלי של אמצעי ייצור בגז טבעי במערך הפיתוח כבר בעשור הנוכחי.
ג( תכנון ופיתוח מערכות ההולכה וההשנאה בסטנדרטים המבטיחים את העברת האנרגיה המיוצרת
באמצעי הייצור ,אל מרכזי הצריכה ,ברמת האמינות והאיכות הנדרשות ,תוך שמירה על שרידות
המערכת.
ד( פיתוח מערכת החלוקה בהתאם לביקושי הלקוחות תוך מזעור העלויות.

 3.16.3.2תפעול
א(

הטמעת מדיניות תפעול ופיתוח סביבתיים.
ב(

תפעול אופטימאלי של אמצעי הייצור.

ג(

יישום מדיניות תפעול ותחזוקה מיטבית ,המבטיחה זמינות מערכות בזמן ביקושי שיא ,וביצוע
שיפוצים בעלות מינימאלית האפשרית.

ד(

תפעול מערך הייצור תוך שימוש בתמהיל דלקים אופטימאלי.

 3.16.3.3לקוחות
א(

פיתוח מוצרים ושירותים חדשים ללקוחות )הסכמי השלת תדר ,תעריפי אמינות ועוד( .ב( מתן
שירות בהתייחס לצרכי פלחי השוק השונים ובכלל זה הלקוחות האסטרטגיים תוך שימוש במודל
ייחודי.

ג(

טיפוח הקשר עם לקוחות החברה תוך יישום גישת ניהול קשרי לקוחות.

ד(

חיזוק הקשר חברה-קהילה באמצעות ייזום פעילויות בקהילה ,שיתוף פעולה הדוק עם גופי הגנת
הסביבה ועוד.
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 3.16.3.4ניהול משאבים
א(

שימור ,טיוב וטיפוח המשאב האנושי באמצעות פיתוח מסלולי קידום והכשרה מקצועיים וניהוליים.

ב(

ביצוע רכש מושכל של דלקים בהתאם לדרישות התפעול ,תוך הקפדה על איכות הדלקים ,הגנת
הסביבה ,אמינות אספקת החשמל וגיוון מקורות הדלק.

ג(

התאמת מבנה ההתחייבויות של החברה למבנה ההתחייבויות המוכר בתעריף החשמל.

ד(

ניהול פיננסי באופן שיאפשר שיפור התוצאות מכך גיוס כספים למימון תוכניות הפיתוח.הפיננסיות,
העלאת דירוגה של החברה וכפועל יוצא

 3.17דיון בגורמי סיכון
להערכת החברה ,החברה חשופה למספר גורמי סיכון עיקריים ,הנובעים מהסביבה הכלכלית
ומהמאפיינים הייחודים של החברה כמפורט להלן) :גורמי הסיכון המתוארים להלן לא כוללים סיכונים
בתחום עיסוקה העיקרי של החברה כגון הסיכון לתקלה טכנית משמעותית ,להשפעות של שינויים
טכנולוגיים עתידיים ולסיכונים כלליים החלים על כל תאגיד דומה כגון רעידת אדמה ,סופה וכו'(.זה נכון

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של החברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת החברה ,על פי מידת
ההשפעה העשויה להיות להם על פעילות החברה:
השפעה

סוג סיכון

תת קטגוריה

קטגוריה

גבוהה

בינונית

נמוכה

השפעה

השפעה

השפעה

משמעותית

מתונה על

קלה על

על יעדי

יעדי

יעדי

החברה

החברה

החברה

X

 .1פגיעה בתדמית
.2אספקה והולכת גז טבעי

כשל/פגיעה באספקת הגז הטבעי

X

ומערכת הולכת הגז הטבעי
.3

אסונות

טבע

)רעידת

א.סיכונים

אדמה/הצפה/סערה(

אסטרטגיים

ושריפות
 .4אירועים ביטחוניים

X

X

מלחמה
טרור

X

 .5מצב גיאופוליטי

תלות במקורות זרים

X

 .6תחרות

כניסת מפעילים חדשים ואנרגיות

X

מתחדשות
X

.7אי מימוש ביקושים חזויים
לטווח הארוך
 .1סיכוני ציות

היתרים ורישיונות
החברה חשופה לדרישות רגולציה
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X

מחמירות

ב.סיכוני ציות
ורגולציה

 .2סיכוני רגולציה

המגיעות

מהגורמים

השונים :משרד התשתיות ,רשות
החברות

הממשלתיות,

רשות

החשמל ,משרד האוצר ,המשרד

X

להגנת הסביבה ,משרד העבודה,
רשות ני"ע
טכנולוגיית המידע IT

 .1כשל במערכות מידע

X

 .2אבטחת מידע – פרציה למערכת

X
X

 .3איכות הסביבה
 .4בטיחות

בטיחות עובדים וצד ג'

כח אדם

 .5יחסי עבודה

X
X

 .6טעויות אנוש
ג.

סיכונים

תפעוליים

 .7ידע

X
X

ניהול ושימור ידע

 .8שרשרת אספקה

X

 .9ספקים אסטרטגיים

X

 .10ייצור

X

 .11מעילות והונאה

X

.12

אי

עמידה

בתכנית
X

הפיתוח
 .1חשיפה לשינוי שערי חליפין
סיכוני שוק

X

במט"ח על יתרת ההלוואות
 .2חשיפה לסיכוני שוק בהשקעות

X

של קרן פנסיה
סיכוני נזילות
ד.

סיכונים

פיננסיים

 .3מימון תכנית הפיתוח

X

 .4התחייבויות כלפי מלווים

X

 .5יכולת לגייס הון

X

 .6מבנה ההון
סיכוני אשראי ובטחונות

X
X

 .7סיכוני בנקים
 .8חובות מסופקים/אבודים

X

 .9משפטי

תביעות ייצוגיות

X

 .10הכנסות

קביעת תעריף שאינו מספק לכיסוי

X

עלויות החברה
X

 .11סיכוני דוחות כספיים
ובקרה פנימית
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למידע נוסף בנוגע לגורמי הסיכון של החברה ראה סעיף  6ו' בדוח הדירקטוריון.

______________

____________
עמוס לסקר

דר' זיו רייך

המנהל הכללי

דירקטור חיצוני

תאריך 31 :במרס .2010
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נספח א' – מבנה ארגוני
תחום פעילות – מקטע הייצור
מצבת עובדים )משרות(:
2,479

סמנכ"ל ייצור והולכה

אגף הייצור

מינהל הדלקים

תחה"כ חיפה

תחה"כ רדינג-גזר

כספים וכלכלה

תחה"כ רוטנברג

תחה"כ אשכול

קידום ובקרת
פרויקטים

בקרה טכנית

תחנות הכח באתר
אורות רבין

טורבינות גז

מפתח
סימולים

רמת חובב

סמנכ"ל

צפית

מנהל אגף

אל ו ן ת ב ו ר

יחידה
ס.מ.אגף

הסגן לתפעול

הסגן למכונות

כ"א ייצור והולכה
דרום

כ"א ייצור והולכה
צפ ו ן

מ .מחלקה
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הסגן לחשמל,
בקרה ומחשוב

חגית

נספח ב' – מבנה ארגוני
תחום פעילות – מקטע הולכה )כולל ניהול המערכת(
מצבת עובדים )משרות(:
445

סמנכ"ל ייצור והולכה

יחידת ניהול
המערכת

הסגן לענייני
יצרנים פרטיים

מדיניות
משטרי
התפעול

פיקוח חירום
רמת השרון

תקשורת

מפתח
סימולים

סמנכ"ל

אגף הולכה והשנאה
מנהל אגף
יחידה
ס.מ.אגף
מ .מחלקה
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מחשבים

תפעול

נספח ג' – מבנה ארגוני
תחום פעילות – מקטע חלוקה
מצבת עובדים )משרות(:
4,318

סמנכ"ל לקוחות

אגף השיווק

מחוז הצפון

מחוז ירושלים

מחוז הדרום

מ פת ח
סימולים

סמנכ"ל
מנהל אגף
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מחוז דן

מחוז חיפה

נספח ד' – מבנה ארגוני
חטיבות ואגפי מטה ושרות
מצבת עובדים )משרות(:
מטה1,555 :
שרות1,767 :

המנהל הכללי

סמנכ"ל משאבים
אסטרטגיים

אגף משאבי אנוש

מ פת ח
סימולים

מנכ"ל

סמנכ"ל כספים וכלכלה

אגף מערכות מידע
ותקשוב

אגף חשבונאות
וכלכלה

אגף תכנון ,פיתוח
וטכנולוגיה

אגף כספים

רגולציה וכלכלה

סמנכ"ל ארגון,
לוגיסטיקה ,בטחון
ומל"ח

אגף אספקה ואחסנה

אגף לוגיסטיקה
ונכסים

סמנכ"ל
מנהל אגף

אגף ארגון ,איכות
ובטיחות

יחידה
מ .מחלקה
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בטחון ארצי

מל"ח ארצי

סמנכ"ל תקשורת
שיווקית ויועץ המנכ"ל
לאסטרטגיה ותפקידים
מיוחדים

נספח ה' – מבנה ארגוני
פרויקטים הנדסיים
סמנכ"ל פרויקטים
הנדסיים

ייזום עסקי

אגף תכנון הנדסי

אגף ביצוע פרויקטים

מ פת ח
סימולים

סמנכ"ל
מנהל אגף
יחידה
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מצבת עובדים )משרות(:
2,099

נספח ו' – מבנה ארגוני
מבנה הארגון בחתך חטיבות ,אגפים ומחוזות
דירקטוריון

מזכיר
הדירקטוריון

מבקר פנימי

יועץ משפטי
ומזכיר החברה

המנהל הכללי

דובר החברה

*
משנה למנכ"ל

*
חטיבת ייצור
והולכה

חטיבת לקוחות

חטיבת פרוייקטים
הנדסיים

חטיבת משאבים
אסטרטגיים

חטיבת כספים
וכלכלה

חטיבת ארגון,
לוגיסטיקה ,בטחון
ומל”ח

אגף הייצור

אגף שיווק

אגף ביצוע
פרוייקטים

אגף מערכות מידע
ותיקשוב

אגף חשבונאות
וכלכלה

אגף אספקה
ואחסנה

אגף הולכה
והשנאה

מחוז הצפון

אגף תכנון הנדסי

אגף תכנון פיתוח
וטכנולוגיה

אגף כספים

אגף לוגיסטיקה
ונכסים

אגף משאבי אנוש

אגף ארגון ,איכות
ובטיחות

מחוז הדרום

מחוז ירושלים
ניהול המערכת

סמנכ"ל תקשורת
שיווקית ויועץ
המנכ"ל
לאסטרטגיה
ותפקידים מיוחדים

רגולציה
וכלכלה

ייזום עסקי

ביטחון ארצי

מ פת ח
סימולים
דירקטוריון
מנכ"ל
חטיבה  /משנה
למנכ”ל
אגף  /מחוז

מחוז דן
מינהל הדלקים

יחידה

מחוז חיפה

* סמנכ"ל ייצור והולכה משמש גם כמשנה למנכ"ל
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מחלקה

177

2

חברת החשמל
לישראל
בע"מ
פרק ב' – דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2009

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
דירקטוריון חברת החשמל לישראל בע"מ מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר  2009בהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות ותקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים(  -התש"ל .1970
להלן הסברי הדירקטוריון לנושאים השונים:
 .1מצב עסקי התאגיד
א .תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
החברה פועלת כמערכת אחת משולבת ומתואמת העוסקת באספקת חשמל לצרכנים ,החל משלב ייצורו של
החשמל ,הולכתו ,חלוקתו ,אספקתו של החשמל וכן בסחר בו .החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות
לפעילויות האמורות .פעילותה של החברה כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים :ייצור חשמל ,הולכה והשנאה
של חשמל וחלוקת חשמל .החברה מספקת חשמל למרבית צרכני החשמל במדינה ,ופיזור הלקוחות הוא כזה
שאין לה תלות בהם .החברה הינה בבעלות מדינת ישראל המחזיקה בכ  99.85%ממניות החברה ולפיכך
כפופות החברה ופעילותה להוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה  .1975החל מיום  5במרס 1996
פועלת החברה בהתאם לחוק משק החשמל ,התשנ"ו –  1996ותקנותיו )להלן" :חוק משק החשמל"( .חוק
משק החשמל החליף את פקודת זיכיונות החשמל ולפיו הוקמה רשות החשמל אשר תפקידה בין השאר קביעת
תעריפים ודרכי עדכונם וכן מתן רישיונות ופיקוח על מילוי הוראות שנקבעו ברישיונות .לפרטים נוספים אודות
חוק משק החשמל ראה ביאור 1ב' בדוחות הכספיים.
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה )להלן" :הדוחות הכספיים"( מקיימים את הוראות תקנות החברות
הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ( )הוראת שעה( ,התשס"ד -
 2004על תיקוניהן )להלן" :תקנות החברות הממשלתיות"( ,והוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים
שנתיים( ,התש"ע – .2010
החברה מאחדת את החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ בדוחותיה הכספיים.
ב .הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לתקופות דיווח קודמות
 (1בעקבות החלטת דירקטוריון החברה הוחל בחברה במהלך הרבעון השני של שנת  2009במחקר שכר חדש
)להלן" :המחקר"( .ממצאים ראשוניים של המחקר )אשר התבסס על מתודולוגיה שונה ממחקרי שכר
שנעשו בעבר בחברה( העלו ,כי המנגנון הקיים בחברה ,לפיו מקודמים הגמלאים אחת למספר שנים בדרגה
יביא בפועל לשחיקה ריאלית בפנסיה) ,תחת הנחת היוצאים לפרישה מוקדמת הקיימת כיום ובהנחה שלא
יפתחו דרגות חדשות( וזאת בניגוד להנחת התפתחות הפנסיה אשר היתה קיימת עד אז ,לפיה קצב
התפתחות הפנסיה היא בשיעור ריאלי של  2%לשנה.
 (2בעקבות ממצאים אלו ביקש דירקטוריון החברה לקבל מהנהלת החברה את דעתה בקשר להתפתחות
הפנסיה בעתיד .הנהלת החברה הציגה עמדתה ,לפיה הנחת התפתחות הפנסיה בעתיד היא כי לא תפחת
ממדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( .עמדה זו נסמכה ,בין היתר ,על כך ,כי:
בחודש אפריל  2008במסגרת הסכם קיבוצי שנחתם במגזר הציבורי ,נכלל סעיף אשר קבע כי מנגנון עדכון
המשכורת הקובעת של גמלאי ישונה כך שבמקום הצמדה לשכר עובד פעיל תחול הצמדה למדד .עוד
הוסכם על מתן פיצוי שחיקה לגמלאים הוותיקים .שינוי הצמדת הגמלה כאמור עודכן בחקיקה.
זוהי עמדתה של רשות החברות הממשלתיות כפי שהובעה בעבר בהערותיה לדוחות הכספיים של החברה.
כוונת הצדדים שקבעו את מנגנון קידום הגמלאים בדרגות הקיים בחברה נכון להיום ,היתה לקבוע מנגנון
שימנע לפחות שחיקה ריאלית של הגמלה.
ביום  9באוגוסט  2009נחתם הסכם קיבוצי בין החברה לנציגות העובדים ובברכתו של הממונה על השכר
והסכמי עבודה באוצר ,לפיה הצדדים יפתחו בהידברות אשר תכלול ,בין היתר ,את סוגיית המעבר למנגנון
הצמדת גמלאות בהסדר פנסיה תקציבית למדד או כל הסדר אחר .נכון למועד הדוח הכספי מתנהל משא
ומתן בין החברה ,נציגות העובדים ,הסתדרות העובדים הכללית החדשה והממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר וקיימות הבנות בעניין המעבר למנגנון הצמדת גמלאות בהסדר פנסיה תקציבית
למדד ובעניין קיזוז מהסכמים ,אשר טרם בשלו לכדי הסכם חתום) .ראה ביאור 19א)(2),ג( בדוחות
הכספיים(.
 (3החברה לא הגיעה להסכמה עם רואה החשבון המבקר שלה על הטיפול החשבונאי הנכון ובעניין זה
התעוררו שתי מחלוקות מרכזיות:
הראשונה  -האם בהתאם לתנאים הקיימים בתוכנית הפנסיה של החברה ניתן להביא בחשבון את ההנחה
האמורה בסעיף  2לעיל.
השנייה  -האם הטיפול החשבונאי הנדרש לגבי הקיטון בהערכת המחויבות לפנסיה הינו שינוי אומדן או
תיקון טעות המחייב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים.
2

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ב .הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(
 (4הנהלת החברה ודירקטוריון החברה סברו ואף נתמכו בחוות דעת מקצועיות ,כי ניתן להסתמך על הערכת
ההנהלה בקשר להתפתחות הפנסיה בעתיד לצורך הצגת המחויבות האקטוארית בדוחות הכספיים וכי
הטיפול החשבונאי הנכון הוא על דרך שינוי אמדן ולא תיקון טעות.
 (5נוכח האמור לעיל פנתה החברה ,ביום  6באוגוסט  ,2009לקבלת הנחיה מקדמית )פרה רולינג( מהרשות
לניירות ערך בעניין זה.
 (6ביום  26באוגוסט  2009התקבלה החלטת ההנחיה המקדמית מהרשות לניירות ערך ,ובמסגרתה נקבע כי
על החברה ליישם הנחה אקטוארית בנוגע להעלאות השכר העתידיות של הפנסיונרים אשר תואמת
) (MUTUALLY COMPATIBLEאת ההנחה של החברה לגבי עובדיה הפעילים ,המיושמת בדוחות הכספיים
של החברה ואשר מבוססת על המחקר האקטוארי העדכני ביותר שקיים בידי החברה לפיו שיעור הירידה
הריאלית של סולם הדרגות של העובדים הפעילים )בהתעלם מהשפעת עלייה בדרגה בתוך סולם הדרגות(
הינו כ 1.54% -לשנה וכן כי על החברה להציג מחדש את דוחותיה הכספיים.
 (7יצוין ,כי להחלטת רשות ניירות ערך צורפה החלטה ,לפיה המועד להגשת הדוחות הכספיים ליום  30ביוני
 2009לא יוארך ויהיה ב –  31באוגוסט ) 2009כלומר ,אך ארבעה ימים לאחר קבלת ההחלטה(.
 (8דירקטוריון החברה החליט לפעול בהתאם להחלטת רשות ניירות ערך ,ופנה לרשות ניירות ערך ,פעם
נוספת בבקשה לקבלת ארכה להגשת הדוחות הכספיים .הפעם נענתה הרשות לניירות ערך לבקשת
החברה ונתנה ארכה ראשונה להגשת הדוחות הכספיים עד ליום  31באוקטובר .2009
 (9לאחר מכן )ובעיקר לנוכח העובדה כי אקטואר החברה לא שיתף פעולה עם החברה במשך חודש ימים
מתקופת ההארכה הראשונה ושב לשתף פעולה עם החברה רק לאחר שהחברה פנתה לבית המשפט
המחוזי בחיפה בעניין ומסרה לו כתב שיפוי( ניתנה לחברה על ידי רשות ניירות ערך אורכה נוספת עד ליום
 24בדצמבר  .2009רשות ניירות ערך הבהירה לחברה ,כי לא תינתן אורכה נוספת להגשת הדוחות
הכספיים ליום ה –  30ביוני .2009
 (10לנוכח האמור ,החברה ,בהנחיית הדירקטוריון ,השקיעה מאמצים ותשומות גבוהים ביותר על מנת לעמוד
בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך וזאת במיוחד לנוכח העובדה ,כי הצגת הדוחות
הכספיים הצריכה את החברה לערוך חישובים מורכבים המתפרסים שנים רבות לאחור.
 (11יתר על כן ,במהלך הכנת הדוחות הכספיים עלו נושאים נוספים כתוצאה מהמחקר ,הקשורים להיקף
ההתחייבויות האקטואריות של החברה )ובעיקר לגבי התפתחות שכר העובדים הפעילים( ,והחברה טיפלה
בממצאים אלו ,לאחר התייעצויות מקצועיות שקיימו עם רואה החשבון המבקר וזאת בשים לב לחובתה
לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.
 (12התוצאות החשבונאיות נכון למועד דוח מרס  2009של כל האמור לעיל וסעיף  14להלן הינן :הקטנה של
התחייבויותיה האקטואריות של החברה בסך כולל של כ  8.9מיליארדי שקל חדש ,קיטון ברכוש הקבוע של
החברה בסך של כ 1 -מיליארדי שקל חדש והגדלת ההון העצמי של החברה בסך של  4.5מיליארדי שקל
חדש ,נטו לאחר השפעת מס.
 (13הדירקטוריון סבור שלנוכח המשא ומתן שמתנהל בין החברה ,נציגות העובדים והממונה על השכר והסכמי
עבודה בקשר למנגנון עדכון הגמלאות ,ולנוכח ההבנות המפורטות בסעיף  2לעיל ,אשר טרם הבשילו לכדי
הסכם חתום ,הרי שיתכן שחלק מהותי מהקטנת ההתחייבות האקטוארית תיווסף להתחייבות האקטוארית
במועד חתימת ההסכם .החברה מעריכה כי יישום ההבנות האמורות תגדיל את החבות האקטוארית בכ-
 2.8מיליארד שקל חדש )במועד בו ייחתם ההסכם( .מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ומותנה בקיום
ההנחות המפורטות לעיל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ב .הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(
 (14בנוסף ,מציגה החברה גם הפרשות בסך של  1,950מיליוני שקל חדש להשבת סכומים בגין ההצגה מחדש
של הדוחות הכספיים בסעיף התחייבויות לזמן ארוך .ההפרשה נעשתה עקב הפער בין החישובים לפיהם
נקבע התעריף בעבר לבין החישובים החדשים שנעשו בעקבות ההצגה מחדש .בהקשר זה יוער ,כי ,כאמור
לעיל ,הדירקטוריון סבור ,כי בעתיד הקרוב עשוי להיחתם הסדר שיכלול מנגנון עדכון גמלאות חדש ,אשר
יביא לגידול בהתחייבות האקטוארית .זאת ועוד ,דירקטוריון החברה בדעה ,כי לא סביר שרשות החשמל
תבחן את השלכות התעריף רק בקשר לרכיבים נשוא ההצגה מחדש בדוחות הכספיים וכי על רשות
החשמל לבחון את הכיסוי התעריפי של ההתחייבות האקטוארית כמכלול שלם )ובעניין זה ,לחברה ישנן
טענות רבות לכך שהכיסוי התעריפי הנוכחי נמוך מהנדרש לכיסוי ההתחייבויות האקטוארית של החברה
ואף פנתה לרשות החשמל בדרישה לקבלם .ראה ביאור  3בדוחות הכספיים( .הדירקטוריון סבור ,אפוא ,כי
מוקדם מידי להעריך האם בסופו של יום יהיו השלכות כלשהן לתזרים המזומנים של החברה בגין הפרשה
זו.
מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ומותנה בקיום ההנחות המפורטות לעיל.
ג.

אומדן הערכת ההשפעה הכספית של השוני בין כללי הדיווח הכספי המיושמים בדוחות הכספיים של
החברה לבין תקני הדיווח הכספי המיושמים בתקנים בינלאומיים )(IFRS
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות נדרשת החברה לאמוד ולהציג את הערכת השפעת יישום כללי הדיווח
הכספי בדוחותיה הכספיים בהשוואה לתקני דיווח כספי בינלאומיים ,כדלקמן:
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2008
2009
במיליוני שקל חדש
ההשפעה על ההון העצמי – הערוך לפי התקנות
קיטון ההשפעה בגין יישום תקן
לחברות בפיקוח ..............................
גידול השפעת גילויי הדעת .................
סה"כ  -גידול בהון העצמי ...............

)(3,700

)(1,579

4,200
500

1,746
167

ההשפעה על הרווח הנקי – הערוך לפי התקנות
גידול )קיטון( ההשפעה בגין יישום תקן
לחברות בפיקוח ..............................
גידול )קיטון( השפעת גילויי הדעת .....
סה"כ  -גידול )קיטון( ברווח הנקי ......

1,600
3,000
4,600

)(312
2,078
1,766

המספרים המוצגים הינם לפני הצגה מחדש.
יש לציין כי הנתונים הכמותיים המובאים לעיל הינם הערכה ואומדן בלבד ,ויודגש כי יש לנקוט משנה זהירות
בהתבסס על נתונים אלו וזאת מכיוון שהחברה מנהלת את מערכות הדיווח שלה בהתאם לתקנות החברות
הממשלתיות.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד
ד .החלטות רשות החשמל
חוק משק החשמל קובע כי תעריפי החברה ייקבעו מעת לעת על ידי הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל )להלן:
"רשות החשמל"( על בסיס עיקרון העלות .בין החברה לרשות החשמל קיימת מחלוקת לגבי שורה של נושאים
ובסכומים מהותיים ביותר .אי הכרת רשות החשמל בנושאים אלה גרמה ותגרום לקיטון מהותי בהכנסות החברה
ולאי הכרה בחלק מרכושה ,דבר המביא להפסדים ולשחיקה ניכרת בהון העצמי .רשימת הנושאים העיקריים
כוללת בין היתר קביעת סל דלקים נורמטיבי ,הוצאות פנסיה ומועד כניסה להפעלת מחז"מים.
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע היצור לשנים )(2010 – 2014
א( ביום  1בפברואר  2010התקבלה החלטת רשות החשמל בנוגע לעדכון בסיס התעריף החדש למקטע
הייצור לשנים  ,2010-2014עדכונים לספר מבנה התעריפים ביחס למקבצי שעות הביקוש והתפלגויות
הצריכה ונוסחת פיצוי בגין איחור בעדכון שתחול על כלל מקטעי שרשרת החשמל .החלטה זו והתעריפים
הנגזרים ממנה נכנסו לתוקף בתאריך  15בפברואר  .2010על פי החלטת רשות החשמל עודכן בסיס
התעריף למקטע הייצור לשנים  ,2010-2014שבמסגרתו עודכנו רכיבי התעריף ,בין היתר ,עלויות הון,
עלויות תפעול ,סל הדלקים ועוד .העדכון אינו כולל התייחסות לנושא עלויות הפנסיה של עובדי החברה.
העלויות המוכרות נקבעו לאחר בקרת עלויות שביצעה רשות החשמל על עלויות החברה ,כפי שהיו
רשומות בספריה לאורך השנים.
להלן עיקרי בסיס התעריף החדש למקטע הייצור:
) (1בסיס הנכסים ופחת
הנכסים שהוכרו בבסיס התעריף החדש במקטע הייצור ,נקבעו על פי מתווה עתידי לשנים 2010-
 ,2014ויתעדכנו מידי שנה .העלות המוכרת בגין יחידות הייצור נקבעה על פי תוכנית שכוללת את
רשימת היחידות המוכרות ומועדי ההפעלה שלהן )ולא על פי הגידול במכירות כפי שנעשה בתעריף
הקיים(.
בוצעה חלוקה של יחידות הייצור לשני סוגים עיקריים:
יחידות "ישנות"  -יחידות יצור שהופעלו לפני  31בדצמבר  .2002ההכרה בעלויות היחידות
ה"ישנות" מבוססת בעיקרה על העלויות הרשומות בספרי החברה.
השקעות הסבה לגז יוכרו רק לאחר תחילת ההפעלה בגז ממועד העדכונים השנתיים.
יחידות "חדשות" – יחידות יצור שהופעלו ויופעלו לאחר  31בדצמבר  .2002ההכרה בעלויות
היחידות ה"חדשות" הינה על פי פרמטרים נורמטיביים כגון מועדי הפעלה ,משכי הקמה וריבית
נורמטיבית .יחידות הייצור "חדשות" חולקו לשתיים מבחינת ההכרה התעריפית:
 מחז"מים שאינם בתוכנית החירום )מלבד צפית שלב ב'( )יחידות .(1-10 מחז"מים המוגדרים "חירום"  +צפית שלב ב' )יחידות .(11-21עלויות הציוד המוכרות של היחידות ה"חדשות" שהקמתן כבר החלה )יחידות  (1-10מבוססות על
העלויות בחוזים עליהם חתומה החברה .עלויות הציוד של מחז"מים המוגדרים "חירום" ושל שלב ב'
)יחידות  ,(11-21נקבעו נורמטיבית תוך שימוש בנתוני )) Gas Turbine Handbook ( GTHממוצע
עלויות בשוק העולמי( תוך ביצוע התאמות לחברה.
עלויות הפיתוח וההרכבה )כל העלויות ,למעט ציוד ,ריבית בזמן הקמה ועלויות חריגות( של היחידות
ה"חדשות" יוכרו בצורה נורמטיבית המתבססת על ממוצע עלויות היסטוריות של הקמת טורבינת גז,
תוספת קיטורית ומחז"מים ,בהתאם לבקרת עלויות שביצעה רשות החשמל .במידה ועבור יחידות
בהקמה ייוצרו עלויות שלדעת החברה הינן חריגות ,החברה רשאית לפנות לרשות החשמל בבקשה
להכיר בעלויות אלו במסגרת העדכון השנתי העוקב למועד ההפעלה של היחידה בפועל.
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים ) (2010 – 2014המשך(
) (1בסיס הנכסים ופחת )המשך(
עלויות הפיתוח וההרכבה הנורמטיבית חולקו לשתי קבוצות:
א .עלויות עובדי חברה המוצמדות לשינויים בשכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ישראלי .בשלב זה,
אינן כוללות את עלויות הפנסיה של עובדי דור א' ודור ב' ועלויות פנסיה בגין חשמל חינם ,שי לחג
ומענקים של דור ג' ,וזאת עד לסיום בחינת וקבלת החלטה סופית בנושא הפנסיה.
ב .עלויות קבלנים ,המוצמדות למדד תשומות בניה למגורים.
עלויות המימון בזמן הקמה מתבססות על משכי הקמה נורמטיביים ושיעורי ריבית מוכרים
נורמטיביים.
) (2קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים
על פי החלטת רשות החשמל במידה והחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים הנורמטיביים שנקבעו
להכנסת יחידות הייצור לפעולה יופחתו ההכנסות המוכרות לחברה במסגרת מנגנון קנס שיחושב על
בסיס יומי.
נקבעה נוסחה לחישוב קנסות בגין אי עמידה במועדי הפעלה נורמטיביים לגבי יחידות הייצור
ה"חדשות" הבאות שטרם הופעלו :חיפה  3ו ,4 -אלון תבור "חירום" ושלב ב' של אשכול "חירום" ,חגית
"חירום" ורמת חובב " 8חירום ,שלב ב' של צפית " .על פי הנוסחה הקנס לכל יחידה יחושב לפי מספר
ימי האיחור בהפעלה לעומת מועד ההפעלה הנורמטיבי .לגבי שלוש טורבינות הגז "חירום" )אשכול,
חגית ורמת חובב  -יחידה  (8הושאר מנגנון הקנס ,כפי שנקבע בהחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני
) 2009ראה גם סעיף ביאור  3א'  (3)(1בדוחות הכספיים(.
שיעור הקנס על האיחור בהקמת תוספת קיטורית הינו  75%בשיעור הקנס על איחור בהקמת טורבינת
גז.
קנס מקסימלי יכול להגיע עד  25%מעלות היחידה.
) (3עלויות מימון
עלויות המימון תמשכנה להיות מוכרות ,על בסיס הרכוש המופעל המוכר .המינוף המוכר נותר  1/3הון
עצמי ו 2/3 -הון זר .התשואה המוכרת להון זר נגזרת מ 3 -רכיבים :סל מימון שקלי )המשקף הלוואות
המגויסות בארץ( ,סל מימון מגודר הנגזר ממנגנון גידור חדש וסל מימון שקלי בריבית מוגדלת
)המשקף גיוס במטבע חוץ כנגדו נדרשת החברה לבצע עסקאות הגנה(.
סל מימוני שקלי – בגינו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע.
•
סל מימון מגודר  -בגינו יוכרו המרכיבים הבאים :שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע ,שיעור פריסת
•
חוב הגידור לחברה או של החברה בגין הפרשי סל  -מדד ,והפרשי ריבית בין שיעור הריבית
במטבע חוץ הממוצעת לבין שיעור הריבית השקלית הריאלית הממוצעת.
הוגדר תהליך של ירידה בסל המימון המגודר עד לביטולו בתוך  3שנים .מנגנון הגידור הקודם
בוטל ,יתרת החוב לצרכנים "תארז" ,ותוחזר במשך  5שנים.
•
סל מימון שקלי בריבית מוגדלת  -עליו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי מוגדל ממוצע .שיעורי
התשואה המוכרים על הון זר מדדי ומטחי נקבעו בהתבסס על הדוחות הכספיים לשנת 2007
תוך שימוש בנוסחת גלגול לגבי שנת ) 2008ובהמשך בכל עדכון שנתי(.
תשואה על ההון העצמי  -התשואה להון העצמי במקטע הייצור תעמוד על  7.35%נטו ) 9.5%לפני
מס( ,לעומת  7%בבסיס הקודם.
סך עלויות המימון המוכרות יהיו מכפלת שיעור התשואה המוכר המשוקלל )הון עצמי והון זר( בסל
הנכסים המוכרים ,אשר מהם תנוכה העתודה למיסים נדחים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים ) (2010 – 2014המשך(
) (4מנגנון הגידור
על פי ספר בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור לשנים  2010-2014עודכן מנגנון הגידור לכל
מקטעי שרשרת החשמל ,להלן עיקרי המנגנון:
הערכה ראשונית לקרן הגידור עומדת על סכום של כ 12,065 -מיליוני שקל חדש )בהתאם לסל
•
הקובע של חודש פברואר  .(2010סכום קרן הגידור יתעדכן במועד העדכון השנתי בהתאם
לנכסים המוכרים ולמתווה היורד שפרסמה רשות החשמל ועד לביטולו המוחלט של המנגנון.
הסכום המגודר יוצמד לדולר ו לאירו בשיעורים של  75%ו.25% -
•
החזר על ריבית במטבע חוץ מעבר לריבית השקלית מהווה חלק מהמנגנון.
•
•
הסכומים שיצטברו לזכות או לחובת החברה יפרסו עד לתום מנגנון הגידור אפריל  ,2013יחד
עם זאת ,צוין כי לאור השינויים המבניים הצפויים ,מקפיאה רשות החשמל את המתווה העולה
של סל המימון השקלי עד  31במרס  2011או מועד התנעת השינוי המבני ,המוקדם מביניהם.
ההתייעלות בבסיס התעריפים החדש מושתת אך ורק על רכיבי התפעול לפיכך ,בשונה
•
מהעבר ,אין התייעלות על רכיב הגידור.
) (5עלויות תפעול
בבסיס התעריף החדש עלויות התפעול המוכרות נקבעו על בסיס עלויות עבר בהתאמה לגידול
במכירות .על עלויות אלה מוחל מקדם הפחתה של  2%לשנה .טרם הסתיימה בחינת עלויות הפנסיה
על ידי רשות החשמל ועם קבלת החלטה סופית בנושא יעודכן רכיב זה בהתאם .בעלויות התפעול
המוכרות ישנה התאמה של עלויות הפנסיה לתיקון בדבר ההצגה מחדש של הדוחות הכספיים.
להלן עלויות שסווגו כהוצאות תפעול בתעריף:
 השקעות בתחנת כוח בפעולה. עלויות הון רכוש משותף. עלויות הון חלקי חילוף. התאמת עלויות חשמל חינם )מעבר לצריכה ביתית ממוצעת(. נלוות דלקים שהועמסו על מחירי דלקים. טיפול באפר פחם ,פחת תחתיות מזוט ,צריכת חשמל במתקני חברה.עלויות השכר בתפעול מוצמדות למדד שכר למשרת שכיר ישראלי.
על פי החלטת רשות החשמל תוכר רק מחצית מעלויות ההון של חלקי החילוף שחושבה על ידי רשות
החשמל בשנים  .2002-2006רכיב זה מוכר במסגרת עלויות התפעול המוכרות ולפיכך יגדל מידי שנה
בהתאם לגידול במכירות ובניכוי מקדם הפחתה בשיעור של  2%שקבעה רשות החשמל.
) (6עלויות דלקים
סל הדלקים יחושב בכל שנה כממוצע של סלי דלק על פי תחזית של עקומות עומס לפי אקלימים
שונים .הוא יעודכן בדיעבד מידי שנה ,בהתאם לעקום הביקוש בפועל ועדכונים עקב מידע מקצועי
רלוונטי חדש .ההפרש יוחזר לצרכנים או לחברה בתוספת ריבית והצמדה .כמו כן ,החל מבסיס
התעריף החדש תמהיל הדלקים יחושב ויוחל על בסיס קלנדארי לאותה שנה )ינואר  -דצמבר(.
רשות החשמל קבעה מראש את מרבית הפרמטרים אשר ישמשו לצורך חישוב תמהיל הדלקים
במהלך כל תקופת הבוחן ,לרבות מועדי הפעלת יחידות ייצור .בבסיס התעריף החדש נקבע תמריץ גז
לשנים  2009-2012בגין הסכמי גז חדשים בלבד.
 (2עדכונים למקטע ההולכה והחלוקה
בעקבות קביעת בסיס תעריף חדש למקטע הייצור עדכנה רשות החשמל גם חלק מהרכיבים למקטעי
ההולכה והחלוקה .עודכנו שיעורי התשואה על ההון הזר במקטעי ההולכה והחלוקה מתח גבוה והחלוקה
מתח נמוך בדומה לעדכון שבוצע במקטעי הייצור .כמו כן ,מנגנון הגידור החדש חל גם על מקטעים אלו.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (3השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים ועמדת החברה באשר לתעריף זה
החברה העבירה את עיקרי השגותיה הראשוניות על התעריף שנקבע ,להלן עיקריהן:
בסיס התעריף החדש אינו נותן מענה הולם לצרכיה של החברה ,אינו טומן בחובו כל שיפור למצבה
הפיננסי של החברה ,ויביא כמעט בוודאות להפסדים כבדים ,יש לציין שגם על ההפסדים שנגרמו בגין
העיכוב במועד עדכון בסיס התעריף לא זכתה החברה לפיצוי כלשהו .כבר היום ,ברור שבסיס תעריף לא
נותן מענה להוצאות החברה הנדרשות ,הן בשנה הקרובה והן בשאר שנות הבוחן ,ולא יאפשר את ביצוע
ההשקעות הנדרשות לפיתוח משק החשמל .פרסום רשות החשמל ,לפיו התעריף משקף תוספת של 7.8%
לעלות המוכרת במקטע )ללא דלקים( ,הינה מוטעית ,שכן כמחצית מהתוספת נגזרת מהסטת עלויות
השקעה לעלויות תפעול ,כך שהיא מהווה למעשה הקדמת כיסוי עלויות ובשום אופן אינה מגדילה את
רווחיות החברה .מעבר לכך ,קיימת הטעיה מובנית ברמת התעריף המוצגת ,שכן כבר בנקודת המוצא
ברור ,הן לחברה והן לרשות החשמל ,כי העלות המוכרת תופחת על ידי מנגנון הקנסות השרירותי שקבעה
רשות החשמל.
נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים החברה עדיין לומדת את מלוא ההשלכות של בסיס התעריף החדש.
החברה העבירה לרשות החשמל את עיקרי השגותיה הראשוניות על התעריף שנקבע.
להלן פירוט עיקרי ההשלכות:
א( אי הכרה בעלויות הקמה של יחידות הייצור  -החלטת רשות החשמל משקפת אי הכרה מלאה
בעלויותיה של החברה ,שכן במרבית יחידות הייצור ההכרה הנורמטיבית בעלויות ההקמה נמוכה
משמעותית מעלויות ההקמה בפועל ,וזאת גם עבור יחידות שכבר פועלות ועלויותיהן נרשמו בספרים.
כתוצאה מכך ,ישנו פער של כ 2.1 -מיליארדי שקל חדש בין העלויות המוכרות על ידי רשות החשמל
לבין העלות המוערכת על ידי החברה ,אשר כוללת הן עלויות שכבר הוצאו עד ל 31 -בדצמבר 2009
והן עלויות שצפויות לצורך השלמת היחידות מתאריך זה ואילך .חוסר הכיסוי עלול לגרום למחיקת
רכוש בהיקפים ניכרים ולהשלכות מרחיקות לכת ,בפרט בהתחשב בכך שהרכוש ממומן ברובו על ידי
הון זר .כמו כן ,אי הכרה במלוא עלויות פרוייקטי החירום ,אשר החברה נרתמה לביצועם בלוח זמנים
דחוק ובעלויות ניכרות ,כל זאת על מנת למנוע מחסור צפוי באספקת החשמל למשק.
כמו כן נקבע במסגרת בסיס התעריף כי במידה וייווצרו עלויות בגין יחידות בהקמה שלדעת החברה
הינן חריגות ואינן כלולות בבסיס העלות הנורמטיבית שקבעה רשות החשמל ,החברה רשאית לפנות
לרשות החשמל בבקשה להכיר בעלויות אלה במסגרת העדכון השנתי העוקב למועד ההפעלה של
היחידה בפועל.
אומדן היקף הרכוש הלא מוכר *
בגין השקעות בנכסים שהופעלו עד  31בדצמבר ............ 2009
בגין השקעות בנכסים שיופעלו ברבעון הראשון של שנת .. 2010
בגין השקעות בנכסים שיופעלו לאחר הרבעון הראשון של שנת
) 2010כולל אומדן לעלות נכסים שהקמתם טרם נסתיימה( .......
סה"כ ..............................................................................
*

סכום )מיליארדי שקל חדש(
0.5
0.1
1.5
2.1

אומדן זה אינו כולל את עלויות הפנסיה בסך של כ 350 -מיליוני שקל חדש אשר טרם נכלל
בהכרה התעריפית ,בשל העובדה שרשות החשמל טרם סיימה את בדיקתה בנוגע לעלויות
הפנסיה של עובדי החברה .לאחר סיום הבדיקה בנושא ובהתאם לתוצאותיה ,בכוונת רשות
החשמל לתקן את העלויות המוכרות לחברה .החברה מעריכה כי עלויות אלו יוכרו לחברה היות
והן חלק בלתי נפרד מעלות הקמת הנכסים.

החברה מעריכה כי לגבי חוסר הכיסוי להשקעות בנכסים שהופעלו ויופעלו עד הרבעון הראשון של
שנת  2010בסך של כ 0.6 -מיליארדי שקל חדש תבוצע הפחתה של הסכום האמור ברבעון הראשון
של שנת  .2010לגבי חוסר ההכרה של הנכסים האחרים בסך של כ 1.5 -מיליארדי שקל חדש
החברה טרם סיימה את בחינת אופן וקצב הפחתת הנכסים בהתחשב בהתקדמות ההשקעה בנכסים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (3השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים ועמדת החברה באשר לתעריף זה )המשך(
ב( קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים  -רשות החשמל קבעה קנסות שונים בגין אי עמידה בלוחות
זמנים נורמטיביים להכנסתן לפעולה של יחידות ייצור חדשות .קנסות אלה מבוססים על לוחות זמנים
אשר ברור לרשות החשמל כבר היום כי אינם ריאליים ,וזאת ללא כל התחשבות בגורמים לעיכובים
בתהליכי ההקמה .מעבר לעובדה שלדעת החברה רשות החשמל כלל אינה מוסמכת בחוק להיטל
קנסות ,הרי שהקנסות שנקבעו הינם מגמתיים ,בלתי סבירים ובלתי מידתיים.
אומדן הקנסות בגין נכסים שהופעלו עד תום הרבעון הראשון של שנת  2010הינו כ 25 -מיליוני שקל
חדש .החברה מעריכה כי תפחית סכום זה ברבעון הראשון של שנת  .2010אומדן הקנסות בגין
נכסים שיופעלו לאחר הרבעון הראשון של שנת  2010צפוי להגיע להערכת החברה לסך של כ-
 1,259מיליוני שקל חדש .החברה טרם סיימה את בחינת אופן וקצב ההכרה בקנסות כאמור,
בהתחשב בהתקדמות ההשקעה באותם נכסים.
החברה מעריכה כי לא מיצתה את מלוא זכויותיה וטענותיה ,על כן ,הסכומים הנ"ל הם האומדן הטוב ביותר
שקיים ליום הדוח והוא עשוי להשתנות.
ג(

שימוש בתחזית מכירות לא מעודכנת  -רשות החשמל אינה מאפשרת לחברה את גביית העלות
המוכרת אשר היא עצמה קבעה .רשות החשמל בחרה בתחזית ביקושים ישנה ולא מעודכנת ,כאשר
היא מודעת היטב לכך שהיא גבוהה משמעותית מהביקושים הצפויים כיום בעקבות השפעת המשבר
הפיננסי .השימוש בתחזית ביקוש ,ללא התחשבות בעקום הביקוש בפועל ,הינה בלתי סבירה שכן
אין כל היגיון בכך שהחברה לא תוכל לגבות את מלוא העלות המוכרת הנקבעת על ידי רשות החשמל

ד( מנגנון הגידור –
רשות החשמל החליטה לסיים את מנגנון הגידור הישן ולהחזיר את החוב לצרכנים בפריסה על פני 5
שנים .החברה עדין לומדת את השלכות ההחלטה כאמור.
ה(

אי הכרה במחצית מעלויות חלקי חילוף  -לצורך אספקת החשמל במשק באמינות וזמינות גבוהה,
החברה מחזיקה רמות ציוד חלפים לתחזוקה שוטפת ,שיפוצים מתוכננים ותיקון תקלות .רשות
החשמל החליטה להכיר רק במחצית מהעליות ההון המוכרות השנתיות ,כ 30 -מיליוני שקל חדש
בגין עלויות הון של מלאי חלקי חילוף ,וזאת בטענה כי "לא קיבלה המידע על המלאי הנדרש לצרכי
בקרת עלויות" .החברה ,לצורך אספקת החשמל במשק באמינות וזמינות גבוהה ,מחזיקה רמות מלאי
חלפים לתחזוקה שוטפת ,שיפוצים מתוכננים ותיקון תקלות .למרות ההסברים המפורטים שקיבלה
רשות החשמל ,היא בחרה לא להכיר במחצית מהעלות המוכרת של אחזקת המלאים החברה טרם
סיימה את בחינת ההשפעה של ההחלטה כאמור על הדוחות הכספיים.

ו(

עלות הסבה לגז  -ההכרה בעלויות ההסבה לגז מתבצעת רק ביחידות הפועלות באמצעות גז.
בנוסף ,יוכרו רק השקעות המבוצעות שנה לאחר מועד ההפעלה ,זאת בתנאי שהן לא תעלנה על
 10%מעלות ההקמה .עבור יחידות שכבר פועלות באמצעות גז הרשות מבקשת שהחברה תספק
הסברים לעלויות החריגות לצורך קבלת הכרה מלאה )אתר "גזר"(.

ז(

עלויות השכר בתפעול  -רשות החשמל בחרה להצמיד את שכר עובדי החברה למדד השכר הכללי
במשק ,תוך ידיעה שבמדד זה חלה שחיקה ריאלית של כ 10% -משנת  ,2006-2010כך שהחברה
תיפגע מהשימוש בו .לחברה הסכמי שכר קיבוציים אשר מאושרים על ידי הממונה על השכר במשרד
האוצר ,ואינם קשורים בהכרח בצורה זו או אחרת למדד השכר הכללי במשק.

ח(

תמריץ גז  -רשות החשמל הקפידה לציין כי ספר התעריפים החדש כולל תמריץ להעמקת השימוש
בגז טבעי ,אולם ,החלטה זו מטעה וריקה מתוכן ,שכן המנגנון שקבעה רשות החשמל אינו מביא
בפועל לתמריץ כלשהו ,ובכך מתעלמת רשות החשמל לחלוטין מהפחתת העלויות לקוט"ש לטווח
הארוך אשר מביאים למשק הסכמי הגז של החברה .למעשה נפגעת החברה מעצם הכנסת
הטכנולוגיה החדשה והתועלת האדירה שהיא מביאה למשק ,וזאת בשל עקומת התקלות שנגרמת
כתוצאה מהכנסת ציוד חדש והסיכונים התפעוליים הגדולים שנלקחים על ידי החברה בהקשרים אלו.
שיטתה של רשות החשמל ,החלטת רשות החשמל אשר אינה מכירה בעלויות העודפות של החברה
כתוצאה מהחדרת הטכנולוגיה החדשה ,גורמת לאי כיסוי תעריפי לא הוגן ולא סביר .הנוסחה אותה
קבעה רשות החשמל לא הותירה בידי החברה כל תמריץ בשנת .2009
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (3השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים ועמדת החברה באשר לתעריף זה )המשך(
ט( כיסוי תעריפי בגין חובות העבר – בתעריף החדש לא היתה כל התייחסות לסוגיית הנושאים לגביהם
ביקשה החברה בעבר כיסוי תעריפי אשר לצורך בחינתם הוקמה ועדה על ידי רשות החשמל.
לנוכח האמור ,פנה מנכ"ל החברה במכתב מיום  7במרץ  2010אל רשות החשמל בדרישה כי הרשות
תחזור ותדון בבסיס התעריף שנקבע ,לאחר שתינתן לחברה הזדמנות להציג בפירוט את מכלול הבעיות
והכשלים במתווה התעריפים שפורסם ,כך שיתבצע תיקון יסודי בהחלטה ושבסיס התעריף שייקבע יהיה
כזה המאפשר לחברה ,בהתנהלות סבירה ,להגיע לכיסוי מלא של עלויותיה ולהניב תשואה נאותה להון
בעלי המניות.
 (4אמות מידה חדשים בנושא קשרי חברת החשמל עם היצרנים הפרטיים
ביולי  2009פורסם עדכון לפרקים ה' – ו' בספר אמות המידה העוסקים ביצרנים פרטיים ,שירותי תשתית,
הגדרת מבנה משק החשמל העתידי ותפקידי השחקנים שיפעלו בו .ב 24 -בנובמבר  2009פנה מנכ"ל
החברה לרשות החשמל בפניה זו נטען כי ההחלטה האמורה בפרקים ה' – ו' בספר אמות המידה מעלה
מספר רב של נושאים שמחייבים החלטות ו/או הבהרות של רשות החשמל על מנת שניתן יהיה לפעול על
פיהן ,וכי כל עוד לא יתקבלו ההחלטות ו/או ההבהרות הנדרשות ,החברה לא תוכל ליישם את אמות המידה
במבנה הנוכחי שלהן ותאלץ ליישם רק חלקים מהן.
 (5חילוקי דעות בין החברה לרשות החשמל
א( החברה הביעה את דעתה בפני רשות החשמל ,בין היתר ,על הצורך בהקטנת מקדמי הפחתה
בתעריף והכרה בהוצאות אקסוגניות .החברה חולקת על החלטות רשות החשמל המתוארות בסעיף
ב' לעיל ,לגבי עדכון התעריף השוטף ,וכן על עמדות רשות החשמל .לעניין השלכות בסיס התעריף
החדש של מקטע הייצור ראה סעיף א' לעיל.
בתאריך  29באפריל  2007פנה יו"ר דירקטוריון החברה לשרים בבקשה לכנס דיון דחוף וזאת כדי
להסיר מגבלות וחסמים שהוטלו על החברה בקשר לגיוסי הון ,על מנת לבחון דרישות החברה בקשר
להחלטות רשות החשמל .בעקבות הפניה התקיימו מספר דיונים בהשתתפות כל גורמי הממשלה
הרלוונטיים לרבות רשות החברות ורשות החשמל וזאת במטרה לבחון דרכים שונות לפתרון מכלול
הבעיות המתוארות לעיל.
ביום  10ביולי  2007פנה יו"ר דירקטוריון החברה ליו"ר רשות החשמל ופירט בפניו שורה של צעדי
התייעלות שבכוונת החברה לנקוט ודרש כי במקביל תחליט רשות החשמל על עליית תעריף נוספת.
ביום  8באוגוסט  2007החליטה רשות החשמל כי העלות המוכרת תועלה ,החל מיום  8בספטמבר
 ,2007בשיעור של ) 5%ביחס לעלות המוכרת הנכונה ליום  16ביולי  .(2007עדכון התעריפים
לצרכנים ייקבע לאחר בחינה של סך השינויים בעלות המוכרת באותו המועד ובכלל זה הן את
התוספת הזו והן את השינויים הנובעים מהעדכון השוטף.
התוספת לעלות המוכרת תהווה הקדמת הכרה בעלות השקעה ,על פי התנאים הבאים:
(1

במועד קביעת בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור או בחלוף שנה ממועד ההוספה לעלות
המוכרת ) 8בספטמבר  ,(2007לפי המוקדם מביניהם ,תיפסק התוספת המיוחדת .התוספת
שנצברה תנוכה מהנכסים המוכרים בבסיסי התעריפים ,באופן שתקבע רשות החשמל.

(2

עד ליום  8בספטמבר  2007תקבע רשות החשמל מנגנון פיקוח המבטיח כי התוספת כאמור
בסעיף א' לעיל תיועד אך ורק למימון צרכי הפיתוח.
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 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (5חילוקי דעות בין החברה לרשות החשמל )המשך(
ביום  4בנובמבר  2008החליטה רשות החשמל על סיום הגביה בגין הקדמת ההכרה בעלות ההשקעה
עד ליום  8בספטמבר  .2008עודפים שנצברו מגביה זו הוחזרו לצרכנים במסגרת מנגנון הפיצוי בגין
פיגור בעדכון.
החברה רשמה תוספת זו בקיזוז מסעיף השקעות ברכוש קבוע בהקמה .סך עלות הרכוש הקבוע
שהופחתה בגין תוספת זו ליום המאזן מסתכמת לכ 1,042 -מיליוני שקל חדש .בתאריך  8בספטמבר
 2008הסתיימה הגביה של תוספת זו והורידה את העלות המוכרות בשיעור  4.76%בשל סיום
הגבייה.
הנהלת החברה והדירקטוריון מקיימים דיאלוג שוטף עם גורמי המדינה הרלוונטיים על מנת לקדם את
הדיונים לגבי הנושאים השנויים במחלוקת בתעריף החשמל .במידה ולא תהיה התקדמות בנושא
תידרש הנהלת החברה לנקוט פעולות התייעלות מהותיות ,קיצוץ בהוצאות תפעוליות חיוניות
ובהוצאות הפיתוח ולבצע שינויים ארגוניים ומבניים ,על מנת למנוע פגיעה ביכולתה לספק את החשמל
כמחויבותה בחוק.
ב(

בתאריך  2במרס  2009פרסמה רשות החשמל את החלטתה בדבר עדכון שנתי  .2008במסגרת
ההחלטה חל עדכון בתמהיל הדלקים המוכר לשנת  2008ובהנחות היסוד שלו וכן במחירי הדלקים.
בהתאם לכך ,סל הדלקים המוכר עודכן רטרואקטיבית החל מאפריל .2008
בעת קביעת סל הדלקים המוכר במסגרת העדכון השנתי לשנת  ,2008הוכרו חלק מדרישות החברה,
כגון :מועדי הפעלה בגז טבעי המבוקשים באתרים גזר )למעט מחז"מ גזר א'( וחגית ,ושימוש בעקום
העומס בפועל לשנת  .2008עם זאת ,ישנן הנחות שרשות החשמל השתמשה בהם לצורך קביעת סל
הדלקים ,שהחברה מתנגדת אליהן כדלהלן:
אי זמינות מאולצת של יחידות הייצור ותחזוקה מתוכננת  -הערכים הנורמטיביים נשארו כפי
שקבעה רשות החשמל בשנה שעברה ,וזאת בניגוד לעמדת החברה.
אי הכרה בהפעלה של יחידה גזר א' עד חודש אוגוסט  2009בסולר )החלטת רשות החשמל
לפיה החל מאוקטובר  2007גזר א' עובדת בגז(.
אי הכרה בדחיית השלמת התוספת הקיטורית במחז"מ אלון תבור ,רשות החשמל מכירה
בתעריף מספטמבר  2008עמדת החברה הינה כי יש להכיר במועד ההפעלה בפועל של
המחז"מ ,כלומר דצמבר .2008
תמריץ הגז  -בהתאם להחלטות רשות החשמל ,לא הוכר כיום לחברה כל תמריץ בגין הסכמי
הגז הקיימים .עמדתה של החברה היא כי יש לקבוע תמריץ גז לשנת  2008גם על חוזי הגז
הקיימים.

ג(

בתאריך  30באפריל  2009פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא העדכון השנתי לשנת  ,2009לפיה
עדכון סל הדלקים ומספר רכיבים נוספים יידחו למועד החלת בסיס התעריף החדש למקטע הייצור.
לאור האמור ,רכיב הדלקים שהחברה גובה כיום מצרכני החשמל עדיין מתבסס על התמהיל המוכר
בשנת  .2008רכיב זה גבוה מהתעריף הצפוי לשנת  ,2009וזאת כתוצאה מכניסה לשימוש רב של גז
טבעי ביחידות הייצור של החברה .במסגרת פרסום החלטת רשות החשמל מחודש פברואר 2010
בדבר בסיס תעריף החשמל החדש ,רשות החשמל עדכנה למפרע את עלויות הדלקים המוכרות
בתעריף החל מאפריל  .2009כמו כן ,נכללו הפרשי מחיר בגין עדכון מחירי גז למפרע .בנוסף ,לעדכון
תמהיל הדלקים רשות החשמל עדכנה גם את מחיר הגז המוכר בתעריף רטרואקטיבית מיולי 2009
בגין חתימת החברה על חוזי גז חדשים.
להערכת החברה גם יתר רכיבי התעריף שטרם עודכנו במסגרת העדכון השנתי כאמור מעלה ,צפויים
אף הם לקבל ביטוי תעריפי רטרואקטיבי החל מאפריל  2009לאור האמור ,רשמה החברה בספריה
התחייבות פיקוח בגין אי עדכון מלוא התעריפים כאמור לשנת  .2009יתרת ההתחייבות בגין האמור
מעלה ליום המאזן הינה  1,987מיליוני שקל חדש.
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (6תוכנית החירום למשק החשמל
ביום  27באוגוסט  2008אושרה על ידי שר התשתיות הלאומיות תוספת לתוכנית הפיתוח הכוללת הקמת
שלושה מחזמ"ים – ברמת חובב ,באשכול ובחגית )סינכרון טורבינות הגז ביולי  2010וסינכרון התוספת
הקיטוריות ביולי  .(2012שלוש טורבינות אלו הינם בנוסף להקמת שתי טורבינות גז ברמת חובב שאחת
מהן סונכרנה בנובמבר  ,2009והשנייה סונכרנה בינואר  2010והכל בנוסף של תוכנית הפיתוח הרב
שנתית המאושרת.
בתאריך  30באוקטובר  2008התקבלה החלטה ברשות החשמל בנוגע למימון שלב א' של תוכנית החירום,
כפי שהיא אושרה על ידי שר התשתיות.
כמו כן ,בתאריך  28בדצמבר  2008אישר שר התשתיות הלאומיות הקמת מחז"מ רביעי באלון תבור )שלב
א' עד קיץ  2011שלב ב' תוספת הקיטורית עד קיץ .(2013
להלן עיקרי ההחלטה כפי שהתקבלה על ידי רשות החשמל:
א( נוכח צורכי הפיתוח המואצים להם נדרשת החברה ובמרכזם תוכנית החירום להקמת יחידות ייצור כפי
שקבע שר התשתיות הלאומיות ,לאור מצבה הפיננסי של החברה וחוסר הוודאות בשווקי ההון
קובעת רשות החשמל סכום לפיתוח ייעודי לשנים  2009-2010כדלקמן:
) (1רשות החשמל תכיר בתעריפי החשמל בעלויות לצרכי מימון תוכנית פיתוח בסכום מצטבר של
 2מיליארד שקל חדש .הכרה זו תיפרס על פני תקופה של שנתיים שתחל מינואר 2009
ותפסק ביום  1בינואר  2011או עד סיום הגבייה.
) (2הסכום כאמור בסעיף  1לעיל ינוהל באמצעות חשבון ייעודי שיפוקח על ידי רשות החשמל.
התוכנית באישור רשות החשמל
) (3רשות החשמל תביא בחשבון במסגרת קביעת בסיס תעריפים למקטע הייצור את החלטתה
ותוודא כי לא ייווצר תשלום עודף במסגרת קביעת התעריפים לחברה.
ב(

הכרה בסכום זה מותנית בעמידה בתנאים המפורטים כולל עמידה בלוחות הזמנים להפעלת
הפרוייקטים כדלהלן:
החברה תעמוד בלוחות הזמנים של תוכנית הפיתוח במקטע הייצור ובכלל זה תוכנית החירום
) (1
כפי שאושרה על ידי שר התשתיות ובהתייחס לאמור במסמך לשימוע שפרסמה רשות
החשמל.
) (2מנכ"ל החברה ידווח למליאת רשות החשמל אחת לרבעון על מימוש תוכנית הפיתוח הכוללת
ובכלל זה על תוכנית הפיתוח כאמור בהחלטה זו וזאת בהתייחס לעמידה בלוחות הזמנים,
עלויות ודוח תקציב מול ביצוע ,במתכונת שתאושר על ידי רשות החשמל.
) (3החברה לא תבצע העברות כספיות לקרן הפנסיה כ.פ.י .מעבר להפרשה השוטפת החודשית
וזאת עד לסיום הבדיקות וקבלת החלטות על ידי הוועדות שמונו לעניין זה בחברה ,וברשות
החברות ובחינה שמבצעת רשות החשמל ,וזאת בכפוף לכל דין.
) (4החברה תפעל בהקדם האפשרי לביצוע מהלכי ההתייעלות עליהם הכריזה לשיפור מצבה
הפיננסי של החברה.
ביום  31באוקטובר  2008אישר דירקטוריון החברה את שלב א' של תוכנית החירום למשק החשמל,
אישור זה בא בהמשך להחלטת רשות החשמל באשר לעקרונות מימון תוכנית החירום שפורטו לעיל.
דירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה להתקשר עם חברת סימנס לרכישת  3טורבינות גז
והציוד הנלווה .אישור זה בא בנוסף לרכישת שתי טורבינות גז מחברת ג'נרל אלקטריק אשר נרכשו
לאתר ברמת חובב.
סך ההשקעה הצפוי בשלב זה של תוכנית חירום הוא כ 3.6 -מיליארד שקל חדש ומימונה הינו על פי
הפירוט שלהלן :כ 0.9 -מיליארד שקל חדש שהתקבל כאשראי לקוחות באמצעות חברת סימנס ,כ2 -
מיליארד שקל חדש ייגבה באמצעות תעריף החשמל בהתאם להחלטת רשות החשמל והשאר
ממקורות פנימיים של החברה.
החברה רושמת תוספת תעריפית זו בקיזוז מסעיפי רכוש בהקמה ,נכון ליום המאזן קיזזה החברה סך
של כ 951 -מיליוני שקל חדש מהרכוש בהקמה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (6תוכנית החירום למשק החשמל )המשך(
ג( על פי החלטת רשות החשמל מ 30 -באוקטובר  ,2008על מנכ"ל החברה למסור דיווח רבעוני לרשות
החשמל .בנוסף מעבירה החברה לרשות החשמל דיווחים שוטפים בנוגע להתקדמות הביצוע
בפרוייקטים .בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני  ,2009במקרה של אי עמידת החברה
בלוחות הזמנים ,שנקבעו בתוכנית החירום ,להפעלה מסחרית של תחנות הכח ,הכלולות במסגרתה
כאמור לעיל ,יוטלו קנסות על החברה כדלקמן:
 (1ביחס לכל אחת משתי תחנות הכח ברמת חובב הכלולות בתוכנית החירום לקיץ  ,2009ואשר
החברה התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי וחודש אוגוסט .2009
)א( בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום
לקיץ  ,2009תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  5מיליוני שקל חדש בגין כל חודש
איחור בחודשים יולי עד דצמבר  ,2009ובסך של  10מיליוני שקל חדש בגין כל חודש איחור
בחודשים ינואר עד יוני .2010
)ב( נוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד ההפעלה
המסחרית לאחר ה 30 -ביוני  2010לכל אחת משתי תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה
של חמישית מכלל הסכום הייעודי .אם לאחר ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות
החשמל את מנגנון ותקופת ההחזר לגבי חוב זה.
(2

ביחס לכל אחת משלוש תחנות הכח )טורבינות הגז באתרים :אשכול ,רמת חובב וחגית( הכלולות
בתוכנית החירום לקיץ  ,2010ואשר החברה התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי .2010
)א( בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום
לקיץ  ,2010תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  10מיליוני שקל חדש בגין כל
חודש איחור בחודשים יולי עד דצמבר  ,2010ובסך של  15מיליוני שקל חדש בגין כל חודש
איחור בחודשים ינואר עד יוני .2011
)ב( בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד ההפעלה
המסחרית לאחר ה 30 -ביוני  2011לכל אחת משלוש תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה
של חמישית מכלל הסכום הייעודי .במידה ולאחר ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות
החשמל מנגנון ותקופת ההחזר לגבי חוב זה.

(3

העלויות המופחתות על ידי רשות החשמל ,כאמור לעיל ,יוצגו כהוצאה בדוח רווח והפסד של
החברה ,תוך מתן גילוי נאות.
בתאריך  9במרס  2009התקבל מכתב מרשות החשמל בו צוין ,כי המועד הקובע לעמידה בלוחות
זמנים הוא מועד הסנכרון ולא ההפעלה המסחרית.
נכון ליום המאזן רשמה החברה התחייבות פיקוח בסך של כ 75 -מיליוני שקל חדש בגין הפחתת
העלויות המוכרות המתוארת לעיל .החברה חולקת על עצם הפחתה זו.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (7נושאים פתוחים בין חברת החשמל לרשות החשמל:
אומדן והיקף הסכום הינם לפני השפעת ההצגה מחדש ,להצגה זו אין השפעה מהותית על אומדן ההיקף
הכספי
נושא
מקדמי הפחתה

החלטת הרשות
העמידה את מקדמי ההפחתה החל
מאפריל  2004על שיעורים שנתיים
מצטברים כדלקמן 2.1% :בייצור1.3% ,
בהולכה 2.5% ,בחלוקה מתח גבוה ו-
 3.7%בחלוקה מתח נמוך.
לא נתנה פיצוי רטרואקטיבי על השנים
הקודמות בהן לא הוקטנו מקדמי
ההפחתה.

עמדת החברה
מקדמי ההפחתה המוחלים על החברה
במשך שנים ארוכות הינם בלתי
סבירים ופוגעים באופן משמעותי
בהכנסותיה.
הרשות לא הציגה לאורך השנים כל
הסבר או הצדקה למקדמי ההפחתה
שקבעה
ההקטנה אשר בוצעה על ידי הרשות
באפריל  2004הייתה קטנה מידי,
ובוצעה מאוחר מידי.
עמדתה של החברה המגובה בעבודת
יועצים היא שיש להפעיל מקדם
הפחתה בשיעור של  2%על רכיב
התפעול בלבד ,וכן לקבל פיצוי
רטרואקטיבי על השנים הקודמות בהן
לא הוקטנו מקדמי ההפחתה.

אומדן היקף כספי
 11,000מיליון שקל
חדש
לשנים .2008 – 1996
)במחירי דצמבר
.(2008

סל הדלקים – ערכי
אי זמינות מאולצת

מבצעת שימוש בחישוב סלי הדלקים
המוכרים לחברה בתעריף החשמל
בערכי אי זמינות מאולצת וימי אחזקה
הנמוכים מאלו המקובלים בעולם ובחלק
מהמקרים אף מביצועי החברה בפועל.

החברה סבורה כי ערכי אי זמינות וימי
אחזקה לחישוב תמהיל הדלקים
צריכים להתבסס על פרמטרים
נורמטיביים לטווח ארוך ,אשר יאפשרו
לחברה ליהנות מפירות התייעלותה
בהפעלת המערכת.

 2,800מיליון שקל
חדש
לשנים .2007 – 2003
)במחירים שוטפים(.

סל הדלקים –
תמריץ הגז
שיעור החיסכון
בעלויות הדלקים
שיוותר בידי
החברה כתוצאה
מהשימוש בגז
טבעי

הרשות קבעה ביוני  2002מסלול תמרוץ
לחברה לשנים  2006 – 2003בלבד.
בשנים  2009 – 2007לא השאירה
הרשות תמריץ גז בידי החברה .בבסיס
התעריף החדש במקטע הייצור שפורסם
בפברואר  2010קבעה הרשות כי יינתן
תמריץ גז בגין חוזי גז חדשים בלבד
בשנים  .2012 – 2009בהתאם
לנוסחאות אותן קבעה הרשות החברה
לא זכתה לתמריץ בשנת . 2009

החברה סבורה כי היא הביאה לחסכון
נכבד בזכות מאמציה בנושא הגז ,ולכן
מבקשת לקבל תמריץ קבוע של 20%
מכלל החיסכון הנובע משימוש בגז
טבעי ,וכי את נוסחת התעריף יש
לחשב מיום ההפעלה בפועל של
יחידות הייצור ,זאת עקב אי הוודאות
הרבה הקשורה למועדי הגעת הגז
לאתרים ולשילוב הספק המצרי
במערכת שיימשך לאורך כל חיי
היחידות הפועלות בגז טבעי,

סך החיסכון למשק
עבור השנים – 2004
 2009כ – 23,500
מיליון שקל חדש
מתוך כך התמריץ
שניתן לחברה –
) 1,078במחירים
שוטפים(.

תמהיל סל הדלקים
לשנת 2007

הרשות סירבה לחשב מחדש את סל
הדלקים המוכר לשנה זו.
בבסיס התעריף החדש קבעה הרשות כי
סל הדלקים יעודכן בדיעבד מידי שנה,
בהתאם לעקום הביקוש בפועל.
הרשות אינה מתכוונת להפעיל את
המנגנון גם על סל הדלקים בשנת
.2007

החברה טוענת כי נוצר שינוי
משמעותי בין תחזית הביקוש
המקורית לשנת  2007לבין הביקוש
בפועל וכתוצאה מכך תמהיל הדלקים
של החברה השתנה מהותית )שימוש
בדלקים יקרים – סולר ומזוט(.
החברה פנתה לרשות בבקשה שזו
תחשב מחדש את סל הדלקים המוכר
לה .כיוון שנגרמו לה הפסדי הכנסות.

 690מיליון שקל חדש
לשנת .2007
)במחירים שוטפים(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (7נושאים פתוחים בין חברת החשמל לרשות החשמל )המשך(:
נושא

החלטת הרשות

עמדת החברה

אומדן היקף כספי

סל הדלקים –
דחייה בהסבות
של תחנות כוח
לגז טבעי ושימוש
בדלק יקר יותר –
מחז"מ גזר א'

בעת העדכון השנתי לשנת 2007
קבעה כחלק מהנחות היסוד לחישוב
תמהיל הדלקים המוכר לשנה זו ,כי
מחז"מ גזר א' יופעל בגז החל
מאמצע אוקטובר .2007
בהחלטה ממרס  2009לגבי סל
הדלקים המוכר לשנת 2008
)במסגרת עדכון שנתי  (2008חזרה
הרשות והשתמשה בהנחה זו.

מחז"מ גזר א' החל לפעול בגז
ביולי  2008החברה מבקשת לקבל
פיצוי בגין הפעלת התחנה בסולר
)דלק יקר יותר( בתקופה אוקטובר
 2007ועד יולי  .2008בפרט
שהסיבות לעיכובים היו גורמים
שלא בשליטת החברה.

 1.2מיליארד שקל
חדש לשנים 2007
ו 2008 -
)במחירים שוטפים(.

סל הדלקים –
דחייה בהסבות
של תחנות כוח
לגז טבעי ושימוש
בדלק יקר יותר –
תחנת הכוח
רידינג

תמהיל הדלקים שהוכר לחברה
במסגרת סל הדלקים לשנת 2005
חושב תחת ההנחה שגז טבעי יגיע
לאתר רידינג במאי .2005

בפועל ,תחנת הכוח רידינג צרכה
במהלך שנת  2005מזוט ,שהינו
דלק יקר יותר וזאת עקב סיבות
שכלל אינן תלויות בחברה .בפועל
מועד כניסת התחנה לשימוש בגז
טבעי היה רק במחצית 2006
כתוצאה מכך נוצרו לחברה עלויות
נוספות שלא קיבלו כיסוי בתעריף
החשמל ,לגביהן מבקשת החברה
לקבל כיסוי תעריפי.

 275מיליון שקל
חדש לשנת . 2005
)במחירים שוטפים(.

סל הדלקים -
תחנת הכוח
רידינג – סגירה
על פי צו מטעם
המשרד לאיכות
הסביבה

סירבה לפנייתה של החברה לקבל
הכרה בהפסד ההכנסות שנוצר לה
כתוצאה מיישום הצו ,לסגירת
התחנה בחודשים מרס עד יוני
.2006

בחודשים מרץ עד יוני  2006נסגרה
התחנה בצו של המשרד לאיכות
הסביבה.
מיום שנסגרה התחנה ,נאלצה
החברה לייצר חשמל בתחנות
חלופיות ובתמהיל דלקים יקר יותר,
בין היתר באמצעות שימוש
בתחנות העובדות בסולר ,על מנת
למנוע פגיעה באספקת החשמל
לצרכנים.
כתוצאה מכך נגרמו לחברה הפסדי
הכנסות.
מבקשת לקבל כיסוי תעריפי
להפסדי ההכנסות שנוצרו.

 170מיליון שקל
חדש לשנת .2006
)במחירים שוטפים(.

הפסד מגביית
תעריף ממוצע

קבעה לחברה בבסיס תעריף
שפורסם בשנת  2002הכנסה אותה
היא זכאית לגבות מהציבור לצורך
כיסוי עלויותיה.
הרשות לא נענתה לפניות אלה ולא
תיקנה את מבנה התעריפים.

החברה ,מסיבות שאינן תלויות בה
ושעיקרן שינוי בהרגלי צריכת
החשמל של הציבור שנבעו
מאיתותי התעריף הקיים ,ללא
הצלחה לגבות את ההכנסה
שנקבעה על ידי הרשות במלואה,
ולכן אינה מכסה את הוצאותיה.
פנתה לרשות בבקשה לתקן את
מבנה התעריפים ,תוך מתן פיצוי
בגין השנים בהן לא גבתה את
מלוא ההכנסה המוכרת.

 953מיליון שקל
חדש
לשנים – 2000
.2008
)במחירים שוטפים(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (7נושאים פתוחים בין חברת החשמל לרשות החשמל )המשך(
נושא

החלטת הרשות

עמדת החברה

אומדן היקף כספי

הוצאות
אקסוגניות

קבעה בשנת  1998מנגנון להכרה
שנתית בהוצאות אקסוגניות בתעריף
החשמל.
בשנת  2005פרסמה החלטה
המבטלת את המנגנון שקבעה
להכרה בהוצאות אקסוגניות.
בחודש אפריל  2007הועברה עמדת
הצוות המקצועי ברשות הכוללת
מנגנון חדש להכרה בהוצאות
אקסוגניות עתידיות.

החברה הגישה לרשות החשמל
מידי שנה תחשיב להכרה
בהוצאות .מבקשת לקבל כיסוי
תעריפים למלוא ההוצאות בהן
נשאה עד לביטול מנגנון ההכרה על
ידי רשות החשמל .העבירה לרשות
החשמל באפריל  2006הצעה
למנגנון חלופי להכרה בהוצאות
משמעותיות בהן תישא בעתיד
הכולל אבחנה בין עלות תפעולית
לעלות השקעתית.

 950מיליון שקל
חדש
לשנים - 2002
) 2008במחירי
דצמבר (2008

עלויות מימון

הכירה בשנת  2002בתעריף
החשמל ביחס לגיוסים בארץ בעלות
המתבססת על אג"ח ממשלתי ל 10
שנים ,בתוספת מרווח של 0.73%
וביחס לגיוסים בחו"ל בעלות
המתבססת על אג"ח ממשלת
ארה"ב ל  10שנים בתוספת מרווח
של .2.4%
מאז ועד היום לא עודכנה מרווחים
אלה.

גייסה בשנים האחרונות )וצפויה
להמשיך ולגייס בעתיד( הון זר
בהיקף של מיליארדי שקלים
חדשים מידי שנה .בעיקר לצורך
מימון תוכניות הפיתוח שלה.
במהלך השנים האחרונות
)ולמעשה בכל תקופת הבוחן( עלות
הגיוסים הן בארץ והן בחו"ל הייתה
גבוהה יותר מהעלות המוכרת על
ידי הרשות )בגיוס האחרון בארץ
המרווח היה  4.35%ובגיוס
האחרון בחו"ל  (6.84%וכתוצאה
מכך נגרמו לחברה הפסדי הכנסות.
מבקשת לקבל הכרה במלוא עלויות
המימון בהן נשאה בפועל במהלך
תקופת הבוחן בגין הגיוסים.

 282מיליון שקל
חדש
לשנים – 2002
.2008
)במחירים שוטפים(.

צריכת חשמל
מתקני חברה

דחתה את טענת החברה לפיה
צריכת החשמל של מתקני החברה
אינה נכללת בהכנסה המוכרת
לחברה.
טוענת כי עלות צריכת החשמל של
מתקני החברה הינה חלק מעלויות
התפעול המוכרות שלה ועל החברה
לתקצב עלויות אלה במסגרת סך
הוצאות התפעול המוכרות לה.

החברה מבקשת לקבל הכרה
תעריפית בצריכת החשמל של
מתקני החברה המשמשים לצורך
תפקודה השוטף.
על פי בדיקות שערכה בשיטת
חישוב התעריף הקיימת ,צריכת
החשמל של מתקני החברה אינה
נכללת בהכנסה המוכרת לחברה
וזאת כיוון שההכנסה הנדרשת
מחולקת בסך צריכת החשמל
במשק הכוללת גם את צריכת
החשמל של מתקני החברה.

 180מיליון שקל
חדש לשנים 2002
– .2008
)במחירים שוטפים(.

מחז"מ אלון תבור

במסגרת עדכון התעריף בשנת
 2008שהתבצע במרס  2009נקבע
מועד הפעלה של מחז"מ אלון תבור
בסולר לספטמבר  .2008הרשות
לא הכרה בדחיית השלמת התוספת
הקיטורית אשר נבעה מעיצומי
עובדים.

החברה חולקת על החלטת הרשות
ובדעה כי מאחר ומדובר בגורמים
שאינם בשליטתה של החברה על
הרשות היה להכיר במועד
ההפעלה בפועל של המחז"מ
כלומר בדצמבר .2008

 50מיליון שקל חדש
)במחירים שוטפים(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ד .החלטות רשות החשמל )המשך(
 (7נושאים פתוחים בין חברת החשמל לרשות החשמל )המשך(
בנוסף ,קיימים מספר נושאים מהותיים בהם רשות החשמל טרם קיבלה כלל החלטה )ראה פירוט להלן( ,אשר
הביאור לפגיעה משמעותית בהכנסותיה של החברה לאורך השנים.
נושא

החלטת הרשות

עמדת החברה

אומדן היקף כספי

הוצאות בגין
התחייבויות לפנסיה

הרשות טרם קיבלה החלטה בנושא .היא
הקימה בשנת  2004ועדה חיצונית שדנה
בנושא .בשלב מסוים עבודתה של הועדה
הוקפאה.
במסמך לשימוע של בסיס התעריפים
החדש למקטע הייצור ציינה כי עבודתה
לבחינת עלויות הפנסיה של עובדי
החברה טרם הסתיימה ,וכי היא
מתעתדת לסיים את עבודתה במהלך
התקופה הקרובה ולהעמידה לשימוע
ציבורי ,כך שעלויות הפנסיה ישתקפו
בהחלטה הסופית על בסיסי התעריפים
החדשים למקטע הייצור.
בהחלטה על בסיס תעריפים חדש
למקטע הייצור ,ציינה ,כי היא מתעתדת
לפרסם לשימוע ציבורי לאחר פרסום
החלטה זו ,עקרונות וקווים מנחים כלליים
להכרה בעלויות הפנסיה של עובדי דור
א' ,דור ב' ודור ג' החל מיוני  96ולקבל
החלטה סופית בנושא במהלך שנת
.2010

החל משנת  2003בעקבות
שינויים משמעותיים שחלו
בכללים לחישוב
ההתחייבויות האקטואריות
כפי שנקבעו על ידי הממונה
על שוק ההון והחיסכון
באוצר ,נאלצה החברה
לרשום הוצאות בסכומים
גדולים בדוחות הרווח
והפסד שלה אשר לא קיבלו
כיסוי תעריפי מאחר ולא
נכללו בבסיס התעריף.
לאחר מכן ,עם החלתו של
תקן בינלאומי מספר 19
נזקפו סכומים משמעותיים
כהפסדים אקטואריים
שטרם הופחתו וגם הם
אינם מקבלים הכרה
בתעריף החשמל.
החברה סבורה כי יש
להעניק כיסוי תעריפי למלוא
החוב שנוצר שמקורו
בפריסת השינויים
האקטואריים בהתאם לתקן
בינלאומי מספר .19

 2.93מיליארד שקל
חדש
נכון ל  31בדצמבר
.2007

 1,500מיליון שקל
חדש לכל אחת
מהשנים – 2006
2008
במחירי דצמבר
.2007

החברה סבורה שיש
בהחלטתה מדצמבר  2005ציינה רשות
עיכובים בעדכון
חשיבות לקביעת סדר
החשמל כי היא מתכוונת לקבוע תחילה
בסיסי התעריפים
התעריפים .קביעת תעריף
תעריף חדש למערכת הייצור לאחר מכן
למקטעים השונים
ראשון דווקא למקטע הייצור
ושינוי סדר קביעתם למערכת החלוקה ורק בסוף למערכת
הרווחי ביותר ואחרון
ההולכה.
בתאריך  30ביולי  2008פרסמה הרשות למערכת ההולכה המפסידה
מסמך לשימוע לגבי בסיס תעריפים חדש ביותר אינו נכון וכי יש צורך
למקטע הייצור.
להתחיל במקטעים בהם יש
הרשות קבלה החלטה רק לגבי בסיס
חוסר כיסוי עלויות מצטבר
תעריפים חדש במקטע הייצור )בפברואר )החלוקה וההולכה(.
בנוסף ,נגרם לה הפסד
 (2010אך לא לגבי שאר המקטעים
הכנסות משמעותי עקב
הרשות לא נתנה לחברה פיצוי בגין אי
העיכוב המתמשך )מעל
עדכון בסיס התעריפים למקטע הייצור
ארבע שנים( בעדכון בסיסי
בשנים הקודמות.
התעריפים.
למרות התחייבות הרשות )התחייבות שלטובתה הוקם צוות מיוחד ברשות( ,היא לא נתנה כל התייחסות לנושאים אלה
במסגרת החלטה על בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי
 (1השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2009לעומת  31בדצמבר 2008
המספרים המוצגים להלן הינם לאחר הצגה מחדש:
א( סך הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  2009הסתכם בסך  9,861מיליוני שקל חדש לעומת סך של
 11,239מיליוני שקל חדש ביום  31בדצמבר  .2008קיטון של  1,378מיליוני שקל חדש.
הקיטון ביתרת הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  2009לעומת  31בדצמבר  2008נובע בעיקרו מירידה
במלאי דלקים.
להלן פירוט הרכוש השוטף:
סך יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום  31בדצמבר  2009הינה  3,885מיליוני שקל חדש לעומת
 3,670מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008גידול בסך  215מיליוני שקל חדש.
סך יתרת הלקוחות ליום  31בדצמבר  2009הינה  3,219מיליוני שקל חדש לעומת  3,487מיליוני שקל
חדש ליום  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  268מיליוני שקל חדש.
סך יתרת החייבים ויתרות החובה ליום  31בדצמבר  2009הינה  875מיליוני שקל חדש ,לעומת 950
מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  75מיליון שקל חדש.
סך יתרת מלאי הדלקים ליום  31בדצמבר  2009הינה  1,659מיליוני שקל חדש לעומת  2,898מיליוני
שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  1,239מיליוני שקל חדש.
סך יתרת מלאי מחסנים ליום  31בדצמבר  2009הינה  223מיליוני שקל חדש לעומת  234מיליוני שקל
חדש ליום  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  11מיליוני שקל חדש .
ב( ) (1החברה מחזיקה בחשבון נאמנות סכומים בגין התחייבויות פנסיוניות נוספות ואשר יתרתם ליום 31
בדצמבר  2009הינה בסך של כ– 1,736מיליוני שקל חדש ,בהשוואה ל– 1,591בתקופה
מהקבילה אשתקד )להרחבה ראה ביאור  10לדוחות הכספיים(.
) (2סך כל ההשקעות ברכוש קבוע בתקופת הדוח הסתכמו לכ 3,936 -מיליוני שקל חדש נטו ,לאחר
קיזוז השתתפות צרכנים בסך של כ 951 -מיליוני שקל חדש בהשוואה לכ 2,843 -מיליוני שקל
חדש בתקופה המקבילה אשתקד לאחר קיזוז השתתפות צרכנים בסך של כ 725 -מיליוני שקל
חדש.עלייה של כ 1,093 -מיליוני שקל חדש ובשיעור של כ.38% -
ההשקעות בתקופה המצטברת היו כלהלן:
בתחנות כוח ,מחז"מים ומבנים בסך של כ 2,500 -מיליוני שקל חדש ,בתחמש"ים וקווי מתח עליון
סך של כ 502 -מיליוני שקל חדש ,ברשתות )בניכוי תקבולים( סך של כ 686 -מיליוני שקל חדש
נטו ,השתתפות הצרכנים בהקמת רכוש קבוע סך של כ (951) -מיליוני שקל חדש ,השקעות
אחרות סך של כ 398 -מיליוני שקל חדש .כמו כן ,גידול במלאי המחסנים המוחזקים לזמן ארוך
בסך של כ 801 -מיליוני שקל חדש.
ג(

יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2009הסתכמה ל 8,058 -מיליוני שקל חדש ,לעומת
סך של  11,146מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  3,088מיליון שקל חדש.
להלן פירוט ההתחייבויות השוטפות:
סך יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ליום  31בדצמבר  2009הינה 1,727
מיליוני שקל חדש לעומת  6,705מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2008קיטון בסך 4,978
מיליוני שקל חדש.
סך יתרת ספקים ונותני שירותים ליום  31בדצמבר  2009הינה  1,457מיליוני שקל חדש לעומת
 1,376מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2008גידול בסך  81מיליוני שקל חדש.
סך יתרת הזכאים ויתרות זכות ליום  31בדצמבר  2009הינה  1,372מיליוני שקל חדש לעומת 1,813
מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  441מיליוני שקל חדש.
סך יתרת התחייבויות פיקוח נטו ליום  31בדצמבר  2009הינה  2,258מיליוני שקל חדש לעומת 128
מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008גידול בסך  2,130מיליוני שקל חדש.
סך יתרת מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע ליום  31בדצמבר  2009הינה  441מיליוני
שקל חדש לעומת  307מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008גידול בסך  134מיליוני שקל חדש .
סך יתרת ההפרשות ליום  31בדצמבר  2009הינה  803מיליוני שקל חדש לעומת  817מיליוני שקל
חדש ליום ה  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  14מיליוני שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (1השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2009לעומת  31בדצמבר ) 2008המשך(
ד( ביום  31בדצמבר  2009היו לחברה התחייבויות לא שוטפות ,נטו בסך של כ 54,632 -מיליוני שקל
חדש .מתוכם קיימות אגרות חוב ,התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרות בסך של  42,465מיליוני
שקל חדש כמפורט להלן )ראה פירוט בסעיף  '5ד(:
 23,585מיליוני שקל חדש במטבע חוץ 16,872 ,מיליוני שקל חדש צמודי מדד 944 ,מיליוני שקל חדש
בלתי צמודות ,עסקאות הגנה )עסקאות החלפה מטבע חוץ  SWAP -ועסקאות אקדמה( בסך של כ-
 1,064מיליוני שקל חדש .מתוך התחייבות החברה במטבע חוץ כאמור לעיל 17,223 :מיליוני שקל
חדש בדולר ארה"ב 3,148 ,מיליוני שקל חדש באירו 3,201 ,מיליוני שקל חדש בין יפני 8 ,מיליוני שקל
חדש בפרנק שוויצרי ו 5 -מיליוני שקל חדש בליש"ט.
כמו כן ,לחברה אגרות חוב למדינת ישראל בסך של כ 2,338 -מיליוני שקל חדש.
רשות החשמל החליטה להעביר את החשיפה הריאלית לסל המטבעות בסך של כ ) 13.2 -נטו לאחר
התייעלות( מיליארד שקל חדש מתוך התחייבויותיה אלו של החברה ,לצרכני החשמל וליצור
נכס/התחייבות פיקוח בגין הוצאות המימון .החברה חשופה לשינויים הריאליים בשערי החליפין
בהתחייבויותיה ,למעט אלו אשר החשיפה כנגדן מועברת לצרכנים כאמור לעיל ,ואלו שמשמשות
להקמה ואשר הוצאות המימון בגינן מהוונות לרכוש קבוע .בכדי לצמצם חשיפה זו ערכה החברה
עסקאות הגנה כלהלן:
) (1עסקאות החלפה
רכישה של:
דולר ארה"ב
אירו
ין
לירות שטרלינג

במיליוני שקל חדש
5,988
730
2,189
379
9,286

בתמורה ל:
שקלים צמודים
שקלים
אירו
לירות שטרלינג
דולר

6,298
1,011
1,637
1,046
242
10,234

לחברה יתרת זכות לזמן ארוך ליום המאזן בשל עסקאות אלו ,בסך של כ 948 -מיליוני שקל חדש
)לפני חלויות שוטפות בסך  93מיליוני שקל חדש(.
) (2עסקאות אקדמה )(FORWARD
עסקאות דולר  -שקל בהיקף של  668מיליוני שקל חדש
עסקאות שקל  -דולר בהיקף של  358מיליוני שקל חדש.
עסקאות שקל  -אירו בהיקף של  272מיליוני שקל חדש.
לחברה אין יתרות לזמן ארוך בגין עסקאות האקדמה שלעיל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (1השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2009לעומת  31בדצמבר ) 2008המשך(
ה( החברה מחזיקה סכומים לכיסוי התחייבויותיה הפנסיוניות בקופת גמל מרכזית לקצבה )כפ"י( שיתרתה
ליום  31בדצמבר  2009היא כ –  19,027אלפי שקל חדש ,לעומת  17,410בתקופה המקבילה
אשתקד.
יתרת המיסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2009הסתכמה ב 3,894 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של
ו(
 4,968מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008קיטון בסך  1,074מיליוני שקל חדש.
ז( ההון העצמי ליום  31בדצמבר  2009הסתכם בכ 16,829 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ-
 15,591מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2008גידול בסך  1,238מיליוני שקל חדש.
ח( ניתוחי רגישות
להלן שורות הסיכום של ניתוחי הרגישות כפי שהם מופיעות בביאור  27בדוחות הכספיים:
ליום  31בדצמבר 2009
) (1
הפסד )רווח(
מעלייה בגורם שוק
5%
10%
.1

.2

ניתוח רגישות במטבע חוץ
הלוואות ואגרות חוב

2,483

1,242

42,800

)(1,242

)(2,483

עסקאות החלפה

)(636

)(318

948

318

636

עסקאות אקדמה

58

29

)(52

)(29

)(58

)(5

)(2

43,696

3

7

ניתוח רגישות שיעורי הריבית

) (2

ליום  31בדצמבר 2008
הפסד )רווח( מעלייה
בגורם שוק
5%
10%

.1

.2

הלוואות ואגרות חוב

2,859

1,431

46,300

)(1,431

)(2,859

עסקאות החלפה

)(719

)(359

579

359

719

עסקאות אקדמה

)(358

)(179

)(165

179

358

ניתוח רגישות שיעורי הריבית

)(21

)(11

46,714

11

21

יתרה ליום 31
בדצמבר 2007

הפסד )רווח( מירידה
בגורם שוק
)(5%
)(10%

) (3

ליום  31בדצמבר 2007

ניתוח רגישות במטבע חוץ
1,267

43,030

)(1,267

)(2,537

עסקאות החלפה

)(540

)(270

1,401

270

540

עסקאות אקדמה

)(9

)(4

12

4

9

ניתוח רגישות שיעורי הריבית

1

1

44,443

)(0

2

הלוואות ואגרות חוב

.2

יתרה ליום 31
בדצמבר 2008

הפסד )רווח( מירידה
בגורם שוק
)(10%
)(5%

ניתוח רגישות במטבע חוץ

הפסד )רווח( מעלייה
בגורם שוק
5%
10%
.1

יתרה ליום 31
בדצמבר 2009

הפסד )רווח( מירידה
בגורם שוק
))(10%
)(5%

2,537
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (1השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2009לעומת  31בדצמבר ) 2008המשך(
ט( מצב כספי לפי מקטעי שרשרת החשמל
) (1הרכוש השוטף במקטע הייצור ליום  31בדצמבר  2009הסתכם לסך של כ 6,466 -מיליוני שקל
חדש ,נובע בעיקרו מיתרת לקוחות בגין מכירת חשמל בסך של כ 2,469 -מיליוני שקל חדש
)סעיף זה מיוחס למקטעים לפי יחס הכנסות( ,מלאי דלקים )המיוחס כולו למקטע הייצור( בסך
של כ 1,659 -מיליוני שקל חדש ומיתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 1,831 -מיליוני שקל
חדש .במקטע ההולכה הסתכם הרכוש השוטף לסך של כ 1,437 -מיליוני שקל חדש ,ובמקטע
החלוקה לסך של כ 1,958 -מיליוני שקל חדש ,הנובע בעיקרו מיתרת לקוחות בגין מכירת חשמל
ומיתרת מזומנים ושווי מזומנים.
) (2רכוש קבוע נטו ליום  31בדצמבר  2009הסתכם במקטע הייצור לסך של כ –  29,375מיליוני
שקל חדש ,במקטע ההולכה לסך של כ –  14,326מיליוני שקל חדש ובמקטע החלוקה לסך של
כ 16,836 -מיליוני שקל חדש .הרכוש הישיר יוחס למקטעים המתאימים ,הרכוש המשותף )כ-
 2.83%מכלל רכוש החברה( חולק לפי מפתחות חלוקה אשר להערכת החברה מהוות אומדן
סביר לייחוס רכוש זה .בתקופת הדוח השקיעה החברה ברכוש ישיר במקטעי הייצור ההולכה
והחלוקה סך של כ 2,500 -מיליוני שקל חדש ,סך של כ 550 -מיליוני שקל חדש וסך של כ730 -
מיליוני שקל חדש בהתאמה .בנוסף סך של כ 156 -מיליוני שקל חדש בגין רכוש משותף.
)) (3א( ההלוואות ואגרות חוב )אגרות חוב ,התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ואחרות( לזמן
ארוך ליום  31בדצמבר  2009הסתכמו במקטע הייצור לסך של כ 24,017 -מיליוני שקל
חדש ,במקטע ההולכה לסך של כ 9,612 -מיליוני שקל חדש ובמקטע החלוקה לסך של כ-
 11,174מיליוני שקל חדש .ההלוואות ואגרות החוב לזמן ארוך יוחסו בעיקר על פי יחס
חלוקת הרכוש הקבוע למקטעים ,ובהתאם לאופן מימון נכסי החברה על פי עקרונות
התעריף.
)ב( ההתחייבויות בשל יחסי עובד  -מעביד ,נטו יוחסו למקטעים לפי יחס שכר שוטף בתפעול
והסתכמו במקטע הייצור לסך של כ 1,306 -מיליוני שקל חדש ,במקטע ההולכה לסך של כ-
 174מיליוני שקל חדש ובמקטע החלוקה לסך של כ 977 -מיליוני שקל חדש.
) (4היחס השוטף ליום  31בדצמבר  2009במקטע הייצור הינו  1.48במקטע ההולכה  1.23ובמקטע
החלוקה .0.78
) (5יחס סך ההתחייבויות להון עצמי ליום  31בדצמבר  2009במקטע הייצור  ,4.18במקטע ההולכה
 3.26ובמקטע החלוקה .3.36
) (6התשואה על ההון במונחים שנתיים )מחושב לפי הון סוף תקופה( הינה חיובית בשיעור של כ-
 4.53%על ההון במקטע הייצור ,במקטע ההולכה תשואה שלילית של כ –  0.26%במקטע
החלוקה תשואה שלילית בסך של כ.4.38% -
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (2השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2008לעומת  31בדצמבר 2007
המספרים המוצגים להלן הינם לאחר הצגה מחדש
א( סך הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  2008הסתכם בסך  11,239מיליוני שקל חדש לעומת סך של
 7,421מיליוני שקל חדש ביום  31בדצמבר  .2007גידול של  3,818מיליוני שקל חדש.
הגידול ביתרת הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  2008לעומת  31בדצמבר  2007נובע בעיקר מעליה
במזומנים ושווי מזומנים.
להלן פירוט הרכוש השוטף:
סך יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום  31בדצמבר  2008הינה  3,670מיליוני שקל חדש לעומת 492
מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  3,178מיליוני שקל חדש.
סך יתרת הלקוחות ליום  31בדצמבר  2008הינה  3,487מיליוני שקל חדש לעומת  3,302מיליוני שקל
חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  185מיליוני שקל חדש.
סך יתרת החייבים ויתרות החובה ליום  31בדצמבר  2008הינה  950מיליוני שקל חדש ,לעומת 968
מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2007קיטון בסך  18מיליון שקל חדש.
סך יתרת מלאי הדלקים ליום  31בדצמבר  2008הינה  2,898מיליוני שקל חדש לעומת  2,426מיליוני
שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  472מיליוני שקל חדש .
סך יתרת מלאי מחסנים ליום  31בדצמבר  2008הינה  234מיליוני שקל חדש לעומת  233מיליוני שקל
חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  1מיליוני שקל חדש .
ב(

) (1החברה מחזיקה בחשבון נאמנות סכומים בגין התחייבויות פנסיוניות נוספות ואשר יתרתם ליום
 31בדצמבר  2008הינה בסך של כ 1,591 -מיליוני שקל חדש ,בהשוואה ל 1,202 -בתקופה
מהקבילה אשתקד )להרחבה ראה ביאור  10לדוחות הכספיים(.
) (2סך כל ההשקעות ברכוש קבוע בשנת  2008הסתכמו לכ 2,843 -מיליוני שקל חדש נטו ,לאחר
קיזוז השתתפות צרכנים בסך של כ 725 -מיליוני שקל חדש בהשוואה לכ 2,958 -מיליוני שקל
חדש בתקופה המקבילה אשתקד לאחר קיזוז השתתפות צרכנים בסך של כ 145 -מיליוני שקל
חדש ירידה של כ 115 -מיליוני שקל חדש ובשיעור של כ.4% -

ג(

יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר  2008הסתכמה ל 11,146 -מיליוני שקל חדש ,לעומת
סך של  7,784מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  3,362מיליון שקל חדש.
להלן פירוט ההתחייבויות השוטפות:
סך יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ליום  31בדצמבר  2008הינה 6,705
מיליוני שקל חדש לעומת  2,397מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  4,308מיליוני
שקל חדש .
סך יתרת ספקים ונותני שירותים ליום  31בדצמבר  2008הינה  1,376מיליוני שקל חדש לעומת
 2,104מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2007קיטון בסך  728מיליוני שקל חדש .
סך יתרת הזכאים ויתרות זכות ליום  31בדצמבר  2008הינה  1,813מיליוני שקל חדש לעומת 1,587
מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2007גידול בסך  226מיליוני שקל חדש .
סך יתרת התחייבויות פיקוח נטו ליום  31בדצמבר  2008הינה  128מיליוני שקל חדש לעומת 687
מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007קיטון בסך  559מיליוני שקל חדש.
סך יתרת מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע ליום  31בדצמבר  2008הינה  307מיליוני
שקל חדש לעומת  254מיליוני שקל חדש ליום ה  31בדצמבר  .2007גידול בסך  53מיליוני שקל
חדש.
סך יתרת ההפרשות ליום  31בדצמבר  2008הינה  817מיליוני שקל חדש לעומת  755מיליוני שקל
חדש ליום ה  31בדצמבר  .2007גידול בסך  62מיליוני שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (2השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2008לעומת  31בדצמבר ) 2007המשך(
ד( ביום  31בדצמבר  2008היו לחברה התחייבויות לא שוטפות ,נטו בסך של כ 54,498 -מיליוני שקל
חדש .מתוכם קיימות אגרות חוב ,התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרות בסך של  41,494מיליוני שקל
חדש כמפורט להלן.
 23,147מיליוני שקל חדש במטבע חוץ 16,621 ,מיליוני שקל חדש צמודי מדד 985 ,מיליוני שקל חדש
בלתי צמודות ,עסקאות הגנה )עסקאות החלפה מטבע חוץ  SWAP -ועסקאות אקדמה( בסך של כ741 -
מיליוני שקל חדש .מתוך התחייבות החברה במטבע חוץ כאמור לעיל 16,367 :מיליוני שקל חדש בדולר
ארה"ב 3,076 ,מיליוני שקל חדש באירו 3,675 ,מיליוני שקל חדש בין יפני 20 ,מיליוני שקל חדש
בפרנק שוויצרי ו 9 -מיליוני שקל חדש בליש"ט.
כמו כן ,לחברה אגרות חוב למדינת ישראל בסך של כ 2,341 -מיליוני שקל חדש.
רשות החשמל החליטה להעביר את החשיפה הריאלית לסל המטבעות בסך של כ ) 16 -נטו לאחר
התייעלות( מיליארד שקל חדש מתוך התחייבויותיה אלו של החברה ,לצרכני החשמל וליצור
נכס/התחייבות פיקוח בגין הוצאות המימון .החברה חשופה לשינויים הריאליים בשערי החליפין
בהתחייבויותיה ,למעט אלו אשר החשיפה כנגדן מועברת לצרכנים כאמור לעיל ,ואלו שמשמשות
להקמה ואשר הוצאות המימון בגינן מהוונות לרכוש קבוע .בכדי לצמצם חשיפה זו ערכה החברה
עסקאות הגנה כלהלן:
)(1

עסקאות החלפה
רכישה של:
דולר ארה"ב
אירו
ין
לירות שטרלינג

במיליוני שקל חדש
6,009
1,330
2,144
399
9,882

בתמורה ל:
שקלים צמודים
שקלים
אירו
לירות שטרלינג
דולר

6,655
1,115
1,521
935
235
10,461

לחברה יתרת זכות לזמן ארוך ליום המאזן בשל עסקאות אלו ,בסך של כ 579 -מיליוני שקל חדש
)לפני חלויות שוטפות בסך  109מיליוני שקל חדש(.
) (2עסקאות אקדמה )(FORWARD
עסקאות דולר  -שקל בהיקף של  3,439מיליוני שקל חדש.
לחברה אין יתרות לזמן ארוך בגין עסקאות האקדמה שלעיל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ה .מצב כספי )המשך(
 (2השוואת המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2008לעומת  31בדצמבר ) 2007המשך(
ה( החברה מחזיקה סכומים לכיסוי התחייבויותיה הפנסיוניות בקופת גמל מרכזית לקצבה )כפ"י( שיתרתה
ליום  31בדצמבר  2008היא כ  17,410 -אלפי שקל חדש ,לעומת  18,016ליום  31בדצמבר .2007
ו(

יתרת המיסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2008הסתכמה ב 4,968 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של
 4,751מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  217מיליוני שקל חדש.

ז( ההון העצמי ליום  31בדצמבר  2008הסתכם בכ 15,591 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ14,821 -
מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  .2007גידול בסך  770מיליוני שקל חדש.
ו.

תוצאות הפעילות
 (1השוואת תוצאות הפעילות לשנת  2009לעומת שנת 2008
המספרים המוצגים להלן הינם לאחר הצגה מחדש
)א( ההכנסות נטו ממכירות חשמל בתקופת הדוח בגין מכירת  48,947מיליוני קוט"ש ,הסתכמו לסך של כ-
 18,486מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 24,000 -מיליוני שקל חדש בגין מכירת  50,161מיליוני קוט"ש,
בתקופה המקבילה אשתקד .קיטון בהכנסות של כ 5,514 -מיליוני שקל חדש ,המהווה קיטון של כ-
.22.98%
שיא הביקוש לחשמל בתקופת הדוח היה בחודש יולי  2009והגיע ל 10,040 -כאשר היכולת התקנית
הזמינה הגיעה באותו המועד ל 11,010 -מגוואט ,לעומת שיא הביקוש אשתקד שהיה בחודש ינואר
והגיע ל 10,200 -מגוואט ,כאשר היכולת התקנית הזמינה אז היתה  10,730מגוואט.
השינוי בהכנסות האמורות לעיל נבע משתי סיבות והן:
ירידה בסך של כ 4,933 -מיליוני שקל חדש כתוצאה מקיטון ריאלי בהכנסה הממוצעת לקוט"ש
)קיטון של כ 20.56% -לעומת גידול של כ 14.10% -בתקופה המקבילה אשתקד(.
ירידה בסך של כ 581 -מיליוני שקל חדש כתוצאה מקיטון בצריכה )קיטון של כ 1,214 -מיליוני
קוט"ש המהווה ירידה של כ 2.42% -לעומת גידול של כ 1.70% -בתקופה המקבילה אשתקד(.
עקב מעבר צרכנים לתעריף עומס זמן )תעו"ז( במתחי אספקה במתח גבוה ועליון הנובע
משינויים ,בעיקר לגדולים שבהם ,בהרגלי הצריכה בשנים האחרונות וכן גמישות הניתנת לצרכני
החשמל לשנות את שעות הצריכה ,הכנסות הצרכנים אינן מכסות את ההכנסה הנדרשת ונוצר
הפסד מגביית תעריף.
)ב( הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד בתקופת הדוח ,הסתכמו לסך של כ3,896 -
מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 3,784 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ-
 112מיליוני שקל חדש .הגידול נובע מתוספת השקעות.
)ג( בתקופת הדוח הסתכמה עלות צריכת הדלקים )ללא מרכיב השכר( לסך של כ 8,674 -מיליוני שקל
חדש ,ולסך של כ 8,788 -מיליוני שקל חדש )כולל מרכיב השכר( ,לעומת כ 12,825 -מיליוני שקל חדש
)ללא מרכיב השכר( ,ולסך של כ 12,953 -מיליוני שקל חדש )כולל מרכיב השכר( בתקופה המקבילה
אשתקד .קיטון של כ 4,151 -מיליוני שקל חדש )ללא מרכיב השכר( ,ושל כ 4,165 -מיליוני שקל חדש
)כולל מרכיב השכר( ,המהווה קיטון של כ) 32.37% -ללא מרכיב השכר( ושל כ) 32.15% -כולל מרכיב
השכר( ,שעיקרו מוסבר כלהלן :
קיטון בעלות צריכת הסולר ,בגין ירידת מחיר ריאלית בסך של כ 32 -מיליוני שקל חדש וקיטון
) (1
בכמות הנצרכת של הסולר בסך של כ 2,850 -מיליוני שקל חדש) ,קיטון של  2.62%בעלות
הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד(.
) (2

גידול בכמות הנצרכת של גז טבעי בסך של כ 243 -מיליוני שקל חדש ,בתוספת גידול בעלות
צריכת גז טבעי בסך של כ 361 -מיליוני שקל חדש )גידול של כ 19.24% -בעלות הממוצעת
לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד(.

) (3

קיטון בעלות צריכת המזוט בסך של כ 117 -מיליוני שקל חדש )קיטון של כ 32.36% -בעלות
הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד( וקיטון בכמות הנצרכת של מזוט בסך של
כ 572 -מיליוני שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (1השוואת תוצאות הפעילות לשנת  2009לעומת שנת ) 2008המשך(
קיטון בעלות צריכת הפחם בגין ירידת מחיר ריאלית בסך של כ 1,001 -מיליוני שקל חדש
) (4
)קיטון של כ 16.31% -בעלות הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד( וקיטון
בכמות הנצרכת של פחם בסך של  197מיליוני שקל חדש.
)ד( הוצאות התפעול הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 16,218 -מיליוני שקל חדש )כולל פחת ודלקים
בקיזוז רכישות חשמל והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים .להלן" :כולל"( ו 3,534 -מיליוני שקל חדש
)ללא פחת ,דלקים ,רכישות חשמל והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים .להלן" :לא כולל"( לעומת סך של
כ 20,149 -מיליוני שקל חדש )"כולל"( ו 3,412 -מיליוני שקל חדש )"לא כולל"( בתקופה המקבילה
אשתקד .קיטון של כ 3,931 -מיליוני שקל חדש )"כולל"( וגידול של כ 122 -מיליוני שקל חדש )"לא
כולל"(.
)ה( הרווח מהפעלת מערכת החשמל הסתכם תקופת הדוח לסך של כ  3,916 -מיליוני שקל חדש ,לעומת
סך של כ  5,291 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד .ירידה של כ 1,375 -מיליוני שקל
חדש ,המהווה קיטון של כ.25.99% -
)ו( הכנסות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו ,הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 215 -מיליוני שקל חדש,
לעומת הוצאות בסך של כ 292 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,שינוי בסך של כ507 -
מיליוני שקל חדש.
)ז( הרווח לפני מיסים על ההכנסה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ  176 -מיליוני שקל חדש ,לעומת סך
של כ  998 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ 822 -מיליוני שקל חדש.
)ח( מיסים על ההכנסה הסתכמו בתקופת הדוח להכנסה בסך של כ  1,062 -מיליוני שקל חדש לעומת
הוצאה בסך של כ  228 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,שינוי בסך של כ 1,290 -
מיליוני שקל חדש.
)ט( הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 1,238 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 770 -מיליוני
שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 468 -מיליוני שקל חדש.
)י( הוצאות מימון
ראה פירוט בעמוד הבא:
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (1השוואת תוצאות הפעילות לשנת  2009לעומת שנת ) 2008המשך(
)י( הוצאות מימון )המשך(
קיטון בהוצאות מימון בתקופה המצטברת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,כלהלן:
לשנה שנסתיימה ביום
ניתוח סכום ההפרשים

הפרש

א .שחיקת התחייבויות פיננסיות
גידול בהכנסות מימון משחיקת התחייבויות פיננסיות במטבע חוץ בסך 653
מיליוני שקל חדש ,נטו לאחר פיקדונות הנובע מגידול בתיסוף הריאלי בשיעור של
 - 1.58 %בתקופה המקבילה אשתקד לתיסוף ריאלי בשיעור של 4.19 %
בתקופת הדוח
מעבר מהכנסות להוצאות מימון מעסקאות הגנה פיננסיות
סה"כ קיטון בהכנסות מימון

)(653
679
26

קיטון בהכנסות מימון שהועברו להתחייבות הפיקוח בתקופת הדוח בהתאם
להחלטת רשות החשמל בנושא חשיפת החברה למטבע חוץ וזאת עקב קיטון
בתיסוף הריאלי של הסל
קיטון בהוצאות המימון כתוצאה משינויים בין מדד ידוע למדד בגין נטו לאחר
פיקדונות
גידול בהוצאות משחיקת סעיפי הון חוזר הלוואות וחייבים
סה"כ מעבר מהוצאות מימון להכנסות מימון משחיקת התחייבות פיננסיות
ב .הוצאות מימון אחרות
גידול בהוצאות ריבית
מעבר מהכנסות להוצאות מימון ,הלוואות וחייבים
סה"כ גידול בהוצאות מימון אחרות

31/12/2008 31/12/2009
במיליוני שקל חדש

)(1,115
234
)(881

)(462
)(445
)(907

)(476

489

965

)(67
138
)(379

52
167
)(173

119
29
206

92
110
202

2,792
11
2,803

2,700
)(99
2,601

סה"כ קיטון בהוצאות מימון לפני היוון

)(185

2,622

2,807

ג .היוון לפרוייקטים בהקמה
קיטון בהיוון הוצאות מימון מיועדות ,המורכב מ:
היוון של הכנסות מימון משחיקת הלוואות מיועדות
קיטון בהיוון של הוצאות ריבית על הלוואות מיועדות
סה"כ קיטון בהיוון הוצאות מימון מיועדות

)(10
) (7
)(17

)(10
26
16

33
33

קיטון בהיוון הוצאות מימון לא מיועדות ,המורכב מ:
מעבר מהיוון של הוצאות להכנסות מימון משחיקת הלוואות לא מיועדות
גידול בהיוון של הוצאות ריבית על הלוואות לא מיועדות
קיטון בהיוון של הוצאות מימון לא מיועדות

)(104
102
) (2

)(67
291
224

37
189
226

סה"כ קיטון בהיוון של הוצאות מימון נטו

)(19

240

259

סה"כ קיטון בהוצאות מימון בתקופת הדוח ,בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד לאחר העברה לנכס פיקוח ולאחר היוון הוצאות מימון
מוצג בדוחות הכספיים
העברת הוצאות )הכנסות( מימון לנכס פיקוח
היוון הוצאות מימון
הוצאות )הכנסות( מימון אחרות
סה"כ הוצאות מימון
26

)(158

2,390

2,548

489
)(240
2,141
2,390

965
)(259
1,842
2,548

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (2השוואת תוצאות הפעילות לשנת  2008לעומת שנת 2007
המספרים המוצגים להלן הינם לאחר הצגה מחדש
ההכנסות נטו ממכירות חשמל בשנת  2008בגין מכירת  50,161מיליוני קוט"ש ,הסתכמו לסך של כ-
א(
 24,000מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 20,702 -מיליוני שקל חדש בגין מכירת  49,323מיליוני קוט"ש,
בשנת  .2007קיטון בהכנסות של כ 3,298 -מיליוני שקל חדש ,המהווה קיטון של כ.15.93% -
ב(

הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד בשנת  ,2008הסתכמו לסך של כ3,784 -
מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 3,655 -מיליוני שקל חדש בשנת  ,2007גידול של כ 129 -מיליוני
שקל חדש .הגידול נובע מתוספת השקעות.

ג(

בשנת  2008הסתכמה עלות צריכת הדלקים )ללא מרכיב השכר( לסך של כ 12,825 -מיליוני שקל
חדש ,ולסך של כ 12,953 -מיליוני שקל חדש )כולל מרכיב השכר( ,לעומת כ 10,618 -מיליוני שקל
חדש )ללא מרכיב השכר( ,ולסך של כ 10,754 -מיליוני שקל חדש )כולל מרכיב השכר( בשנת .2007
גידול של כ 2,207 -מיליוני שקל חדש )ללא מרכיב השכר( ,ושל כ 2,199 -מיליוני שקל חדש )כולל
מרכיב השכר( ,המהווה גידול של כ) 20.78% -ללא מרכיב השכר( ושל כ) 20.45% -כולל מרכיב
השכר( ,שעיקרו מוסבר כלהלן :
) (1

גידול בעלות צריכת הסולר ,בגין עליית מחיר ריאלית בסך של כ 764 -מיליוני שקל חדש בניכוי
קיטון בכמות הנצרכת של הסולר בסך של כ 848 -מיליוני שקל חדש) ,גידול של 23.23%
בעלות הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד(.

) (2

גידול בכמות הנצרכת של גז טבעי בסך של כ 406 -מיליוני שקל חדש ,בניכוי קיטון בעלות
צריכת גז טבעי בסך של כ 101 -מיליוני שקל חדש )קיטון של כ 5.84% -בעלות הממוצעת
לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד(.

) (3

גידול בעלות צריכת המזוט בסך של כ 213 -מיליוני שקל חדש )גידול של כ 29.57% -בעלות
הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד( וקיטון בכמות הנצרכת של מזוט בסך של
כ 28 -מיליוני שקל חדש.

) (4

גידול בעלות צריכת הפחם בגין עליית מחיר ריאלית בסך של כ 2,030 -מיליוני שקל חדש
)גידול של כ 47.14% -בעלות הממוצעת לטון לעומת התקופה המקבילה אשתקד( בניכוי קיטון
בכמות הנצרכת של פחם בסך של  237מיליוני שקל חדש.

ד(

הוצאות התפעול בשנת  2008הסתכמו לסך של כ 20,149 -מיליוני שקל חדש )כולל פחת ודלקים
בקיזוז רכישות חשמל והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים .להלן" :כולל"( ו 3,412 -מיליוני שקל חדש
)ללא פחת ,דלקים ,רכישות חשמל והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים .להלן" :לא כולל"( לעומת סך
של כ 17,869 -מיליוני שקל חדש )"כולל"( ו 3,460 -מיליוני שקל חדש )"לא כולל"( בשנת  .2007גידול
של כ 2,280 -מיליוני שקל חדש )"כולל"( וקיטון של כ 48 -מיליוני שקל חדש )"לא כולל"(.

ה(

הרווח מהפעלת מערכת החשמל בשנת  2008הסתכם לסך של כ  5,291 -מיליוני שקל חדש ,לעומת
סך של כ –  4,363מיליוני שקל חדש בשנת  .2007עליה של כ 928 -מיליוני שקל חדש ,המהווה גידול
של כ.21.26% -

ו(

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו ,הסתכמו בשנת  2008לסך של כ 292 -מיליוני שקל חדש,
לעומת הכנסות בסך של כ 102 -מיליוני שקל חדש בשנת  ,2007שינוי בסך של כ 394 -מיליוני שקל
חדש.

ז(

הרווח לפני מיסים על ההכנסה בשנת  2008הסתכם לסך של כ  998 -מיליוני שקל חדש ,לעומת סך
של כ  1,101 -מיליוני שקל חדש בשנת  ,2007קיטון של כ 103 -מיליוני שקל חדש.

ח(

מיסים על ההכנסה בשנת  2008הסתכמו להוצאה בסך של כ  228 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של
כ  278 -מיליוני שקל חדש בשנת  ,2007ירידה של כ  50 -מיליוני שקל חדש.

ט(

הרווח הנקי בשנת  2008הסתכם לסך של כ 770 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 823 -מיליוני
שקל חדש בשנת  ,2007קיטון של כ 53 -מיליוני שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (2השוואת תוצאות הפעילות לשנת  2008לעומת שנת ) 2007המשך(
)י( הוצאות מימון
גידול בהוצאות מימון בתקופה המצטברת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,כלהלן:
לשנה שנסתיימה ביום
הפרש

ניתוח סכום ההפרשים

א .שחיקת התחייבויות פיננסיות
קיטון בהכנסות מימון משחיקת התחייבויות פיננסיות במטבע חוץ בסך 2,154
מיליוני שקל חדש ,נטו לאחר פיקדונות ,הנובע מקיטון בתיסוף הריאלי בשיעור
של  - 9.35 %בתקופה המקבילה אשתקד לתיסוף ריאלי בשיעור של 1.58 %
בתקופת הדוח
2,154
מעבר מהוצאות להכנסות מימון מעסקאות הגנה פיננסיות
)(1,137
1,017
סה"כ קיטון בהכנסות מימון
קיטון בהכנסות מימון שהועברו להתחייבות הפיקוח בתקופת הדוח בהתאם
להחלטת רשות החשמל בנושא חשיפת החברה למטבע חוץ וזאת עקב קיטון
בתיסוף הריאלי של הסל
מעבר מהכנסות להוצאות המימון כתוצאה משינויים בין מדד ידוע למדד בגין נטו
לאחר פיקדונות
קיטון בהוצאות משחיקת סעיפי הון חוזר הלוואות וחייבים
סה"כ מעבר מהכנסות מימון להוצאות מימון משחיקת התחייבות פיננסיות

31/12/2007 31/12/2008
במיליוני שקל חדש

)(462
)(445
)(907

)(2,616
692
)(1,924

1,297

)(332

965

258
)(97

119
29

)(139
127

845

206

)(639

ב .הוצאות מימון אחרות
קיטון בהוצאות ריבית
גידול בהכנסות מימון ,הלוואות וחייבים
סה"כ קיטון בהוצאות מימון אחרות

)(156
)(17
)(173

2,700
)(99
2,601

2,856
)(82
2,774

סה"כ גידול בהוצאות מימון לפני היוון

672

2,807

2,135

ג .היוון לפרוייקטים בהקמה
קיטון בהיוון הוצאות מימון מיועדות ,המורכב מ:
היוון של הוצאות והכנסות מימון משחיקת הלוואות מיועדות
קיטון בהיוון של הוצאות ריבית על הלוואות מיועדות
סה"כ קיטון בהיוון הוצאות מימון מיועדות

) (9
) (9

33
33

42
42

גידול בהיוון הוצאות מימון לא מיועדות ,המורכב מ:
גידול בהיוון של הוצאות מימון משחיקת הלוואות לא מיועדות
קיטון בהיוון של הוצאות ריבית על הלוואות לא מיועדות
גידול בהיוון של הוצאות מימון לא מיועדות

23
)(10
13

37
189
226

14
199
213

4

259

255

668

2,548

1,880

965
)(259
1,842
2,548

1,297
)(255
838
1,880

סה"כ גידול בהיוון של הוצאות מימון נטו
סה"כ גידול בהוצאות מימון בתקופת הדוח ,בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד לאחר העברה לנכס פיקוח ולאחר היוון הוצאות מימון
מוצג בדוחות הכספיים
העברת הכנסות מימון לנכס פיקוח
היוון הוצאות מימון
הוצאות מימון אחרות
סה"כ הוצאות מימון
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (3להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר  2009במיליוני שקל חדש

רבעון 1

רבעון 3

רבעון 2

רבעון 4

)בלתי מבוקרים(

סה"כ
)מבוקר(

הכנסות................

5,234

4,359

5,331

3,870

18,704

עלות הפעלת
מערכת החשמל.....

4,143

3,600

3,816

3,229

14,788

רווח מהפעלת
מערכת החשמל ..

1,091

759

1,515

641

3,916

הוצאות מכירה
ושיווק ................

203

162

184

200

749

הוצאות הנהלה
וכלליות ..............

232

261

205

208

816

הוצאות )הכנסות(
מהתחייבויות
לפנסיונרים ,נטו ...

)(34

)(123

)(43

)(15

)(215

רווח מפעולות
רגילות ...............

690

459

1,169

248

2,566

הוצאות מימון ,נטו

870

351

637

532

2,390

רווח )הפסד(
מפעולות רגילות
לפני מיסים על
ההכנסה ............

)(180

108

הוצאות )הכנסות(
מיסים על ההכנסה

)(47

28

רווח )הפסד(
מפעולות רגילות
לאחר מיסים על
ההכנסה ............

)(133

532
)(1,009

1,541

80

29

)(284
)(34

)(250

176
)(1,062

1,238

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (3דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת ) 2009המשך(
השינויים בתוצאות הפעילות בין הרבעונים נובעים בין השאר מ:
) (1א( הכנסות  -שינוי בתעריפי החשמל במהלך שנת הדוח  -בתאריך ה 7 -במאי  2009ירד תעריף
החשמל בשיעור של כ ,3.55% -אשר ברובו נבע מירידה בעלות הדלקים .בתאריך  11ביוני 2009
ירד תעריף החשמל בשיעור של כ 5.61% -בשל ירידת מחירי הדלק .בתאריך  13בדצמבר 2009
ירד תעריף החשמל בשיעור של כ 4.00% -בשל ירידת מחירי דלקים. .
)ב( עונתיות המושפעת ממזג האוויר  -בעונות החורף והקיץ צריכת החשמל הממוצעת גבוהה מזאת
שבעונות המעבר ואף מתאפיינת בימים של ביקושי שיא עקב קור או חום קיצוניים .תעריפי החשמל
לצרכנים המשלמים לפי עומס וזמן )תעו"ז( ,המייצגים כ 58% -מהקוט"ש הנצרכים ,גבוהים יותר
בממוצע בחורף ובקיץ מאשר בעונות המעבר.
)ג( הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיונרים נטו  -הסיבה העיקרית לשינוי הינה הפרשה בגין הודעת
הממונה על השכר והסכמי עבודה מחודש יוני  2009בגין השבת סכומים אשר שולמו על פי זכויות
העובדים טרום החלטת הממונה .לפרטים נוספים ראה ביאור  19א))(2ג(.
)ד( מיסים  -השינוי בהוצאות המיסים נובע משינוי שיעורי המס העתידיים.
 (4תוצאות הפעילות לפי מקטעים לתקופת הדוח
בהסתמך על סעיף  33ב' לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות
נדרשה החברה ,החל מדוח כספי ליום  31בדצמבר  ,2004לתת גילוי בצורת ביאור שיכלול דוחות רווח
והפסד ותמצית מאזן ,בהתייחס לתחומי הפעילויות הכלולים בשלושת מקטעי שרשרת החשמל ופירוט
ההנחות והפרטים ששימשו לעריכתם )ראה ביאור  38בדוחות הכספיים(.
להלן הסברים לגבי תוצאות הפעילות של מקטעי הפעילות :הייצור ,ההולכה והחלוקה של חשמל לתקופה
המצטברת ,כמוצגים בביאור  38לדוחות הכספיים:
א( הכנסות
ההכנסות נטו ממכירת חשמל בתקופה המצטברת הינן בגין מכירת  48,947מיליוני קוט"ש ,לעומת
מכירת  50,161מיליוני קוט"ש בתקופה המקבילה אשתקד נחלקות לפי הפירוט הבא:
) (1ייצור  -הכנסות נטו ממכירות חשמל במקטע הייצור בתקופה המצטברת הסתכמו לסך של כ-
 14,180מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 19,592 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה
אשתקד ,קיטון בהכנסות של כ 5,412 -מיליוני שקל חדש .הקיטון בהכנסות נובע משני
גורמים עיקריים :קיטון בצריכה של כ 1,214 -מיליוני קוט"ש בשיעור של כ2.42% -
שמשמעו קיטון של כ 477 -מיליוני שקל חדש וקיטון בסך של כ 4,935 -מיליוני שקל חדש
כתוצאה מקיטון ריאלי בתעריף.
) (2הולכה  -ההכנסות נטו ממכירות חשמל במקטע ההולכה בתקופה המצטברת הסתכמו לסך של כ-
 1,686מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 1,711 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה
אשתקד ,קיטון בהכנסות של כ 25 -מיליוני שקל חדש הנובע מקיטון בהכנסות כתוצאה
מקיטון בצריכה המקוזז בחלקו מעליה ריאלית בתעריף מקטע ההולכה.
) (3חלוקה  -ההכנסות נטו ממכירות חשמל במקטע החלוקה בתקופה הסתכמו לסך של כ2,620 -
מיליוני שקל חדש לעומת  2,697מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד .קיטון
בהכנסות במקטע החלוקה של כ 77 -מיליוני שקל חדש הנובע בעיקרו מקיטון בצריכה
המקוזז בחלקו מעלייה ריאלית בתעריף מקטע החלוקה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ו .תוצאות הפעילות )המשך(
 (4תוצאות הפעילות לפי מקטעים לתקופת הדוח )המשך(
ב( הוצאות פחת
) (1ייצור  -הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד במקטע הייצור בתקופה המצטברת,
הסתכמו לסך של כ 1,984 -מיליוני שקל חדש ,לעומת  1,912מיליוני שקל חדש בתקופה
המקבילה אשתקד ,גידול של כ 72 -מיליוני שקל חדש.
) (2הולכה -הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד במקטע ההולכה בתקופה
המצטברת ,הסתכמו לסך של כ 821 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 818 -מיליוני שקל חדש
בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 3 -מיליוני שקל חדש.
) (3חלוקה -הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד במקטע החלוקה בתקופה
המצטברת ,הסתכמו לסך של כ 1,091 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 1,054 -מיליוני שקל
חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 37 -מיליון שקל חדש.
ג( דלקים
בתקופה המצטברת הסתכמה עלות צריכת הדלקים )ללא רכיב שכר( במקטע הייצור לסך של כ8,674 -
מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 12,825 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ4,151 -
מיליוני שקל חדש הנובע בעיקרו מקיטון בכמות הנצרכת של הדלקים וכן מירידה במחירי הדלק בעולם.
עלות צריכת הדלקים מיוחסת במלואה למקטע הייצור.
ד( הוצאות תפעול
) (1ייצור  -הוצאות התפעול )ללא פחת ,דלקים והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו( במקטע הייצור
הסתכמו בתקופה המצטברת לסך של כ 1,859 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ1,787 -
מיליוני שקל חדש בתקופה מקבילה אשתקד ,גידול של כ 72 -מיליוני שקל חדש.
) (2הולכה  -הוצאות התפעול )ללא פחת ,והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו( במקטע ההולכה
הסתכמו בתקופה המצטברת לסך של כ 343 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ 321 -מיליוני
שקל חדש בתקופה מקבילה אשתקד ,גידול של כ 22 -מיליוני שקל חדש.
) (3חלוקה -הוצאות התפעול )ללא פחת ,והוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו( במקטע החלוקה
הסתכמו בתקופה המצטברת לסך של כ 1,332 -מיליוני שקל חדש ,לעומת כ1,304 -
מיליוני שקל חדש בתקופה מקבילה אשתקד ,גידול של כ 28 -מיליוני שקל חדש.
ה( הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו
הכנסות מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו ,בכלל החברה ,הסתכמו בתקופת הדוח לכ 215 -מיליוני שקל
חדש .חלוקת הוצאות הפנסיה למקטעים השונים מתבצעת לפי יחס שכר שוטף בהוצאות תפעול
בשרשרת החשמל שהיה בתקופת הדוח 53.1% :בייצור 7.1% ,בהולכה ו 39.8% -בחלוקה.
ו(

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות המימון ,נטו ,מחולקות בין המקטעים השונים בעיקר לפי יחס הרכוש הקבוע הפעיל נטו .הוצאות
מימון לאחר היוון ,בכלל החברה ,הינן בסך של כ 2,390 -מיליוני שקל חדש בתקופת הדוח לעומת
הוצאות מימון בסך של כ 2,548 -מיליוני שקל חדש אשתקד .קיטון של כ 158 -מיליוני שקל חדש
בהוצאות המימון נטו.
במקטע הייצור קיטון של כ 78 -מיליוני שקל חדש ,במקטע ההולכה קיטון בסך של כ 38 -מיליוני שקל
חדש ובמקטע החלוקה קיטון בסך של כ 42 -מיליוני שקל חדש.

 (5תוצאות הפעילות לפי יחידות דיווח לתקופת הדוח
בהסתמך על סעיף  33ב' לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות
נדרשה החברה ,החל מדוח כספי ליום  31בדצמבר  ,2004לתת גילוי בצורת ביאור שיכלול דוחות רווח והפסד
ותמצית מאזן ,בהתייחס לתחומי הפעילויות הכלולים בשלושת מקטעי שרשרת החשמל ופירוט ההנחות
והפרטים ששימשו לעריכתם )ראה ביאור  38בדוחות הכספיים(.
בניתוח תוצאות פעילות של היחידות השונות ובהתייחס לתעריפים שנקבעו ע"י רשות החשמל למקטעים ,ניתן
לזהות כי במקטעי הייצור הושגה התשואה הנדרשת .מקטע ההולכה ומקטע החלוקה השיגו תשואה שלילית
וזאת בעקבות אי כיסוי תעריפי לכלל העלויות הנורמטיביות ,הנובע בעיקר מהמשך צבירת התייעלות גבוהה
בתעריף.
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 .1מצב עסקי התאגיד )המשך(
ז .נזילות לתקופת הדוח
עודף המזומנים שנוצר מפעילות שוטפת ,מקבלת הלוואות לזמן ארוך ,מהלוואות אחרות ומגיוס כספי הון על ידי
הנפקת אגרות חוב ,שימש בעיקרו למימון פעילות הפיתוח הנדרשת במשק החשמל ,דהיינו ,השקעה בנכסים
קבועים בסך של כ 3,872 -מיליוני שקל חדש ,פירעון הלוואות בסך של כ 5,734 -מיליוני שקל חדש.
לתקופת הדוח הציגה החברה עודף מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כ 6,691 -מיליוני שקל חדש,
לעומת כ 2,345 -מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בסך של כ 4,346 -מיליוני שקל חדש.
סך המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ  3,809 -מיליוני שקל חדש ,לעומת
סך של כ 2,788 -ששימשו לפעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בסך של כ  1,021 -מיליון שקל
חדש.
סך המזומנים ששימשו לפעילויות מימון בתקופת הדוח הסתכמו לכ 2,667 -מיליוני שקל חדש ,לעומת 3,621
שנבעו מפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד,שינוי בסך  6,288מיליון שקל חדש.
 .2פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א .האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה
האחראי בחברה על ניהול סיכוני השוק הינו סמנכ"ל לכספים וכלכלה ,מר הראל זאב בלינדה.
להלן פרטים לגביו:
א .תאריך תחילת כהונתו :אפריל 2008
ב .מס' ת.ז024300634 :
ג .שנת לידה1969 :
ד .נתינות :ישראלית
ה .התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל לכספים וכלכלה
ו .התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :אין
ז .הוא אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין
ח .השכלתו :תואר ראשון בכלכלה ומתמטיקה
ט .ניסיונו העסקי ב 6 -השנים האחרונות :סמנכ"ל לכספים וכלכלה בחברת החשמל ,ובשנים שקדמו לתפקידו
הנוכחי שימש בתפקידים שונים במשרד האוצר :משנה לממונה על התקציבים ,סגן הממונה על התקציבים,
ורכז תחום הביטחון באגף.
ב .המשבר הפיננסי
המשבר הכלכלי אשר פרץ במלוא עוצמתו בחודש ספטמבר  2008עם קריסתו של בנק השקעות ליהמן ברדרס,
יצר תנאים קשים יותר מבעבר לגיוס הון בארץ ובחו"ל .כמו כן חל צמצום בהיצע מקורות המימון הבנקאיים עקב
החמרת התנאים לקבלת אשראי בנקאי.
האינדיקאטורים השוטפים במחצית השנייה של שנת  2009מראים על (1) :שינוי מגמה וחזרה לצמיחה חיובית
בכלכלת ישראל ) (2המשק הישראלי ככל הנראה ימשיך להפגין קצב צמיחה גבוה מרוב הכלכלות המפותחות .יחד
עם זאת קיים חשש כי קצב הצמיחה יישאר איטי ,בעיקר בשל העובדה שבארה"ב ובחלק ממדינות אירופה המיתון
עדיין לא חלף.
מומחים מעריכים כי הידרדרות המשבר העולמי הואטה ,ושווקי ההון המתאוששים נזילים יותר ,אם כי תנודתיים
ורגישים לשינויים לאור המיתון הכלכלי הצפוי גם בשנת  2010בארה"ב ובגוש האירו ,מיתון שבעטיו ייאלצו
ממשלות לנקוט בפעולות נוספות כדי להאיץ את הפעילות הכלכלית.
גיוס הון
א(
 (1גיוס הון בארץ – על פי הערכות מומחים ממשלת ישראל תאלץ לגייס כספים בחודשים הקרובים
בהיקפים נמוכים נוכח העובדה ששנת  2009הסתיימה עם גרעון קטן מהמתוכנן בכ–  5מיליארד שקל
חדש והצפי לגרעון נמוך מהמתוכנן גם בשנת  .2010לאור בלימת ההאטה במשק הישראלי והצפי
להיקפי גיוס הון נמוכים מצד הממשלה בשנת  ,2010על אף צמצום מקורות האשראי הבנקאיים,
צפוייה התאוששות בזמינות האשראי וביכולת גיוסי הכספים של החברה ,מהמערכת הבנקאית והחוץ
בנקאית בישראל.
(2

גיוס הון בחו"ל – בעקבות הצעדים שנקטו בנקים מרכזיים וממשלות בעולם על מנת להקל על משבר
האשראי ולהפיח מומנטום חיובי ,ניכרת התאוששות גם בשווקי ההון בעולם ובעקבות כך גם ביכולת
גיוס ההון של החברה בשווקי ההון הבינלאומיים .יחד עם זאת ,בנקים רבים בארה"ב עדיין נמנעים
מלהעמיד את האשראי הדרוש לחברות במשק ועל פי הערכות מומחים ,כמות האשראי במשק
האמריקאי אף יורדת.
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 .2פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(
ג .תיאור סיכוני השוק בחברה
חברת החשמל מוכרת את מוצריה ,במחיר שנקבע על ידי גוף חיצוני  -רשות החשמל .המחיר מבוסס על עקרון
העלות .יחד עם זאת בקביעת העלות המוכרת לחברה רשות החשמל קבעה עלויות נורמטיביות של המרכיבים
השונים בתעריף ,שלעיתים אינן תואמות את עלויות החברה בפועל.
מכיוון שכך ,הרי שלגבי עיקר פעילותה ,אין החברה חשופה לסיכוני שוק ,זולת המפורט בסעיפים כדלהלן:
 (1מימון
א( הפרשי שער
בכדי לממן את השקעותיה ברכוש קבוע ,גייסה החברה הלוואות אשר יתרתן נטו )לאחר ניכיון/פרמיה על
אגרות חוב ,חלויות שוטפות ,הוצאות הנפקה ועסקאות הגנה ובניכוי קרן פירוק ומענק לעובדים(,
מסתכמות ליום  31בדצמבר  2009לכ 42,296 -מיליוני שקל חדש )כ 21,878 -מיליוני שקל חדש
במטבע ישראלי וכ 20,418 -מיליוני שקל חדש במטבע חוץ( .כדי לממן את תוכנית הפיתוח של החברה
לשנים  2010-2014תידרש החברה למקורות מימון חיצוניים נוספים בהיקפים ניכרים.
מבנה התעריף קובע כי שני שלישים מהרכוש הפעיל של החברה ,המוכר על ידי רשות החשמל ,ימומן
בהון זר ,כאשר מתוכו ) 47.43%ליום  31בדצמבר  (2009יהא במטבע חוץ ,בהתאם להרכב סל
המטבעות של בנק ישראל; לגבי מבנה והרכב זה ,יש לחברה כיסוי בתעריף )ראה ביאור (5) 17ב'
לדוחות הכספיים ביניים( .על יתרת ההלוואות במטבע חוץ ,החברה חשופה כלהלן:
חשיפה לרמת ההתחייבויות בפועל הינה כ) 56.0% -כ 43.2% -לאחר עסקאות הגנה( לעומת
) (1
רמת ההתחייבות המוכרת בתעריף.
חשיפה לשוני בין משקל מטבעות החוץ אליהן צמודות הלוואות החברה ,לעומת משקל
) (2
המטבעות לפי הרכב הסל של בנק ישראל.
ב( ריבית בגין כלל הלוואות החברה
החברה חשופה לשוני שבין הריבית המוכרת )במטבע חוץ ובשקל חדש( בבסיס התעריף והמשתנה רק
בעת עדכון שנתי של התעריף ,לבין שיעור הריבית בפועל )במטבע חוץ ובשקל חדש( בגין הלוואותיה.
ג( חשיפה להפרשי שער ריאליים
היוון עלויות אשראי לפי  IAS 23קובע כי יש להוון את מלוא הפרשי שער וריבית בגין הלוואות במטבע
חוץ כל עוד לא עולות עלויות אלו על עלות המימון האלטרנטיבית במטבע מקומי ,ולכל הפחות ,סכום של
הוצאות הריבית המט"חית בתקופה .כפועל יוצא החברה חשופה בדוחותיה הכספיים לפיחותים/תיסופים
ריאליים בגין חלק מההלוואות המטחיות המממנות את הרכוש בהקמה .ראה בנוסף ביאור  2ב' בדוחות
הכספיים ביניים ליום  31בדצמבר .2009
 (2שינוי מחירי תשומות
סל התשומות של רכיבי התעריף האחרים )מלבד עלויות דלקים( ,נקבע בצמוד לשינוי מדד המחירים לצרכן.
מכאן ,שהחברה חשופה לסיכוני שוק הנובעים מעליה ריאלית של מחירי שאר התשומות.
 (3שינויים בשוק ההון המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה ועל המחויבות לפנסיה
החברה מחויבת לקיום יעודה כספית מתאימה בקופה המרכזית לקצבה עבור עובדי חברת החשמל
)"הקופה"( ,שתאפשר תשלומי פנסיה לעובדים הזכאים בהתאם להתחייבות האקטוארית המחושבת על ידי
אקטואר הקופה.
להלן פירוט הסיכונים העיקריים אליהם חשופה החברה:
סיכוני מח"מ – לשינויים בתשואות אגרות החוב הממשלתיות השפעות גדולות יותר על הערך הכספי של
ההתחייבויות )העתודה( לעומת הערך הכספי של הנכסים )היעודה( וזאת עקב המח"מ הארוך יותר של
העתודה לעומת זה של היעודה.
מדיניות ההשקעות של הקופה והשפעתה על היעודה – היעודה בקופה כוללת נכסים שונים שבעיקרם
כוללים אגרות חוב ממשלתיות ופיקדונות בנקאיים ,הצמודים למדד .לפיכך תשואת היעודה מושפעת
מהסיכונים המובנים בהתנהגות השווקים וההשפעה שיש לכך על ההרכב והשווי הנכסי של הנכסים ביעודה.
מזעור סיכוני השוק מחייב אפוא ביזור השקעות במונחי תמהיל הנכסים הפיננסיים המוחזקים ,המח"מ ,דירוג
האשראי וכיוצא בזה.
סיכוני אשראי – אי עמידת צד שלישי בהתחייבויותיו כלפי הקופה עלולה לגרום לירידה בערך נכסי הקופה.
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 .2פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(
ד .מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק
 (1מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק לחשיפה למט"ח
מדיניות החברה הינה לייעד את ניהול סיכוני השוק הנובעים מחשיפה למט"ח לחשיפה הכלכלית של
החברה.
במטרה לצמצם את חשיפת החברה לתנודות במטבע חוץ ,קיבלה וועדת השקעות וניהול סיכונים החלטות
בקשר לחשיפת החברה כדלהלן:
א( סכום החשיפה הריאלית בגין ההתחייבויות הצמודות והנקובות במטבע חוץ אשר הועברו לצרכני
החשמל  -החברה תבצע עסקאות הגנה במטבע חוץ ) SWAPו FORWARD -בעיקרן( על מנת
להתאים את מבנה ההוצאות למבנה ההכנסות המוכר )הרכב סל המטבעות של בנק ישראל( .עסקאות
ה SWAP -יבוצעו לשנתיים לפחות תוך התחשבות בפער שערי הריבית בין המטבעות השונים עם
אפשרות מותרת לחשיפה של עד  15%מיתרת ההלוואות באותו המטבע.
ב(

לגבי יתרת החשיפה של התחייבויות החברה במטבע חוץ )לאחר יישום בסעיף  1לעיל(  -החברה
תחליף התחייבויות במטבע חוץ להתחייבויות צמודות מדד על ידי ביצוע עסקאות הגנה מטבע חוץ -
מדד ) SWAPו FORWARD -בעיקרן( ,ובאם תנאי השוק יצדיקו זאת עסקאות מטבע חוץ  -שקל על
מנת להקטין החשיפה למטבע חוץ.
עסקאות ה SWAP -יבוצעו לשנתיים לפחות תוך התחשבות באינפלציה בישראל ובמדיניות המערב
ובשערי הריבית בשווקי ההון.
ככלל יבוצעו עסקאות לכיסוי של לפחות  85%מיתרת החשיפה ,כך שסכום החשיפה בכל מטבע לא
יעלה על הערך המצטבר של  15%מיתרת ההלוואות באותו המטבע.

ג(

על מנת לאפשר יישום דינאמי של המדיניות ,כאמור בסעיף  2לעיל ,ועל מנת להימנע מחריגות
אקראיות טכניות ,הנחה סמנכ"ל כספים וכלכלה שסכום החשיפה בכל מטבע ,הן באשר לסכום המגודר
והן באשר ליתרת החשיפה לא יעלה או ירד מ  5%מיתרת ההלוואה באותו המטבע ,בתוספת 2%
מיתרת ההלוואות על כל  1%בפער הריביות אם הוא שלילי לחובת החברה.

ד(

חריגה של מעבר ל 15% -תותר אם סכום החריגה אינו עולה על  10מיליון דולר או שווה ערך במטבע
חוץ אחר בכל מטבע בנפרד.

ה(

עסקאות נוספות כגון :אופציות IRS ,במטבעות ושערי ריבית תעשנה באם תנאי השוק יצביעו על
כדאיות/צמצום סיכון.

 (2פעילות החברה להתמודדות עם סיכוני השוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה ועל המחויבות לפנסיה
במטרה לפקח ולבקר ככל הניתן את יכולת הקופה לעמוד בתשלומים לעובדים הזכאים מתוך נכסיה החברה
פועלת בדרכים המפורטות:
א( לחברה שני נציגים בדירקטוריון הקופה ובועדותיו נציג הנהלה ונציג עובדים.
הדירקטורים כאמור ,שותפים לקביעת המדיניות הראויה לניהול כספי הקופה ובכלל זה :מתן מענה
לסיכון פערי המח"מ בין הנכסים להתחייבויות בדרך של התאמות מח"מ הנכסים ככל האפשר,
השקעות תוך התייחסות לסיכוני הלווה והיקף ההשקעה וכן השקעת מרבית נכסי הקופה בנכסים צמודי
מדד.
ב( לצורך מיתון התנודתיות בהעברות לקופה שנבעו בעיקר משינוי בעקום התשואות להיוון ההתחייבות
האקטוארית ,החברה מצויה בהליך מתקדם מול הקופה לעניין שינוי תקנון הקופה לצורך פריסת ה"חוב
החריג" לקופה על פני  10שנים ולא על פני שנה כנהוג היום.
 (3חלוקת האחריות והיקף הסמכות בהנהלת החברה בטיפול בחשיפה למט"ח
על פי מדיניות החברה בנושא הטיפול בחשיפה הנובעת מסיכוני שוק ,כפי שפורט לעיל ,נקבע כי מנהל אגף
הכספים מורשה לאשר עסקאות להחלפת מטבע ,לעסקאות נוספות כמפורט בסעיף ד' ) 5 ('1לעיל ,דרוש
אישור של סמנכ"ל לכספים וכלכלה .בנוסף ,קבע הדירקטוריון כי עובדים מסוימים בחברה יבצעו בשם
החברה עסקאות הגנה בהתאם למדיניותה.
יימסר דיווח מפורט לדירקטוריון כל רבעון ,בעת הדיון על הדוחות הכספיים ,על מצב החשיפה המטבעית
לסוף כל רבעון ועל עסקאות ההגנה שבוצעו ברבעון השוטף.
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 .2פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(
ה .הפיקוח על מדיניות ניהול סיכונים ואופן מימושה
 (1התייחסות בפועל של הדירקטוריון
כאמור לעיל מקבל הדירקטוריון דווח רבעוני ,בנושא מדיניות ניהול הסיכונים והחשיפה לסיכוני שוק של
החברה.
 (2מנגנוני הבקרה של החברה
הביקורת הפנימית בחברה מקיימת מעקב מפעם לפעם על ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו ,בעניין
החשיפה למט"ח.
 (3הפסדים שנבעו מסיכוני שוק מחשיפה למט"ח
בתקופת הדוח נוצר לחברה הפסד בסך של כ 372 -מיליון שקל חדש בגין עסקאות החלפת מטבע.
כמו כן ,נבע לחברה רווח בגין עסקאות אקדמה בסך של כ 138 -מיליוני שקל חדש.
עסקאות ההגנה תפקידם לגדר את החשיפה של החברה למטבע חוץ ותוצאותיהן הפוכות לתוצאות החשיפה
של נכס הבסיס  -התחייבויות החברה במטבע חוץ .על כן ,יש לציין כי הפסד דלעיל בסך  234מיליוני שקל
חדש קוזז בחלקו על ידי רווח בסכום זהה הנובע משחיקת ההלוואות ,בגינן נעשו אותן עסקאות אקדמה
והחלפה.
ו.

פרטים נוספים בדבר ניהול סיכוני שוק פיננסיים על פי חוזר רשות החברות הממשלתיות
בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מחודש ינואר  2005נדרשות חברות ממשלתיות לפירוט כדלקמן:
 (1החברה מנהלת מערכת תקופתית לניהול סיכוני שוק פיננסיים ,בדרך של מעקב חודשי על ההתחייבויות
הפיננסיות שלה וההגנות עליהן.
(2

החברה עקבה בתקופת הדוח אחר התחייבויותיה וביצעה הגנות על פי צרכיה ובהתאם למדיניות שנקבעה,
לאחר התייעצות וחוות דעת בלתי תלויות של מומחים חיצוניים.

(3

סיכוני ההפסד בהשקעות השונות ,והחובות לחברה כתוצאה מהאפשרות שהצד הנגדי לעסקה או לחובות
החברה לא יעמוד בהתחייבויותיו או בהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של חוב ,זהים ליתרתם
של נכסים אלו במאזן החברה.

(4

לחברה אין סיכון שוק בפוזיציות חוץ מאזניות ,שכן עסקאות אלו נעשות למטרות הגנה בלבד.
ככלל ,החברה פועלת בנושא כספים והשקעות על פי חוק במטרה למזער עלויות ולהשיא תשואות
מקסימליות ,תוך פיזור השקעותיה בבנקים שונים .פעילות זאת ככלל פעולות החברה ,נבדקות על ידי
הביקורת הפנימית של החברה ,על פי תקני ביקורת מקובלים ועל פי תוכניות עבודה המאושרות על ידי
ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

ז .דוח בסיסי ההצמדה
מידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות בחברה ליום  31בדצמבר  2009ולתקופה המקבילה אשתקד,
ראה בטבלה בביאור  27בדוחות הכספיים.
ח .מבחני רגישות
מידע בדבר מבחני רגישות ראה ביאור  27בדוחות הכספיים.
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 .2פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(
ט .פוזיציות בנגזרים
בהתאם למדיניות החברה כמפורט בסעיף ד' לעיל ,החברה התקשרה בעסקאות להחלפת מטבע שמהוות
עסקאות הגנה ואשר יתרתו ליום  31בדצמבר  2009הינה כלהלן:
-

רכישת  305מיליוני דולר בתמורה ל 290.5 -מיליוני אירו לתקופה של  7שנים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ 457 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  240מיליוני דולר בתמורה ל 165 -מיליוני ליש"ט לתקופה של  5שנים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ  97 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  900מיליוני דולר בתמורה ל 3,295 -מיליוני שקל חדש לתקופה של עד  10שנים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ 45 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  90מיליוני אירו בתמורה ל 418 -מיליוני שקל חדש לתקופה של עד שנתיים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא נכס בסך של כ 1 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  62מיליוני ליש"ט בתמורה ל  288 -מיליוני שקל חדש לתקופה של עד שנתיים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ  65 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  54,000מיליוני יין בתמורה ל 2,282 -מיליוני שקל חדש לתקופה של עד שנתיים.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ 161 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  47מיליוני אירו בתמורה ל 60 -מיליוני דולר לתקופה של  7שנים.
הערך ההוגן ליום  31בדצמבר  2009הוא נכס בסך של כ 21 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  400מיליוני דולר בתמורה ל 1,852.4 -מיליוני שקל חדש לתקופה של  25שנים.
הערך ההוגן ליום  31בדצמבר  2009הוא התחייבות בסך של כ 145 -מיליוני שקל חדש.
בנוסף ,עושה החברה שימוש בעסקאות אקדמה אשר יתרתן ליום  31בדצמבר  2009הינה כלהלן:

-

רכישת  95מיליוני דולר בתמורה ל  358 -מיליוני שקל חדש לתקופה של עד שנה.
הערך ההוגן נטו ליום  31בדצמבר  ,2009הוא התחייבות בסך של כ 2 -מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  206מיליוני שקל חדש בתמורה ל –  54מיליוני דולר לתקופה של עד שנה.
הערך ההוגן ליום  31בדצמבר  ,2009הוא התחייבות בסך של  47מיליוני שקל חדש.

-

רכישת  683מיליוני שקל חדש בתמורה ל –  125מיליוני אירו לתקופה של עד שנה.
הערך ההוגן ליום  31בדצמבר  ,2009הוא התחייבות בסך של  3מיליוני שקל חדש.

העסקאות במכשירים הפיננסיים מתבצעות עם מוסדות בנקאיים ולדעת החברה לא צפויים הפסדים הנובעים
מסיכוני אשראי בגינם .יתרת העסקאות לתאריך המאזן הינה היתרה הגבוהה ביותר .החברה אינה מחזיקה או
מוכרת מכשירים פיננסיים למסחר.
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 .3היבטי ממשל תאגידי
א .תרומות
החברה מנועה מלתרום לנוכח הנחיות רשות החברות הממשלתיות.
יחד עם זאת ,דירקטוריון החברה אישר ביום  16בספטמבר  2009העברת שני משני מתח ושני משני זרם ,אשר
פורקו מתחמ"ג יבנה הישנה ולא היה בהם עוד שימוש לחברה בתור שכאלו ,למרכז האוניברסיטאי באריאל וזאת
כחלק ממערכת היחסים העסקית בין החברה לבין המרכז האוניברסיטאי ,אשר מכשיר הנדסאים וטכנאים עובדי
החברה כמהנדסי זרם חזק.
ב .דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל 1970 -בדבר דיווח על דירקטורים בעל מיומנות
חשבונאית ופיננסית ,החליט הדירקטוריון כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית
ופיננסית ,הינו שלושה ,וזאת בהתחשב ,בין היתר ,בגודל החברה ,סוגה ואופייה ,מורכבות פעילותה ומספר חברי
הדירקטוריון שבה .לדעת הדירקטוריון מספר זה יאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד בחובות המוטלות עליו
במסגרת ההנחיה החדשה ,ובכלל זה בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של החברה,
ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.
דירקטורים אלו משולבים בועדות הדירקטוריון העוסקות בעניינים חשבונאיים ופיננסיים ,כדלקמן:
תכנון ותקצוב ,כספים מאזן והנפקות ,ועדת המכרזים העליונה ,ביקורת ,נכסים ובינוי ,ארגון כח אדם ונהלים,
רגולציה ,תקשורת שיווקית וקשרי לקוחות ,השקעות וניהול סיכונים.
בחברה לדוח זה ,מכהנים ארבעה דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .להלן פרטיהם ,תוך ציון
העובדות שמכוחן יש לראותם כדירקטורים ,כאמור ,ופירוט ועדות הדירקטוריון בהן הם חברים:
מר מרדכי פרידמן – רו"ח )יו"ר הדירקטוריון( בעל תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל
אביב ורואה חשבון משנת  .1979כיהן כשותף מנהל בקבוצת חברות הייעוץ דלויט ברייטמן אלמגור ומשנת 2005
שימש כמשנה ליו"ר ומנהל עסקים ראשי בקבוצה זו .תפקידים ציבוריים בעבר ובהווה :חבר מליאת רשות ניירות
ערך ) ,(1983–1995יו"ר ועדת בית לשכת רואי החשבון וחבר ועדות שונות בלשכת רואי חשבון )החל מ-
 ,(1992חבר לשעבר בבית הדין להגבלים עסקיים ,היה משקיף קבוע במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בין
השנים ) .(1997-2008חבר בכל ועדות הדירקטוריון למעט ועדת ביקורת .ביום  20לפברואר  ,2010הסתיימה
כהונתו.
מר מיכאל לזר – רו"ח ,בוגר האוניברסיטה העברית )שלוחת תל-אביב( בראיית חשבון .שותף במשרד רו"ח
שטראוס  -לזר ושות' .מר לזר עוסק בתחום ראיית החשבון מאז שנת  ,1972בעיקר בתחומי המיסוי ,ומייעץ
לתאגידים בישראל ובחו"ל .חבר בועדות הדירקטוריון הבאות :יו"ר ועדת כספים מאזן והנפקות ,וועדה לבחינת
התחייבויות אקטואריות ,וועדת המכרזים העליונה ,ועדת נכסים ובינוי ,ועדת ארגון כוח אדם ונהלים ,וועדת
ביקורת ,ועדת אסטרטגיה.
גב' שולמית אשבול  -עו"ד ורו"ח במקצועה .שותפה במשרד עו"ד פרטי אשבול יקואל .בעלת תואר ראשון )(B.A.
בחשבונאות מהמכללה למינהל ובעלת תואר  LLBבמשפטים מהמרכז הבין תחומי בהרצליה .מכהנת מזה

כשלוש שנים כיו"ר ועדת הביקורת באוניברסיטת חיפה חברה בוועדות הדירקטוריון הבאות :יו"ר וועדת איכות
הסביבה ,יו"ר הוועדה לענייני ממשל תאגידי וקוד אתי ,יו"ר הוועדה לבחינת התחייבויות אקטואריות ,ועדת
אסטרטגיה ,ועדת נכסים ובינוי ,ועדת תקשורת שיווקית וועדת כספים מאזן והנפקות.
ד"ר זיו רייך – דח"צ ,רו"ח בעל תואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למינהל
בתל-אביב ,בעל תואר  MBAבמינהל וביקורת פנים מאוניברסיטת בר אילן וד"ר למינהל עסקים מאוניברסיטת
וורבורו ,לונדון וכן דיקן בית הספר לביטוח המכללה האקדמית נתניה.
מרצה באקדמיה בתחומי החשבונאות מיסים ומימון ,מחבר ספרי לימוד רבים בתחום החשבונאות והמיסים ,סגן
יו"ר הועדה המייעצת לפיקוח על המוסדות הפיננסים במשרד האוצר ,יו"ר ועדת הדרכה והשתלמויות ארצית
לשכת המבקרים הפנימיים ומנכ"ל קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח .חבר בועדות הדירקטוריון הבאות :ועדת
מכרזים עליונה ,ועדת ביקורת ,ועדת כספים מאזן והנפקות וועדת נכסים ובינוי.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ג .דירקטורים בלתי תלויים
תיקון מס'  8לחוק החברות ,קובע הסדרים שמטרתם חיזוק עצמאות דירקטוריון חברה ציבורית ,ובין היתר ,קובע
כי חברה ציבורית רשאית לקבוע בתקנונה הוראה על פיה יכהנו בדירקטוריון ,דירקטורים בלתי תלויים במספר
שתקבע וכן היא רשאית לקבוע את שיעורם מתוך חברי הדירקטוריון המכהנים .לפי ההוראה המומלצת יש למנות
רוב של דירקטורים בלתי תלויים ובחברה שיש בה בעל שליטה או בעל דבוקת שליטה ,די ששליש מהדירקטורים
בחברה יהיו בלתי תלויים .מאחר והסמכות למנות דירקטורים נתונה בידי שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות,
לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ,פנתה החברה ביום  8בפברואר  2009אל רשות החברות
הממשלתיות ,לקבלת עמדתם והנחייתם בדבר אימוץ מוסד הדירקטור הבלתי תלוי ,שיעורם ותקופת כהונתם.
עמדת רשות החברות הממשלתיות כפי שהתקבלה בחברה ביום  24בפברואר  ,2009היא כי עיגון הוראה
בתקנון חברה ממשלתית ציבורית ,המחייבת מינוי מספר מסוים של דירקטורים בלתי תלויים ,כהגדרתם בתיקון
מס'  8לחוק החברות ,עלולה להטיל מגבלות משמעותיות על מינוי דירקטורים לאותה חברה ,בשל הדרישות
המחמירות בהן נדרש לעמוד "דירקטור בלתי תלוי" בקשריו עם המדינה והגופים שבשליטתה .מנגד ,לא נראה כי
עיגון כאמור יתרום באופן משמעותי לשיפור עבודת הדירקטוריון בחברה ולחיזוק מעמדו העצמאי ,מעבר להגנה
הקיימת כיום בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות ועקרונות המשפט המנהלי.
ד .המבקר הפנימי של החברה
 (1פרטי המבקר הפנימי
א(

המבקר הפנימי ,הינו שי רוזנשטוק ,רו"ח .תאריך תחילת כהונתו 2 :באוגוסט .2009

ב(

המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף )146ב( לחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק
החברות"( ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב") 1992-חוק הביקורת הפנימית"(.

ג(

המבקר הפנימי הינו עובד החברה ואינו ממלא בחברה תפקיד ,נוסף על הביקורת הפנימית ,זולת
תפקיד הממונה על תלונות הציבור והממונה על תלונות העובדים .במילוי התפקיד הנוסף כאמור אין
כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

ד(

למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה ואינו ממלא מחוץ
לחברה תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי.

 (2דרך המינוי
ביום  23באפריל  2009המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון כי יש לבחור במר שי רוזנשטוק לתפקיד מבקר
הפנים של החברה וזאת לאור ההמלצות שהתקבלו ,הערך המוסף שהוא מביא עימו של ראיה מערכתית
אחרת ,הניסיון הניהולי ,הידע המקצועי וכן אישיותו .המלצה זו הובאה בפני ישיבת הדירקטוריון מספר
 1273מיום  23באפריל ולהלן ההחלטה שהתקבלה:
"הדירקטוריון בוחר במר שי רוזנשטוק למבקר הפנימי הבא של חברת החשמל ,ובמר יגאל הראל ככשיר
שני .המינוי של המבקר הפנימי הוא לשנת ניסיון .בתום תקופת הניסיון יובא מינוי הקבע לאישור
הדירקטוריון".
 (3זהות הממונה על המבקר הפנימי
א( הממונים הארגוניים על המבקר הפנימי ונציב תלונות הציבור הינם המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון.
ב( זהות הממונים הינה בהתאם לנקבע בסעיף  49לחוק החברות הממשלתיות.
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ד .המבקר הפנימי של החברה )המשך(
 (4תוכנית העבודה
א( תוכניות העבודה של הביקורת הפנימית כוללות מסגרת רב-שנתית )חמש שנים( ותוכנית עבודה
שנתית.
תוכנית העבודה השנתית מבוססת על תוצאות ניתוח סיכונים  -מבני ותהליכי ,חמש שנתי )2008-
 ,(2012שאושר בועדת הביקורת של הדירקטוריון בחודש דצמבר  .2007עדכון לניתוח הסיכונים
אושר בוועדת הביקורת של הדירקטוריון בחודש דצמבר  .2008תוכנית העבודה כוללת ,ככל
שהדבר ידוע מראש ,גם מטלות ביקורת שנתבקשו ע"י הדירקטוריון והמנכ"ל ,ואלו שהומלצו ע"י
מנהלי חטיבות ואגפים ואושרו ע"י המבקר הפנימי .תוכנית העבודה השנתית של הביקורת
הפנימית לשנת  2009אושרה בועדת הביקורת של הדירקטוריון בתאריך  11בדצמבר 2008
ובדירקטוריון בתאריך  8בינואר .2009
בחודש אוגוסט  2009החלה הביקורת הפנימית בביצוע סקר סיכונים תהליכי כללי .סקר הסיכונים
ישמש לצורך בניית תוכנית עבודה רב שנתית חדשה לביקורת הפנימית לשנים .2010-2013
תוכנית העבודה הרב שנתית ) ,(2010-2013ותוכנית העבודה לשנת  2010צפויים להיות מוגשים
לאישור ועדת הביקורת בחודש מאי  .2010עד למועד אישור התוכניות על ידי ועדת הביקורת
והדירקטוריון ,תפעל הביקורת הפנימית בהתאם לתוכנית עבודה זמנית .תוכנית העבודה הזמנית
של הביקורת הפנימית לשנת  2010אושרה בועדת הביקורת של הדירקטוריון בתאריך 17
בדצמבר  2009ובדירקטוריון בתאריך  24בדצמבר  .2009התוכנית מבוססת על תוצאות ניתוח
הסיכונים שתואר לעיל.
ב(

המבקר הפנימי מגיש הצעה לתכנית עבודה שנתית בתיאום עם יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי.
תוכנית העבודה השנתית נדונה ומאושרת בועדת הביקורת ובדירקטוריון.

ג(

במהלך שנת העבודה מתקבלות דרישות לביצוע מטלות ביקורת ובדיקה בקדימות למטלות
אחרות .הדרישות יזומות על ידי יו"ר הדירקטוריון ,יו"ר ועדת הביקורת ,המנכ"ל ,חברי
הדירקטוריון והמבקר הפנימי .בנוסף ,הביקורת הפנימית עורכת במהלך השנה ביקורות שאינן
מתוכננות מראש ,בעקבות דוחות ביקורת של מבקר המדינה ובעקבות תלונות גלויות ואנונימיות
המתקבלות בחברה .כל אלו יוצרים שינויים בתוכנית העבודה תוך כדי ביצועה .סדרי העדיפות
לביצוע מטלות הביקורת במהלך שנת העבודה אושרו ע"י ועדת הביקורת בחודש ינואר ,2008
על-פי מדרג שנקבע.
תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת  2009כוללת הקצאת ימי עבודה לביצוע
מטלות לא מתוכננות בהיקף של כ 40%-מימי העבודה המתוכננים לביקורת .תוכנית העבודה
השנתית של הביקורת הפנימית לשנת  2010כוללת הקצאת ימי עבודה לביצוע מטלות לא
מתוכננות בהיקף של כ –  45%מימי העבודה המתוכננים לביקורת .המבקר הפנימי מגיש מידי
שנה דוח חצי שנתי המסכם את דוחות הביקורת הפנימית שהסתיימו במהלך החודשים ינואר -
יוני של אותה שנה .הדיווח החצי שנתי כולל את רשימת הנושאים שתוכננו להתבצע בשנה
השוטפת אך לא יבוצעו בשנה השוטפת או בשנה העוקבת .המבקר הפנימי מכין מידי שנה דוח
שנתי המסכם את דוחות הביקורת הפנימית שהסתיימו במהלך אותה שנה .הדוח החצי שנתי
והדוח השנתי של הביקורת הפנימית מוגשים ליו"ר הדירקטוריון ,ליו"ר ועדת הביקורת של
הדירקטוריון למנהל הכללי.

ד(

המבקר הפנימי הגיש ,בשנת  ,2009דוח ביקורת בנושא עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים -
עסקאות חריגות ועם בעלי עניין ,שהתרחשו עד לחודש מרס  .2009העסקאות המהותיות לשנת
 2009טרם נבדקו על ידי המבקר הפנימי וצפויות להיבדק במהלך שנת .2010

ה(

בתקופה ינואר – דצמבר  2009הגישה הביקורת הפנימית  8דוחות ביקורת בתחום מערכות מידע
ממוחשבות.
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 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ד .המבקר הפנימי של החברה )המשך(
 (5ביקורת של חברות מוחזקות
א( תוכניות העבודה של הביקורת הפנימית ,כוללות מפעם לפעם ביקורת בחברת נכסי הירדן בע"מ.
ב( לחברת הפחם הלאומית לאספקת פחם מונה מבקר פנימי.
 (6היקף העסקה
א( לביקורת הפנימית תקן ל 43 -עובדים העוסקים בביקורת פנימית ובטיפול בתלונות ציבור .המבקר
הפנימי מברר תלונות מאת הציבור כולל תלונות עובדים ,בעזרת עובדים בביקורת הפנימית.
ב( היקף עבודת הביקורת הפנימית מאפשר לבקר את הנושאים המהותיים בחברה אחת לכ 5 -שנים.
 (7עריכת הביקורת
א( על פי הודעת המבקר הפנימי ,מטלות הביקורת נערכות ע"פ תקנים מקצועיים מקובלים בביקורת
פנימית ,בהתאם לחוקים הנוגעים בדבר ,בהתאם לחוק הביקורת הפנימית ולהנחיות רשות החברות
הממשלתיות הניתנות מעת לעת בחוזרי רשות החברות הממשלתיות.
ב( הדירקטוריון וועדת הביקורת מעריכים כי המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים.
 (8גישה למידע
למבקר הפנימי ולבאים מכוחו ניתנת גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעית ,לצורך ביצוע תפקידם ,לכל
מסמך נתון ,מאגר נתונים או מידע ,רגיל או ממוחשב ,לרבות נתונים כספיים .המבקר הפנימי והבאים מכוחו
רשאים להיכנס לכל נכס ולבדוק אותו וזאת בהתאמה לאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית.
 (9דין וחשבון המבקר הפנימי
א( דוחות המבקר הפנימי מוגשים בכתב .מידי חצי שנה מגיש המבקר הפנימי דוח לסיכום עבודת הביקורת
הפנימית ודוח מעקב על יישום החלטות והמלצות.
ב( במהלך שנת העבודה ,המבקר הפנימי מגיש דוחות ביקורת במתכונתם הסופית ליו"ר הדירקטוריון,
למנהל הכללי וליו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון .דוחות הביקורת מוגשים לחברי ועדת הביקורת
של הדירקטוריון באמצעות מזכיר הדירקטוריון .במסגרת הדיווחים החצי שנתיים המוגשים ע"י יו"ר
הדירקטוריון לשרי האוצר והתשתיות ולמנהל רשות החברות מועבר דיווח אודות עבודת הביקורת
הפנימית בחברה.
ג( בתקופה ינואר  -דצמבר  2009הגישה הביקורת הפנימית  99דוחות 73 :דוחות ביקורת ו 26-דוחות
בדיקה .בתקופה זו קיימה ועדת הביקורת של הדירקטוריון  11דיונים על ממצאי הביקורת הפנימית
והמלצותיה במועדים 15 :בינואר  12 ,2009במרץ  23 ,2009באפריל  21 ,2009במאי  18 ,2009ביוני
 16 ,2009ביולי  13, 2009באוגוסט  15 ,2009באוקטובר  22 ,2009באוקטובר  19 ,2009בנובמבר
 2009ו –  17בדצמבר  . 2009בנוסף ערכה הביקורת בשנת הדוח סקר סיכוני מעילות והונאות שנדון
בועדת הביקורת בחודש יוני . 2009
 (10הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
היקף עבודת הביקורת הפנימית ,מאפשר לבקר את הנושאים המהותיים בחברה אחת לכ  5 -שנים .היקף
זה ,אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הנם סבירים ,להערכת הדירקטוריון ויש בהם כדי
לממש את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
 (11תגמול
המבקר הפנימי הינו עובד החברה המועסק בחוזה אישי.
להערכת הדירקטוריון אין השפעה לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו המקצועי.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ה .שכר טרחת רואי חשבון המבקר
לפי סעיף  36א )ב( לחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 -להלן פרוט השכר הכולל ,לו היה זכאי רואה החשבון
המבקר של החברה ,בגין שרותי ביקורת ובגין שירותים אחרים הקשורים לשנים:2008 -2009
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
משרד ברייטמן אלמגור
משרד ברייטמן אלמגור
זהר ושות'
זהר ושות'
אלפי שקל
אלפי שקל
שעות
שעות
חדש
חדש
א .שכר בגין שירותי
ביקורת בגין שירותים
הקשורים לביקורת
ובגין שירותי מס

11,500

ב .שכר אחר  -השכר הכולל
עבור שירותים שנתן רואה
החשבון המבקר שאינם
נכללים בסעיף א' לעיל

14,100

1,740

2,600

11,550

10,424

1,744

2,974

פירוט סוגי השירותים הכלולים בסכום בסעיף ב':
 .1ליווי החברה בהיערכות ליישום תקנות החברות הממשלתיות בנושא בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי.
 .2ביצוע בדיקות מיוחדות בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.
 .3הכנת חוות דעת בהתאם לדרישת רשויות מדינה ו/או בנושאים חשבונאיים ואחרים.
 .4ליווי החברה בדיונים פנימיים מול גורמי חוץ.
 .5מתן אישורים שונים.
* בנוסף שולם למשרד קוסט פורר גבאי את קסירר בשנת  2008סכום של כ 707 -אלפי שקל חדש עבור
שירותים בקשר עם גיוסי הון בחו"ל )המשרד סיים את תפקידו כרו"ח המבקר בשנת .(2007
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ו .הליך אישור הדוחות הכספיים
בהתאם להוראת הרשות לניירות ערך מיום ה 23 -ליולי  2007בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד
המדווח )לפי סעיף  36א' )ב( לחוק ניירות ערך התשכ"ח  (1968 -על החברה ליתן מידע לעניין הליך הדוחות
הכספיים ובקרת העל ,כדלהלן:
 (1זהות האורגנים המופקדים על הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה בראשות ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון  -מר מיכאל לזר המכהן כיושב ראש ועדת כספים
מאזן והנפקות של הדירקטוריון ,ד"ר זיו רייך וכן המנכ"ל מר עמוס לסקר וסמנכ"ל לכספים וכלכלה מר הראל
זאב בלינדה.
להלן תאריכי הישיבות של בקרת העל כולל שמות המשתתפים ותפקידם:
ישיבת ועדת כספים מאזן והנפקות מיום  18במרס 2010
מר עמוס לסקר
מר הראל בלינדה
מר מיכאל לזר
מר דוד יהב
גב' דורית ענבר
גב' שולמית אשבול
מר עמית אוברקוביץ
מר דוד גולן
מר פיליפ מנדלקר
גב' בלנש קיי
ד"ר זיו רייך
מר שי רוזנשטוק
מר משה בכר
גב' רחל דון-יחייא
מר גדעון פרנק

-

ישיבת ועדת כספים מאזן והנפקות מיום  28במרס 2010

מנכ"ל החברה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה
יו"ר ועדת כספים מאזן והנפקות
יועץ משפטי ומזכיר החברה
חברת דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון
דובר החברה
חבר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון
המבקר פנימי
המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל לייצור והולכה
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון

ישיבת דירקטוריון מיום  28במרס :2010
מר עמוס לסקר
מר הראל בלינדה
מר מיכאל לזר
מר דוד יהב
גב' שולמית אשבול
ד"ר זיו רייך
מר יצחק אלישיב
מר אברהם נתן
מר שמעון אקהויז
גב' בלנש קיי
גב' רחל דון יחיא
מר פיליפ מנדל
גב' דורית ענבר

-

מנכ"ל החברה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה
יו"ר ועדת כספים מאזן והנפקות
יועץ המשפטי ומזכיר החברה
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
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מר עמוס לסקר
מר הראל בלינדה
מר מיכאל לזר
מר דוד יהב
גב' שולמית אשבול
ד"ר זיו רייך
מר אברהם נתן
מר שמעון אקהויז
גב' בלנש קיי
גב' רחל דון-יחייא
מר פיליפ מנדל
גב' דורית ענבר

-

מנכ"ל החברה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה
יו"ר ועדת כספים מאזן והנפקות
יועץ משפטי ומזכיר החברה
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חבר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חברת דירקטוריון

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .3היבטי ממשל תאגידי )המשך(
ו .הליך אישור הדוחות הכספיים )המשך(
 (2התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד
החברה פועלת בהתאם להוראת רשות החברות הממשלתיות שפורסמה בתקנות דוח נוסף בדבר הפעולות
שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ,תשס"ו  2005 -לפיה חלה
החובה על החברות הממשלתיות ,ובתוכן על החברה ,לצרף לדוחותיהן הכספיים ,השנתיים והרבעוניים ,דוח
נוסף ובו מצהירים נושאי המשרה בחברה ,האחראים לקביעתם והתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
הגילוי הנדרש בדוחות ,כי קבעו בקרות ונהלים כאמור ,לשם הבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח
הדירקטוריון.
לאחר סיום ואישור הדו"חות הכספיים ע"י סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל החברה ,מועברים הדוחות ללשכת
הדירקטוריון .הדוחות הכספיים מובאים לדיון ואישור בוועדת הכספים מאזן והנפקות ובמליאת הדירקטוריון
)במסגרת הדיון בועדת כספים מאזן והנפקות ובמליאת הדירקטוריון ,מוצגים ומצוינים עיקרי הנתונים,
הממצאים והמסקנות מתוך טיוטת הדוחות( .כמו כן ,נוכחים בדיון רו"ח המבקר של החברה וכן היועץ המשפטי
שלה.
לאחר דיון כאמור ומענה לשאלות והערות שהוכנו על ידי חברי הדירקטוריון מראש ו/או עלולות במהלך ישיבת
הדירקטוריון ,אישור הדוחות הכספיים נעשה בהליך של הצבעה.
בחברה נקבע נוהל "עבודת ועדת גילוי בנושא גילוי בדיווח הכספי" ,הכולל הקמת ועדת גילוי לצורך ,בין היתר,
וידוא ,יישום וביצוע בדיקות של אפקטיביות הבקרות על הדוחות הכספיים התקופתיים ,לרבות וידוא כי המידע
הנכלל בדוחות הינו מלא ,מדויק ונאות ,וכן לצורך וידוא בקרות ונהלים המבטיחים גילוי מידע כאמור והערכה
ודיווח על יעילותם ,דיון בחולשות מהותיות הטעונות גילוי ,דיווח ומעקב אחר תיקון חולשות אלו ,וכיוצא בזה.
ממצאי הועדה והמלצותיה מדווחים לסמנכ"ל לכספים וכלכלה.
בנוסף ,בחברה נקבע "נוהל עבודה בדבר אישור דוחות כספיים ,שינויים במדיניות החשבונאית הקריטית
ושינויים בהנחות האקטואריות" )להלן" :הנוהל"( ,הקובע ,בין היתר ,מנגנון איתור,טיפול ודיווח בקשר
לאירועים ומידע העלולים להשפיע על המדיניות החשבונאית הקריטית ו/או על ההנחות האקטואריות על פיהן
פועלת החברה ,לרבות העברת דיווחים ודיונים ,לגורמים הרלוונטיים בחברה ,לרבות סמנכ"ל לכספים וכלכלה,
סמנכ"ל משאבים אסטרטגיים ,המנכ"ל ,יו"ר ועדת הכספים של הדירקטוריון ,חברי ועדת הכספים של
הדירקטוריון ,יו"ר הדירקטוריון או ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון.
 .4הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
א .אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לפרטים ראה ביאור  36בדוחות הכספיים.
ב .אומדנים חשבונאיים קריטיים
להלן :ניתוחי רגישות לשינוי בהתאם לגורמי מפתח והערכה ל –  31בדצמבר 2009
הנחה אקטוארית
שיעורי ריבית להיוון
שיעור הגידול לשכר
שיעור הגידול בפנסיה

השינוי
)(0.1%
0.5%
0.5%

גידול
228
429
647

השינוי
0.1%
)(0.5%
)(0.5%

לפרטים נוספים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ראה ביאור  2כו' בדוחות הכספיים.
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קיטון
242
396
596

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב – יעודכן בהמשך
א .דירוג
 (1דירוג בארץ
א( בחודש נובמבר  2002דורגו אגרות החוב של החברה בדירוג הגבוה ביותר ,AAA ,ע"י מעלות  -החברה
הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ )להלן" :מעלות"(.
ב( יום  22בנובמבר  ,2006הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות החוב של החברה מ AAA -לNegative -
.AA +
ג( בינואר  2008מכרה מעלות את כל פעילותה לחברת הדירוג הבינלאומית  S&P'sושינתה את שמה ל-
מעלות .("S&P's
ַ
) Standard & Poor's Maalotלהלן" :
ד( ביום  30בדצמבר  2008הודיעה חברת מעלות  S&P'sכי היא מכניסה את דירוג אגרות החוב של
החברה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות ) (CreditWatch Neqativeלנוכח הסיכון הכרוך במיחזור
החוב לשנת  2009על רקע נזילותה הנמוכה של החברה ,תוכנית ההשקעות האגרסיבית של החברה,
החולשה הקיימת בתוצאותיה הפיננסיות ואי הוודאות באשר לפעילותה הנובעים מדחייה בקביעת בסיס
תעריפים חדש.
ה( ביום  24במרס  2009הודיעה חברת מעלות  S&P'sכי היא מורידה את דירוג אגרות החוב של החברה מ
) (+iIAAל (iIAA) -תוך הותרת הדירוג ברשימת המעקב עם השלכות שליליות וביום  30לספטמבר
 2009הסירה מעלות  S&P'sאת החברה מרשימת מעקב זו .
 (2דירוג בחו"ל
בשנת  1996דורגה החברה על ידי שתי חברות דירוג בינלאומיות ) Standard & Poor’sלהלן ("S&P's" :ו-
 Moody’sבדירוג ) (A-ו ,(A3) -בהתאמה.
:Moody's
א(
בחודש ינואר  2003הורידה  Moody’sאת דירוג החברה בשתי דרגות ,מ –  A3ל –  Baa2עם צפי
שלילי.
ב(
בחודש יוני  2005הודיעה  Moody'sעל שינוי מתודולוגיה אשר במסגרתה נשאר דירוג החברה על
 Baa2אולם הצפי השלילי שופר לצפי יציב.
ג(
בחודש אוקטובר  2007פרסמה חברת  Moody'sאת דוח המעקב התקופתי שלה על חברת החשמל
ובו היא מודיעה כי דירוג החברה הינו  Baa2עם צפי יציב ,וכי היא דירגה את החברה כStand -
 Aloneבדירוג  B2שאינו בר השקעה.
 Moody'sמאשררת את דירוג החברה מדי תקופה .האשרור האחרון של הדירוג נתקבל בחודש יוני
ד(
.2009
:S&P's

א(
ב(
ג(
ד(

בחודש פברואר  2003הורידה חברת הדירוג  S&P'sאת דירוג החברה בדרגה אחת ,מ ) (A-ל
).(BBB+/Negative
ביום  17לינואר  2008רכשה  S&P'sאת פעילות חברת הדירוג הישראלית מעלות .משמעות פעולה זו
עבור החברה היא כי החל מיום זה קיימת קורלציה בין בחינת ושינוי דירוג החברה בארץ ע"י מעלות
לבין בחינת ושינוי דירוג החברה בחו"ל ע"י חברת הדירוג הבינלאומית .S&P's
ביום  30בדצמבר  2008הודיעה  S&P'sעל הכנסת דירוג אגרות החוב של החברה )(BBB+/Negative
לרשימת המעקב עם השלכות שליליות ). (Credit Watch Negative
ביום  24למרס  ,2009הודיעה  S&P'sכי היא מורידה את דירוג אגרות החוב של החברה מ/Negative) -
 (BBB+ל (BBB/Negative) -תוך הותרת הדירוג ברשימת המעקב עם השלכות שליליות וביום 30
לספטמבר  2009הסירה  S&P'sאת החברה מרשימת מעקב זו.

לפרטים נוספים אודות דירוג החברה ראה באתר המגנא של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il -
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב
ב  .פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד
 (1להלן פרטים לגבי אגרות החוב מסדרה  21ליום  31דצמבר  ,2009כנדרש בתוספת השמינית לתקנות
ניירות ערך:
א(

הסדרה

אגרות חוב )סדרה (21

מועד הנפקה )ראשוני(

 20במאי 1993

סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה
)הראשונית(
ערך נקוב ליום  31בדצמבר 2009

 220,000,000שקל חדש ערך נקוב.
) (331,889,600ערך נקוב אחרי מימוש אופציות
 20,743,100שקל חדש ערך נקוב

השווי הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי  43,215,764שקל חדש
תנאי ההצמדה לתאריך הדוח ) 31בדצמבר
(2009
סכום הריבית שנצברה )ליום  31בדצמבר  201,674שקל חדש
(2009
השווי ההוגן שלה שנכלל בדוחות הכספיים לסדרה סחירה השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי ראה
להלן
האחרונים
שווי בורסאי של תעודות הסדרה ליום 31
 44,328,005שקל חדש
בדצמבר 2009
קבועה
סוג הריבית )קבועה או משתנה(
שיעור הריבית

2.8%

מועדי תשלום הקרן

 1/16מהקרן בכל  31באוקטובר של כל אחת מהשנים
 1995-2010יום הפדיון  31 -באוקטובר 2010
הריבית משולמת בשיעורים חצי שנתיים ביום 31
באוקטובר וביום  30באפריל של כל שנה החל ממועד
ההנפקה הראשוני ועד ליום הפדיון
צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 1993

מועדי תשלום הריבית
בסיס הצמדה

נקבע כי תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה לא
לנייר ערך אחר
זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או המרה אין
כפויה של תעודות ההתחייבות לניירות ערך
אחרים ,ככל שקיימת והתנאים למימושה
ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד על לא
פי שטר נאמנות
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך(
ב .פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך(
 (1להלן פרטים לגבי אגרות החוב מסדרה  21ליום  31דצמבר  ,2009כנדרש בתוספת השמינית לתקנות
ניירות ערך) :המשך(
ב( פרטים בדבר הנאמן לתעודת ההתחייבות  -אגרות חוב )סדרה (21
) (1שם חברת הנאמנות  -הרמטיק נאמנות  1975בע"מ.
בשל ניגוד עניינים התפטר הנאמן  Ubankמתפקידו כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה  .21ביום
 16בדצמבר  2008מונה הרמטיק נאמנות  1975בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה .21
) (2שם האחראי על סדרת תעודות
ההתחייבות בחברת הנאמנות :עו"ד דן אבנון.
) (3פרטי התקשרות  -טל' ,03-5272272 :פקס.03-5271736 :
) (4כתובת :רחוב הירקון  113תל אביב .63573
ג(

תעודת ההתחייבות לא ניתנה להמרה

ד( דירוג אגרות החוב סדרה  21על ידי חברה מדרגת:
חברה מדרגת :מעלות . S&P's
במועד ההנפקה לא היה לסדרה  21דירוג כלשהו .בחודש נובמבר  2002דירגה מעלות את אגרות החוב
של החברה בדירוג ).(AAA
בנובמבר  2006הורד הדירוג ל (AA+)-עם צפי שלילי .ב 30 -בדצמבר  2008הודיעה מעלות  S&P'sעל
הכנסת דירוג אגרות החוב של החברה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות .ב 24 -למרס 2009
הורד דירוג אגרות החוב של החברה מ (AA+) -ל (ilAA) -עם צפי שלילי ואגרות החוב של החברה נותרו
ברשימת המעקב עם השלכות שליליות .ב 30-בספטמבר  2009אשררה מעלות  S&P'sאת דירוג
החברה ) (ilAA/Negativeוהסירה את החברה מרשימת המעקב עם השלכות שליליות .לפירוט נוסף
באשר לדירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  1א' לעיל.
ה( תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות התאגיד על פי תעודות ההתחייבות
להבטחת תשלום כל הסכומים )קרן ,ריבית והפרשי הצמדה( שהחברה התחייבה לשלם על פי אגרות
החוב ,יצרה החברה שעבוד צף ,על כל רכושה ועל כל זכויותיה לגבי רכוש זה כפי שהוא קיים ביום
ההנפקה וכפי שיהיה בעתיד .שעבוד צף זה הוא בדרגה שווה לשעבודים הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי
החברה יחסית )פרי פסו( לסכומי ההתחייבות כפי שיהיו מובטחים ,מזמן לזמן ,על ידי כל אחד
משעבודים אלו .החברה זכאית ליצור שעבודים קבועים נוספים על רכושה בזכות בכורה או בעדיפות
לגבי השעבוד להבטחת אגרות החוב מהנפקה זו .הנאמן מטעם בעלי אגרות החוב הסכים מראש כי
במידה והחברה על פי שיקול דעתה תפעל לסילוק השעבודים הקיימים על רכושה )למעט שעבודים
להבטחת נכסים חדשים( ובכפוף לקבלת התחייבות לקיום שעבוד שלילי ) (negative pledgeלטובתו
)מבלי לפגוע בזכות להתחייב לקיים שעבוד שלילי כלפי אחרים( אזי יבוטל השעבוד שניתן להבטחת
אגרות החוב מהנפקה זו יחד עם אותם שעבודים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך(
ב .פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך(
 (2להלן פרטים לגבי אגרות החוב מסדרה  22ליום  31בדצמבר  ,2009כנדרש בתוספת השמינית לתקנות
ניירות ערך:
א(

הסדרה
מועד הנפקה )ראשוני(
סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה
)הראשונית(
ערך נקוב ליום  31בדצמבר 2009
השווי הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי
תנאי ההצמדה לתאריך הדוח ) 31בדצמבר
(2009
סכום הריבית שנצברה )ליום  31בדצמבר
(2009
השווי ההוגן שלה שנכלל בדוחות הכספיים
האחרונים
שווי בורסאי של תעודות הסדרה ליום 31
בדצמבר 2009
סוג הריבית )קבועה או משתנה(
שיעור הריבית
מועדי תשלום הקרן

אגרות חוב )סדרה (22
 29במאי 2002
 500,000,000שקל חדש ערך נקוב.
 6,000,000,000שקל חדש ערך נקוב
 6,964,251,060שקל חדש
 50,297,369שקל חדש
לסדרה סחירה השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי ראה
להלן
 7,992,000,000שקל חדש

קבועה
6.5%
 1/12מהקרן בכל  20במאי 20 ,באוגוסט ו20 -
בנובמבר של כל אחת מהשנים  2012-2014וביום 20
בפברואר של כל אחת מהשנים  ,2013-2015החל מ-
 20במאי  2012ועד ליום הפדיון ב 20 -בפברואר
2015
הריבית משולמת בשיעורים רבעוניים ביום 20
מועדי תשלום הריבית
באוגוסט 20 ,בנובמבר 20 ,בפברואר ו 20 -במאי של
כל שנה החל מיום ההנפקה ועד ליום הפדיון
צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2002
בסיס הצמדה
נקבע כי תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה לא
לנייר ערך אחר
זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או המרה לא
כפויה של תעודות ההתחייבות לניירות ערך
אחרים ,ככל שקיימת והתנאים למימושה
ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד על לא
פי שטר נאמנות
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך(
ב .פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך(
 (2להלן פרטים לגבי אגרות החוב מסדרה  22ליום  31בדצמבר  ,2009כנדרש בתוספת השמינית
לתקנות ניירות ערך )המשך(:
ב( פרטים בדבר הנאמן לתעודת ההתחייבות  -אגרות חוב )סדרה (22
שם הנאמן :החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ.
שם האחראי :גב' עידית טוויזר.
שד' רוטשילד  ,8תל אביב 66881
כתובת:
03-5170777
טל':
03-5170770
פקס:
ג( תעודת ההתחייבות לא ניתנה להמרה
ד( דירוג האגרות חוב סדרה  22על ידי חברה מדרגת:
חברה מדרגת :מעלות . S&P's
במועד ההנפקה לא היה לסדרה  22דירוג כלשהו .בחודש נובמבר  2002דירגה מעלות את אגרות
החוב של החברה בדירוג ).(AAA
בנובמבר  2006הורד הדירוג ל (AA+) -עם צפי שלילי .ב 30 -בדצמבר  2008הודיעה מעלות S&P's
על הכנסת דירוג אגרות החוב של החברה לרשימת המעקב עם השלכות שליליות .ב 24 -למרס 2009
הורד דירוג אגרות החוב של החברה מ (AA+) -ל (ilAA) -עם צפי שלילי ואגרות החוב של החברה
נותרו ברשימת המעקב עם השלכות שליליות .ב  30בספטמבר  2009אשררה מעלות  S&P'sאת
דירוג החברה ) (ilAA/Negativeוהסירה את החברה מרשימת המעקב עם השלכות שליליות .לפירוט
נוסף באשר לדירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  1א' לעיל
ה( תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות התאגיד על פי תעודות ההתחייבות
אין נכסים משועבדים.
ג .מקורות ההון לזמן ארוך
בתקופת הדוח גויסו הלוואות ואגרות חוב בסך כולל של כ 3,496 -מיליוני שקל חדש ,מהמקורות הבאים:
במיליוני שקל חדש
523
2,072
260
641
3,496

הנפקת אגרות חוב בשקלים
הנפקת אגרות חוב בדולרים
הלוואות בשקל חדש צמודות
הלוואות במט"ח
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך(
ד .אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים
החברה הינה חברה עתירת התחייבויות בגין הלוואות ואגרות חוב .יתרת ההלוואות ואגרות החוב לזמן ארוך וזמן
ארוך מאוד של החברה ליום  31בדצמבר  ,2009ללא אגרות חוב למדינת ישראל הינה כ 42,465 -מיליוני שקל
חדש ,לפי הפירוט כלהלן:
במיליוני שקל חדש
13,904
1,605
915
) א(

התחייבות בשקל חדש צמוד מדד
הנפקות אגרות חוב לציבור צמודות למדד
הלוואות מקופות גמל צמודות למדד
הלוואות אחרות צמודות למדד
סה"כ שקל חדש צמוד

16,424

הנפקת אגרות חוב לציבור בשקל חדש לא צמוד
הלוואות בשקל חדש לא צמוד
סה"כ שקל חדש לא צמוד

657
250
907

התחייבויות צמודות דולר
גיוס מהצעה פרטית למכר אגרות חוב בארה"ב ,בדולר
הלוואות בדולרים
גיוס מהצעה פרטית למכר אגרות חוב באירופה ,בדולר
הנפקה למשקיעים מוסדיים באירופה ובארה"ב שנסחרו בבורסת
סינגפור ,בדולר
סה"כ בדולר

6,606
17,634

גיוס מהצעה פרטית למכר אגרות חוב ביפן ביין

3,473

הלוואות באירו

3,869

הלוואות בפרנק שוויצרי

20

הלוואות בליש"ט

10

סה"כ

42,337

בניכוי ניכיון/פרמיה על אגרות חוב ,חלויות שוטפות ,הוצאות
הנפקה ועסקאות הגנה ,נטו

)ב(

4,813
5,573
642

)(41

סה"כ אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים

42,296

זכאים שונים לזמן ארוך

169

סה"כ

42,465

)א( כולל הלוואות בערבות מדינת ישראל בסך  639מיליוני שקל חדש.
)ב( כולל הלוואות בערבות מדינת ישראל בסך  5,269מיליוני שקל חדש.
לעניין גיוסים אשר בוצעו בשנת  2009ראה ביאור 18ג' בדוחות הכספיים.
*
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .5גילוי יעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך(
ה .ממוצע אשראי לזמן ארוך ל 31 -בדצמבר  - 2009האשראי נלקח מתאגידים בנקאיים ואחרים .ממוצע האשראי
לתקופת הדוח היה כ 46,296 -מיליוני שקל חדש ועיקרו הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב )כולל עסקאות הגנה,
נדחות ,פרמיה/ניכיון של אגרות חוב(.
ו .ממוצע אשראי לזמן קצר ל 31 -בדצמבר  - 2009האשראי נלקח מתאגידים בנקאיים ואחרים .ממוצע האשראי
לתקופת הדוח היה כ 4,192 -מיליוני שקל חדש ועיקרו הלוואות לזמן קצר ,משיכות יתר וחלויות שוטפות על
ההלוואות לזמן ארוך.
ז .ממוצע אשראי מספקים ל 31 -בדצמבר  - 2009טווח האשראי הממוצע מספקים הינו כ 38 -ימים .ממוצע
האשראי מספקים לתקופת הדוח מסתכם לסך של כ 1,277 -מיליוני שקל חדש.
ח .ממוצע אשראי ללקוחות ל 31 -בדצמבר  - 2009טווח האשראי הממוצע ללקוחות הינו כ 59.3 -ימים .ממוצע
האשראי ללקוחות לתקופת הדוח מסתכם לסך של כ 3,763 -מיליוני שקל חדש.
 .6שונות
א .כתב שיפוי לנושא משרה
בתאריך  24בדצמבר  ,2009אושר עקרונית על ידי המדינה מתן כתב שיפוי על ידי החברה לנושאי המשרה
בחברה )דירקטור בחברה שכיהן ככזה במועד הגשה כדין של הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני 2009
)להלן" :המועד הקובע"( ,המנהל הכללי של החברה ,סמנכ"ל הכספים של החברה היועץ המשפטי של החברה,
ובלבד שכיהנו בתפקידם הנ"ל במועד הקובע(.
בכתב השיפוי ,החברה מתחייבת לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה שלא קיבל בגינה שיפוי
מאחר:
 (1על כל פעולה ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם הכנה ,אישור ופרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 30
ביוני  2009אלא אם החברה התנגדה למתן השיפוי מן הטעם כי החבות או ההוצאה אינם קשורים במישרין
או בעקיפין לתיקון הטעות ,ומנהל רשות החברות הממשלתיות לאחר שקיבל את חוות דעתו של המשנה
ליועץ המשפטי לממשלה ,ולאחר מכן בית המשפט ,אישרו את עמדת החברה.
 (2על השלכות תיקון הטעות על הכנה ,אישור ו/או פרסום הדו"חות הכספיים ו/או השלכות תיקון הטעות על
פעולות הקשורות או המבוססות על הדו"חות הכספיים של החברה ,הקודמים למועד הקובע ,והכל בהתאם
לתנאים המפורטים בכתב השיפוי.
השיפוי לא יחול במקרים הבאים:
 הפרת חובת אמונים ,למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לויסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; שיפוי בגין תשלום קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה ,במצטבר ,על פי כתב שיפוי זה ,ועל פי כל
התחייבות וכתב שיפוי אחר לנושאי משרה )כמשמעותם לפי חוק החברות ,התשנ"ט  (1999 -ולעובדי
החברה שניתנה או ככל שינתנו על ידה בעתיד ,לרבות ,אם וככל שייתן שיפוי על ידי החברה בקשר עם
שינוי מבני בחברה ו/או הפרטה ,לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה נכון ליום  30ביוני ,2009
כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בישראל החל מדד חודש יולי ") 2009סכום השיפוי המירבי"(.
התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי כל סכום שהמבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה הכיר
באחריותו לגביו והעמיד אותו לרשות נושא המשרה במועד המאפשר לו לקיים חבות שהוטלה עליו .אולם אם
חוייב נושא המשרה בשל אירוע בר שיפוי בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח  -יינתן השיפוי לגבי
ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה
הוציא או שחויב בהן ,לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה
תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי .כמו כן תשפה החברה את נושא
המשרה בגין השתתפות עצמית שיידרש לשלם על פי פוליסת הביטוח.
התחייבות החברה לפי כתב שיפוי זה תהא בתוקף מהמועד הקובע ,קרי ממועד הגשה כדין של הדוחות
הכספיים של החברה ליום  30ביוני .2009
התחייבות למתן שיפוי לדירקטור מהווה עסקה עם בעל עניין בהיותה התקשרות של החברה עם דירקטור
בה באשר לתנאי כהונתו ולכן לפי חוק החברות נדרש אישור ועדת ביקורת ,דירקטוריון ואסיפה כללית.
ההתחייבות למתן שיפוי בנוסח שאושר עקרונית על ידי המדינה ,אושרה על ידי ועדת הביקורת של
הדירקטוריון ,דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ב .הערכות לאפקטיביות הבקרה הפנימית ובקרות הגילוי על הדוח הכספי
 (1על פי הוראת הרשות לניירות ערך ,נתבקשה החברה בשנת  ,2005להכין ברוח העקרונות שנקבעו בסעיף
 404לחוק סרבנס אוקסלי בארצות הברית ,דוחות על הבקרות של החברה בכל הקשור להתחייבות
האקטוארית לצורך חישוב ההתחייבות לפנסיה ,ובכל הקשור לרכוש קבוע ולרכוש קבוע בהקמה.
הדוחות על הבקרות הסתיימו ,הוגשו לרשות ניירות ערך ופורסמו לציבור .הדוחות כללו מיפוי של הבקרות
הידניות ומערכת המחשוב ) (ITובדיקת האפקטיביות שלהן ,לרבות נקודות החולשה והעוצמה שלהן וכן כללו
המלצות לשיפור הליקויים ,שהוגדרו כלא מהותיים ,שנמצאו בבקרות .כל ההמלצות טופלו על ידי החברה.
 (2על פי תקנות החברות הממשלתיות) ,דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון תשס"ו  (2005 -חלה החובה על החברות הממשלתיות ,ובתוכן על
החברה ,לצרף לדוחותיהן הכספיים ,השנתיים והרבעוניים ,דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו ,לשם הבטחת גילוי נאות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון .לצורך יישום ההוראה ,נערכה החברה
והקימה מערך שתפקידו לוודא ולהעריך את בקרות הגילוי ,תהליכי איסוף המידע והעריכה של המידע לצורך
הדיווח הכספי .זאת על מנת לאפשר לנושאי המשרה החותמים על הדוחות הכספיים ועל דוח הדירקטוריון
להצהיר בדוח הנוסף ,כי בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לא קיים מצג לא נכון של עובדה מהותית והם
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי
ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
בחברה נקבע נוהל במטרה לוודא :העדר קיומן של חולשות שעלולות להשפיע על תקינות הדוח ,יישום כל
בקרות הגילוי שנקבעו ובהן יישום מנגנון שיטתי לניהול ולמעקב אחר איסוף המידע מבעלי תפקידים
והצהרות של מנהלי ביניים בדבר יישום בקרות גילוי בתחומי אחריותם וכן נקיטת בקרות הולמות בתהליכי
עבודה שחלו בהם שינויים.
 (3על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת דוחות
נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( התשס"ח  ,2007 -תחול החובה על חברות
ממשלתיות ,ובתוכן על החברה ,לצרף לדוחותיהן הכספיים השנתיים והרבעוניים ,החל מדוח זה שיפורסם
ליום  31בדצמבר  ,2009דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו לשם הבטחת נכונות הדיווח הכספי ,ובהם,
הקמת מערך של בקרה פנימית שעיקרי מטרותיה הן :בחינת התהליכים המשפיעים על רשומות החברה
שמפרטות את עסקאותיה ,ווידוא קיומן של בקרות ובחינת האפקטיביות שלהן ,ווידוא במידה סבירה של
בטחון ,שתקבולי ויציאות החברה נעשים אך ורק בהתאם להרשאות הגורמים המוסמכים בחברה.
בתקופת הביניים ,שחלה ממועד פרסום התקנות ועד למועד בו תחול החובה לצרף את הדוח הנוסף,
החברה דיווחה כפי שנקבע בתקנות על פרטי ההתקדמות בהיערכות החברה ,כולל שלבים ולוחות זמנים,
להגשת דוח נוסף .החברה נערכה ליישום הנדרש ממנה .במסגרת זו בחרה החברה במשרד ארנסט יאנג,
לשמש כמומחים שילוו וידריכו את החברה עד לגמר יישום מלוא הנדרש בתקנות ,ופרסומו של הדוח הנוסף
הראשון בדבר הפעולות שננקטו לשם הבטחת נכונות הדיווח הכספי.
החברה הקימה גופי ניהול ,בקרה ועבודה .הוקמה ועדת היגוי הכוללת גורמי הנהלה בכירים ויועצים בעלי
ניסיון בתחום וכן הוקמו ועדת בקרה וצוות עבודה .במסגרות אלו הוגדרו תפקידי הועדות ולוחות הזמנים
להתכנסותן.
החברה סיימה את ההיערכות שנדרשה לשם יישום התקנות ,את שלב תיחום היישום ,ההתארגנות הנדרשת
בחברה ,תיעוד ואימות תהליכי העבודה והבקרות הכלליות במערכות המידע את ביצוע המבדקים של
הבקרות וטיפול בפערי הבקרה שנמצאו למעט את המבדקים והטיפול בפערי בקרה ,במידה ויימצאו,
בתהליך "סגירת תקופה ועריכת דוחות כספיים" שימשכו עד מועד אישור הדוח הכספי השנתי ,כל זאת על פי
המתודולוגיות והתקנים המקובלים ,מודל ה COSO -וה) COBIT -למערכות מידע( ,בסיוע המומחה תוך
שתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר.
לשם יישום התקנות בחברה שולבה מערכת ייעודיות ממוכנת לניהול הפרויקט ולתחזוקה שוטפת ומתמדת
של הבקרות לאחר סיומו של הפרויקט .המערכת מאפשרת תיעוד של הסיכונים והבקרות בכל תהליך ,תיעוד
של הבדיקות המבוצעות ותוצאותיהן .כמו כן ,המערכת מאפשרת מעקב אחר תיקון הליקויים והפקת דוחות
בקרה וניהול שונים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ב .הערכות לאפקטיביות הבקרה הפנימית ובקרות הגילוי על הדוח הכספי )המשך(
 (4א( ביום  24בנובמבר  2009אושר בועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל ) 1970 -להלן" :התיקון"( .תיקון זה מחייב את כל התאגידים המדווחים ,אשר ניירות
הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב להצהיר על אפקטיביות הבקרה הפנימית
שלהם על הדיווח הכספי והגילוי.
בתיקון הוגדרה מפת דרכים ליישום מדורג ,כך שבמועד הדוח התקופתי לשנה המסתיימת ביום 31
בדצמבר ) 2010להלן" :מועד התחילה"( על החברה לכלול בדוח שלושה גילויים בנושאים הבאים:
) (1דוח של הדירקטוריון והנהלת התאגיד בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי.
) (2הצהרות חתומות על ידי המנכ"ל ועל ידי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ,כי לפי ידיעתם
הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם  ,לא יהיו מטעים ,וכי הם משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד .כמו כן יהיה עליהם
להצהיר כי גילו לרואי החשבון ,לדירקטוריון ולועדת הביקורת של החברה כל מידע בדבר הליקויים
המשמעותיים והחולשות המהותיות בבקרה הפנימית וכל תרמית ,כי קבעו בקרות ונהלים להבטחת
נאותות הדיווח הכספי והגילוי ,וכן העריכו את אפקטיביות הבקרה הפנימית.
) (3חוות דעת של רואה החשבון של החברה בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית .
בהתאם להוראות התיקון ,בתקופה שמיום פרסום התיקון ועד מועד התחילה יובאו בדוח הדירקטוריון
פרטים בדבר שלבי ההיערכות וההתקדמות של החברה ביישום הוראות התיקון.
ב( להלן גילוי בדבר פעולות שביצעה החברה עד למועד הדוח לשנה המסתיימת ב –  31בדצמבר :2009
) (1החברה החלה בהיערכות לקראת יישום הפרוייקט בסוף שנת  .2008במסגרת זו נקבעה תוכנית
היערכות ליישום הפרוייקט ,הכוללת הגדרה של תכולת העבודה הדרושה בעקבות ביצוע של הערכת
סיכונים בנושאי דיווח כספי וגילוי ,גיבוש של לוחות זמנים מפורטים ,קביעה של גופים ניהוליים לצורך
ביצוע מעקב אחר התקדמות הפרוייקט ,תיעוד ,ניתוח פערים וטסטים.
) (2האחראי ליישום הפרוייקט בחברה הוא החשב הכללי מר אלכס זייד.
) (3התהליכים ,אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי בדוח המאוחד ,נקבעו
בעקבות ביצוע הערכת סיכונים בנושאי דיווח כספי וגילוי .החברה הסתמכה לצורך ביצוע הערכה זו
על קריטריונים כמותיים הנגזרים מתוצאות פעילותה וכן על קריטריונים איכותיים ,אשר כוללים בין
היתר התייחסות לנושאים הבאים :גודל והרכב החשבונות הכלולים במערכת הנהלת החשבונות,
רגישות להפסד עקב טעות ,התחייבויות תלויות או הונאה ,היקף הפעילות ,מורכבות והומוגניות
העסקאות הכלולות בחשבון או בגילוי ,רמת הסובייקטיביות בחשבון או בגילוי ,קיום עסקאות עם
צדדים קשורים בחשבון ושינויים מתקופות קודמות במאפייני החשבון או הגילוי.
תהליכים אלו הם כדלקמן:
)א( מלאי בדגש על מלאי דלקים-פחם ,מזוט וסולר
)ב( רכש בדגש על רכש קבלני משנה ,רכש רכוש קבוע ותשלומים לספקים
)ג( התחייבויות פנסיוניות
כמו כן נכללו התהליכים הבאים בתיחום הפרוייקט:
) (1תהליך סגירת הדוחות הכספיים והגילוי
) (2בקרות ברמת העל
) (3בקרות כלליות על תהליכי מערכות מידע
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ג .אירועים שהתרחשו במהלך הדוח
 (1בגין הרכוש הקבוע של החברה שהושאר ברצועת עזה לאחר ביצוע ההתנתקות ,הגישה החברה תביעה
לשיפוי למנהלת ההתנתקות ,בהתאם לחוק יישום תוכנית ההתנתקות התשס"ה  .2005 -בחודש פברואר
 2009התקבל השיפוי בסך של כ 25 -מיליוני שקל חדש )בהתאם לערך הרכוש שבספרי החברה(.
(2

רשות החברות הממשלתיות פנתה לחברה לפעול להשבת כספים )כ 3 -מיליוני שקל חדש( אשר לטענתה
שולמו שלא כדין לעובדי החברה באזורים הסמוכים לעזה .החברה חזרה ופנתה לרשות החברות
הממשלתיות לבטל דרישה זו ולקיים בירור נוסף בעניין.

 (3לשם פיקוח ובקרה על כספי החברה המועברים לארגון העובדים ,התקשרה החברה עם משרד רו"ח חיצוני
מבקר אשר מבצע בקרה על כספי החברה המועברים לוועד .החברה מעבירה בין  10-15מיליוני שקל חדש
לשנה להשתתפות במימון פעילותו השוטפת.
(4

דירקטוריון החברה אישר ביום  14במאי  2008באופן עקרוני את מתווה הפעולה של התוכנית לשינוי
ארגוני ,אשר הוצגה לדירקטוריון על ידי מנכ"ל החברה.
התוכנית מבוססת ,בין יתר ,על פרישה של כ 2000-2500 -עובדים ועל תהליך של צמצום מצבת עובדי
החברה אשר יתפרס לאורך תקופה של כשלוש שנים ,על רה-ארגון של יחידות החברה אשר יכלול צמצום
מוטת השליטה הניהולית ,איחוד פונקציות בעלות יתרונות לגודל ,ביטול כפילויות ויצירת מנגנוני ניהול
תומכים שמטרתם לשפר תהליכים ,גמישות ניהולית וניצול מיטבי של משאבים וכח אדם.
על פי הערכה ראשונית של הנהלת החברה ,העלות הכוללת של התוכנית מוערכת בכ 2.3-4.0 -מיליארד
שקל חדש .בהתאם להוראות תקן בינלאומי מס'  19לא בשלו עדיין התנאים להכרה בעלויות הצפויות בגין
התוכנית )למעט בגין פרישת העובדים ראה ביאור  19א'))(2ד( בדוחות הכספיים(.
הדירקטוריון הנחה את מנכ"ל החברה לקיים במהירות האפשרית הליך היוועצות ומשא ומתן אינטנסיביים
עם ארגון העובדים של החברה ,כנדרש על פי דין בקשר לזכויות העובדים .ארגון העובדים הודיע כי הוא
מתנגד ליישום התוכנית ואסר על העובדים לשתף פעולה בנושא )ראה ביאור  24ג' בדוחות הכספיים( .יחד
עם זאת בראשית חודש מאי  ,2009הוסכם בין ההנהלה וארגון העובדים ,להיכנס לתהליך של הדברות על
השינוי המבני במשק החשמל וכן על שינויים ארגוניים והתייעלות בחברה ולקיים הליך של משא ומתן על
זכויות העובדים הרלוונטיות הנגזרות מכך ,שאמור היה להסתיים עד  1לאוגוסט  2009וזאת במטרה להגיע
להסכמה על עקרונות השינויים האמורים .ביום  16בספטמבר  ,2009אישר הדירקטוריון פה אחד לאפשר
קיום אפקטיבי של משא ומתן בין החברה ,המדינה ,ההסתדרות וארגון העובדים ללא מגבלת זמן ,לצורך
גיבוש מתווה מוסכם של שינוי ארגוני בחברה ושינוי מבני במשק החשמל .בשל ויכוחים שונים מול ארגון
העובדים וההסתדרות ,טרם החלה ההדברות האמורה.

(5

בתאריך  24ביוני  2008נחתם הסכם שכר לתקופה שעד  31בדצמבר  2009בהתאם להסכם שנחתם
תוספת השכר הינה בשיעור של  5%ותשולם כדלקמן:
 1.5%בינואר  1.5% ,2008דצמבר  2008ו  2% -דצמבר  .2009לפרטים נוספים ראה ביאור 19א' )(2
בדוחות הכספיים.

(6

ביום  28בינואר  2009הנפיקה החברה אגרות חוב אשר הופצו על ידי בנקי ההשקעות  Citi Groupו – JP
 Morganלרוכשים מוסדיים בארצות הברית ומחוצה לה ,בסך כולל של  0.5מיליארד דולר ארצות הברית
ע.נ .מתוך תוכנית כוללת ) (GMTNלהנפקת אגרות חוב בסכום כולל של עד  2מיליארד דולר ארצות הברית

ע.נ .הנפקה זו מתווספת להנפקה קודמת מחודש מאי  2008על סך  1מיליארד דולר ארצות הברית ע.נ .כך
שהסכום המצטבר שהונפק עד כה במסגרת התוכנית הכוללת הינו של  1.5מיליארד דולר ארצות הברית
ע.נ .אגרות החוב שהונפקו כאמור במסגרת התוכנית הכוללת ,רשמו למסחר בבורסה של סינגפור .אגרות
החוב הונפקו בריבית נקובה של ) 9.375%ריבית אפקטיבית של כ –  9.5%לשנה בגין תשלומים שנתיים
וריבית אפקטיבית של כ –  9.7%לשנה בגין תשלומים חצי שנתיים(.
קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום  28בינואר .2020
(7

ביום  12בפברואר  2009הנפיקה החברה באמצעות בית ההשקעות לידר שוקי הון ,לגופים מוסדיים
בהנפקה פרטית אגרות חוב צמודות לא סחירות מסדרה "חשמל צמוד  "2020של כ –  505מיליוני שקל
חדש ע.נ .בריבית נקובה של ) 6.85%ריבית אפקטיבית של כ –  7.1%לשנה בגין תשלומים חצי שנתיים(.
קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום  12בפברואר .2020
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 .6שונות )המשך(
ג .אירועים שהתרחשו במהלך הדוח )המשך(
 (8ביום  31במרס  2009התקבלה הלוואה בסך  250מיליוני שקל חדש ,הצמודים למדד בריבית נקובה של כ
– ) 4.5%ריבית אפקטיבית של כ –  4.6%לשנה בגין תשלומים חצי שנתיים( .ההלוואה תיפרע בתשלום
אחד ביום  31במרס .2020
 (9ביום  7ביולי  2009קיבלה החברה את החלטת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מיום ה 29 -ליוני 2009
המעדכנת החלטה קודמת מיום  30באוקטובר  2008למקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים של תוכנית
החירום להקמת תחנות כח .לפרטים נוספים ראה ביאור ) 3ה'() (3בדוחות הכספיים.
 (10ביום  23ביולי  2009אישרה ועדת המכרזים של הדירקטוריון הסכם עקרונות להתקשרות לרכישת כמויות
נוספות של גז טבעי מקבוצת ים תטיס ,לפרטים נוספים ראה ביאור )24א() (2לדוחות הכספיים.
 (11במסגרת הליך לקבלת הצעות משנת  ,2007התקיימו בירורים בין החברה לבין השותפות בקידוח בשדה
הגז הטבעי "תמר" .
בהמשך לבירורים אלו ,אישר דירקטוריון החברה ביום חמישי 24 ,בדצמבר  ,2009התחלת משא ומתן
בלעדי עם השותפות לרכישת גז טבעי משדה "תמר" ,אשר יתבסס על העקרונות של מכתב כוונות לא
מחייב בין הצדדים מיום  13בדצמבר  ,2009וביניהם רכישת  BCM 2.7לפחות של גז טבעי מדי שנה,
לתקופה של  15שנה ,החל מחודש יולי  .2013לפרטים נוספים ראה ביאור )24א()ו( בדוחות הכספיים.
 (12ביום  23באוגוסט  2009הודיעה החברה כי ועדת הביקורת ומליאת דירקטוריון החברה אישרו תיקון
להסכם משנת  2005להספקת גז טבעי בין החברה לבין חברת  East Mediterranean Gas S.A.Eלפרטים
נוספים ראה ביאור ) 24א() (3בדוחות הכספיים.
 (13ביום  26במאי  2008נמסרה הודעה על שביתה בהתאם לחוק יישוב סכסוכי עבודה בגין כוונת המעסיק
לכונן שינוי ארגוני ותוכנית התייעלות בהיקפים נרחבים בעלי השלכות משמעותיות וקריטיות על העובדים
מכל הבחינות .ביום  1בינואר  2009המנכ"ל וועד העובדים הגיעו להבנות בדבר יישום חלק מהצעדים של
תוכנית "מצפן" וניהול משא ומתן אינטנסיבי לגבי צעדים נוספים .המשא ומתן לא צלח ובעקבותיו ננקטו
עיצומים שונים החל מ 12 -במרס  .2009לפרטים לעניין העלויות בגין נושא זה ראה ביאור  1יא' בדוחות
הכספיים .בכוונת החברה לפנות לרשות החשמל בבקשה לקבל כיסוי תעריפי לנזקים אלו .ביום  26באפריל
 2009לאחר מספר שעות של ניסיונות להגיע למתווה מוסכם של הבנות בין נציגי המדינה ,ארגון העובדים
והחברה ,שלא צלחו ,נקבע דיון נוסף ליום  3במאי  .2009ביום  3במאי  2009הגיעו ההנהלה וארגון
העובדים להסכמות ,שיעמדו בתוקפן עד ליום  1באוגוסט  2009או עד למועד מאוחר יותר שייקבע בין
הצדדים ,שעיקרן הקפאת תוכנית מצפן והחזרת המצב לקדמותו בהקשר לתוכנית מצפן כפי שהיה ערב יום
 15בפברואר  2009והפסקת כל העיצומים וחזרה מיידית לעבודה מלאה וסדירה.
עוד קודם לכן ,ביום  30באפריל  ,2009נתקבל מכתב מנכ"ל משרד התש"ל ומנהל רשות החברות
הממשלתיות המופנה למנכ"ל החברה וליו"ר נציגות העובדים בו הם מודיעים על כוונתם לקיים עמם
הידברות בנושא השינוי המבני בחברה ומשא ומתן בנושא זכויות העובדים במסגרת השינוי המבני.
לפרטים נוספים על סכסוך עבודה זה וסכסוכי עבודה נוספים ראה ביאור  24ג' בדוחות הכספיים.
 (14בעקבות פרסומם בעיתונות של נתונים מהדוחות הכספיים לשנת  2007טרם פרסומם לציבור ,ולפי דרישת
הרשות לניירות ערך ,מינתה החברה ,בתאריך  10ביוני  ,2008את עורך דין מורן מאירי ממשרד עורכי הדין
מטרי מאירי ושות' ,כבודק חיצוני לבדיקת הדלפת נתוני הדוחות הכספיים לכלי התקשורת .בתאריך 23
ביולי  2008הגיש משרד עורכי הדין את דוח הבדיקה ,ביניהן כי בחברה "תרבות ארגונית" לקויה בכל
הנוגע להדלפת מידע סודי ופנימי לגורמים בלתי מוסמכים .כמו כן ,הציע הבודק החיצוני מספר צעדים שעל
החברה לנקוט בהם על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד ,שאומצו על ידי דירקטוריון החברה.
מנכ"ל החברה מינה צוות ליישום המלצות הבודק החיצוני ,שהגיש את מסקנותיו למנכ"ל ולדירקטוריון
החברה ביום  8בינואר  ,2009והחברה החלה ביישומן.
כמו כן מכח החלטת דירקטוריון החברה מיום  17בספטמבר  ,2008ועל פי דרישת רשות ניירות ערך ,מונה
בתאריך  23באוקטובר  2008עו"ד מורן מאירי לבצע בדיקה במסגרתה התבקש לנסות לאתר את מקור
הדלפת המידע מתוך הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת ) 2008להלן" :הדוחות
הכספיים"( ולנקוט לשם כך בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו ,לרבות באמצעות בדיקות פוליגרף.
ביום  6באוגוסט  2009הציג עו"ד מאירי את ממצאי הבדיקה בפני דירקטוריון החברה ,לרבות תוצאות
בדיקת הפוליגרף שנערכו ל –  36דירקטורים ,מנהלים ועובדים בחברה.
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 .6שונות )המשך(
ג .אירועים שהתרחשו במהלך הדוח )המשך(
החברה רואה בחומרה רבה את ההדלפות מהדוחות הכספיים ובכוונתה לפעול דלקמן:
א( להמשיך באכיפת המלצות דוח הבדיקה הראשונה שערך עו"ד מורן מאירי בדבר הדרכים והאמצעים
שעל החברה לנקוט על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד ולהמשיך באכיפת הנהלים שנקבעו
בהתאם להמלצות עו"ד מורן מאירי.
ב( למצות את ההליך המשמעתי המתנהל כנגד עובד החברה שסירב לדרישתו של עו"ד מורן מאירי,
להיפגש עמו.
ג( לפנות לרשות החברות הממשלתיות לשם קבלת הנחיות בדבר הפעולות שעל החברה לנקוט בגין דוח
הבדיקה ותוצאותיו.
ד( לפנות לרשות ניירות ערך לשם קבלת הנחיות בדבר הפעולות שעל החברה לנקוט בגין דוח הבדיקה
ותוצאותיו.
 (15להלן המינויים וסיומי הכהונה שהתרחשו במהלך תקופת הדוח:
-

בתאריך  1בינואר  2009מונה מר זכריה קיי למנהל אגף כספים.

-

בתאריך  4בינואר  2009הסתיימה כהונתה של גב' פנינה דבורין כדירקטורית בחברה.

-

בתאריך  11בינואר  2009מונה מר צבי חרפק לסגן מנהל אירגון ולוגיסטיקה בטחון ומל"ח.

-

בתאריך  12בפברואר  2009הסתיימה כהונתו של מר רפאל אדרי כדירקטור בחברה.

-

בתאריך  31במרס  2009מונה מר יוסף שנק למנהל אגף מערכות מידע ותקשוב.

-

בתאריך  19במאי  2009הסתיימה כהונתו של מר עמית לנג כדירקטור בחברה.

-

בתאריך  19במאי  2009הסתיימה כהונתה של הגב' סטלה הנדלר כדירקטורית בחברה.

-

בתאריך  2באוגוסט  2009החליט דירקטוריון החברה למנות את מר שי רוזנשטוק ,רו"ח למבקר
הפנימי של החברה.

-

בתאריך  7באוגוסט  2009חדל ודנה יוסף לכהן דירקטור בחברה ,וביום  22לספטמבר  2010הוא
מונה שוב לתקופת כהונה נוספת.

-

בתאריך  7באוגוסט  2009חדל דב אורן לכהן כדירקטור בחברה.

-

בתאריך  2בדצמבר  2009מונה מר רייך זיו לדירקטור חיצוני של החברה.

-

בתאריך  6בינואר  2010מונה מר פרנק גדעון לדירקטור של החברה.

-

בתאריך  6בינואר  2010מונתה הגב' דון-יחייא רחל לדירקטורית של החברה.

-

בתאריך  6בינואר  2010מונה מר אקהאוז שמעון לדירקטור בחברה.

-

בתאריך  14בינואר  2010מונה מר נתן אברהם לדירקטור של החברה.

-

בתאריך  17בפברואר  2010הסתיימה כהונתה של גב' אורה שובע-גינדין.

-

בתאריך  17בפברואר  2010הסתיימה כהונתה של גב' יפה ויגודסקי ובתאריך  21בפברואר 2010
מונתה שוב לתקופת כהונה נוספת.

-

בתאריך  20בפברואר  2010הסתיימה כהונתו של מר מרדכי פרידמן.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ד .מינוי רואה חשבון
 (1בהתאם להחלטת האסיפה הכללית השנתית ה 85 -מיום  31בדצמבר  ,2008חודש מינוי משרד רואי
החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופה שמיום  1בינואר 2009
ועד יום  31בדצמבר  ,2009וזאת בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות .ביום  1במרס  2009אישרה
רשות החברות הממשלתיות את המינוי האמור ,בכפוף לכך שרואה החשבון המבקר יפעל בכל הנוגע
למילוי תפקידו בהתאם לדין ולחוזרי הרשות.
 (2כאמור בהחלטת האסיפה הכללית ,דירקטוריון החברה יישם את כל האמור בחוזרי רשות החשמל
)המתפרסמים מעת לעת( בעניין נהלי העסקת רואה חשבון וקביעת שכר טרחתו ובעניין הדוחות הכספיים
)מבוקרים ,סקורים ,תקציביים( ,דוחות הדירקטוריון ודוחות ביצוע ביקורת פנימית וחיצונית.
ה .תגמולים לנושאי משרה
על פי הנחיות רשות החברות הממשלתיות דירקטוריון החברה רשאי לאשר תגמול אישי על פי מבחן של
מצוינות למנכ"ל ולעובדים הבכירים עד תקרה של  10%משכרם התקופתי .דירקטוריון החברה החליט על
תשלום תגמול שנתי ליו"ר הדירקטוריון בסך  10%משכרו התקופתי וזאת לתקופה שבין  1במרס ) 2007מועד
כניסתו לתפקיד( ועד  1בדצמבר  ,2008וזאת בשל היותו יו"ר פעיל במשרה מלאה המקדיש את מיטב ומירב
זמנו לעבודה בחברה .ביום  9בדצמבר  2009החליט הדירקטוריון לאשר ליו"ר הדירקטוריון תגמול אישי בסך
 10%משכרו התקופתי וזאת לתקופה שמיום  1בינואר  2009ועד ליום  21בפברואר  .2010החלטות אלו
אושרו באסיפה הכללית של החברה.
ביום  31במאי  2009אישר דירקטוריון החברה ,על פי מבחן של מצוינות ,תשלום מענק שנתי למנכ"ל החברה
מר עמוס לסקר בשיעור של עד  10%משכרו התקופתי וזאת לתקופה שבין  1לאפריל  2008ועד  31במרס
.2009
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים
בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 11ביוני  2009מצורף בזה תיאור הסיכונים המהותיים של
החברה.
גבוהה
סוג סיכון

א .סיכונים
אסטרטגיים

קטגוריה
 .1פגיעה בתדמית
 .2אספקה והולכת גז
טבעי
 .3אסונות טבע )רעידת
אדמה/הצפה/סערה(
ושריפות
 .4אירועים ביטחוניים
 .5מצב גיאופוליטי
 .6תחרות
 .7אי מימוש ביקושים
חזויים לטווח הארוך
 .1סיכוני ציות

ב .סיכוני
ציות
ורגולציה

 .2סיכוני רגולציה

טכנולוגיית המידע IT
 .3איכות הסביבה
 .4בטיחות
כח אדם
ג .סיכונים
תפעוליים

 .7ידע
 .8שרשרת אספקה
 .9ספקים אסטרטגיים
 .10ייצור
 .11מעילות והונאות
 .12אי עמידה בתכנית
הפיתוח
סיכוני שוק

ד .סיכונים
פיננסיים

סיכוני נזילות
 .6מבנה ההון
סיכוני אשראי ובטחונות
 .9משפטי
 .10הכנסות

השפעה
משמעותית על
יעדי החברה

תת קטגוריה
כשל/פגיעה באספקת הגז הטבעי
ומערכת הולכת הגז הטבעי

השפעה
בינונית
השפעה
מתונה על
יעדי
החברה
X

נמוכה
השפעה
קלה על
יעדי
החברה

X
X

מלחמה
טרור
תלות במקורות זרים
כניסת מפעילים חדשים ואנרגיות
מתחדשות

X
X
X
X
X

היתרים ורישיונות
החברה חשופה לדרישות רגולציה
מחמירות המגיעות מהגורמים השונים:
משרד התשתיות ,רשות החברות
הממשלתיות ,רשות החשמל ,משרד
האוצר ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד
העבודה ,רשות ני"ע
 .1כשל במערכות מידע
 .2אבטחת מידע – פרציה למערכת

X

X
X
X
X
X

בטיחות עובדים וצד ג'
 .5יחסי עבודה
 .6טעויות אנוש
ניהול ושימור ידע

X
X
X
X
X
X
X
X

 .1חשיפה לשינוי שערי חליפין במט"ח
על יתרת ההלוואות
 .2חשיפה לסיכוני שוק בהשקעות של
קרן פנסיה
 .3מימון תכנית הפיתוח
 .4התחייבויות כלפי מלווים
 .5יכולת לגייס הון
 .7סיכוני בנקים
 .8חובות מסופקים/אבודים
תביעות ייצוגיות
קביעת תעריף שאינו מספק לכיסוי
עלויות החברה

 .11סיכוני דוחות
כספיים ובקרה פנימית

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (1סיכונים אסטרטגיים
א( פגיעה בתדמית
לאורך השנים נתפשה תדמית החברה כתדמית בינונית-נמוכה .הכעס אותו צבר הציבור הרחב כנגד
החברה פועל כנגדה כמעט בכל מישור ,ומשליך על התייחסותם של כל הגורמים הרלוונטיים :מקבלי
החלטות ,מעצבי דעה ,שותפים לעבודה והציבור הרחב-לקוחות החברה לסוגיהם.
בנסיבות הללו הפכה התדמית לאבן נגף בדרכה של החברה ,והיא מערימה לא מעט קשיים בכל
המישורים וסביבות ההתמודדות שלנו.
תפישת התדמית הקיימת יוצרת מצב של "תדמית חסר" ,שמשמעותה פער בין האיכויות האמיתיות,
היכולות המקצועיות והשירות אותו מספקת החברה ,לבין האופן בו היא נתפשת בעיני הציבור.
שיפור התדמית הוגדר בסוף שנת  2008כמטרה אסטרטגית של החברה ,בשל ההכרה בחשיבות
הנושא ובהשלכותיו .חברה טובה הסובלת מתדמית ירודה תתקשה לתפקד בסביבה עוינת ונזק רק עלול
להיגרם לחברה.
ב( כשל/פגיעה באספקת הגז הטבעי ומערכת הולכת הגז הטבעי
עם המעבר לשימוש בגז טבעי בתחנות הכוח מסוג מחזור משולב ובתחה"כ הקיטוריות שהוסבו לשימוש
בגז טבעי ,חשופה החברה לתקלות הן באספקת הגז הטבעי המוזרם מספקי הגז הטבעי השונים והן
בצנרת הולכת הגז הטבעי הימית לאורך מישור החוף מאשקלון בדרום לחוף דור בצפון ו/או בצנרת
ההולכה היבשתית ומתקני ה.PRMS -
כתוצאה מתקלות אפשריות כאמור לעיל ובאין יכולת לאגור את הגז הטבעי במתקניה ,חשופה החברה
לעלויות מוגדלות בגין צריכת דלקים חליפיים יקרים יותר.
החוזים שנחתמו עם ספקי הגז הטבעי ומפעיל צנרת הולכת הגז הטבעי מאפשרים שיפויים מצומצמים
בלבד לנזקים אלה ואינם מכסים הנזק האפשרי הכולל של החברה.
ג( אסונות טבע
רעידת אדמה-
מתקני החשמל מוגדרים בתכניות ההיערכות לאירוע חירום של רשויות החירום בארץ ובעולם כ"-עורקי
החיים" החיוניים למתן מענה מיידי ושיקומי לאירוע.
במסגרת היערכות חברה לאירוע רעידת אדמה ,פותח בחברה יישום ממוחשב להערכת נזקים למתקני
חשמל בעקבות רעידת אדמה ,המבוסס על שיטות הערכת סיכוני רעידות אדמה מתקדמות המקובלות
בעולם ,ונבחנו השלכות תרחישים בעלי סבירות גבוהה ועוצמה מרבית.
הערכות התרחישים משמשות כבסיס לתרגילי רעידות האדמה שמטרתם העלאת רמת המוכנות ובחינת
רמת ההיערכות.
בשנת  2009נערך תרגיל תרחיש ייחוס המתאר אירוע רעידת אדמה )מיקום ועוצמה( והשלכותיו על
מתקני החברה ,מערכת החשמל ,תשתיות תחבורה וכ"א.
בנוסף ,נבדקה עמידות קווי ההולכה האסטרטגיים )קווים "אדומים" ו"כתומים"( בעת רעידת אדמה
ונמצא כי הינם עמידים בפני רעידת אדמה.
שריפה-
במתקני החברה המבטיחים את שרשרת החשמל ומתקנים נוספים של החברה כמו בנייני משרדים ,בתי
מלאכה ,מוסכים ומחסנים ,קיימים סיכוני אש רבים הנובעים מהימצאות חומרים דליקים ורעילים ומקורות
הצתה.
לאור הימצאות דלקים ,עבודה באש ,טמפרטורות ולחצים גבוהים ,קיימים בתחנות הכוח סיכוני אש
גדולים בהרבה ביחס למתקנים אחרים ,לדוגמא-שריפה תפסיק את פעילותן של מספר יחידות ייצור
ותגרום לנזקים עקיפים כתוצאה מהפעלת התחנות בדלקים יקרים יותר ,נוסף על הנזק הישיר שנגרם
כתוצאה מהשריפה וכרוך בניקוי ,תיקון ,החלפת מיתקנים ,פינוי פסולת והזיהום שנגרם.
הנזק הגדול ביותר עלול להיגרם כתוצאה מפגיעה בדודים ואולמי טורבינות של שתי יחידות פחמיות
גדולות צמודות אחת לשנייה.
נזקי שריפה ישירים ועקיפים מכוסים ע"י ביטוח "כל הסיכונים" שהחברה רוכשת ,נוסף על כך ,במתקני
החברה העיקריים מותקנות מערכות גילוי וכיבוי אש מתוחכמות אשר תוכננו והותקנו בהתאם לדרישות
תקנים ישראליים ובינלאומיים מחמירים .מערכות אלו מתוחזקות ע"י אנשי מקצוע מוסמכים שהוכשרו
לכך ,ומופעלות בהפרשי זמן מומלצים לבדיקת תקינות.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (1סיכונים אסטרטגיים )המשך(
ג( אסונות טבע )המשך(
לחברה כבאים מקצועיים וצוותי חירום אתריים להם מבוצעים הדרכות ותרגילים בתחום לצורך שמירה
על כשירות.
שירותי הכבאות בארץ עורכים ביקורות באתרי החברה במהלכן נבדקות מערכות גילוי וכיבוי האש
הקיימות באתרים מבחינות תכנון ,הקמה ותחזוקה ,סיכוני אש בלתי סבירים והיערכותם של אנשי האתר
למניעה וכיבוי שריפות.
בנוסף ,נערכים תרגילים משותפים עם שירותי הכבאות ע"מ לבחון את שיתוף הפעולה ולתרגל את
היכולות המבצעיות הנדרשות לכיבוי שריפות גדולות.
הצפה-
במתקני חברה רבים קיימים מרתפים אשר עלולים להתמלא מי גשמים אילולי מערכות ניקוז המונעות
זאת .מרתפים אלו נפוצים בתחנות הכוח ,בתחנות מישנה וטרנספורמציה .במקרים קיצוניים בהם כמות
הגשמים גבוהה מקיבולת מערכות הניקוז או במקרים בהם מערכות הניקוז חסומות וסתומות ,קיים סיכון
הצפה.
הצפות פוגעות בתפעול המיתקנים ועלולות לגרום נזקים ישירים ועקיפים לרכוש.
על מנת למזער את השפעת הסיכון מבוצעת בקרה על נכונות התכנון והביצוע של מערכות הניקוז
ותחזוקתן לפני עונות הגשמים.
סערה-
חברת החשמל נערכת להתמודדות עם תרחישי מזג אוויר קיצוני הכוללים סערות ומשבי רוח עזים ,אשר
עלולים לפגוע בקווי הולכה אסטרטגיים.
על מנת למזער את הסיכונים נוקטת החברה בצעדים הבאים:
תחזוקה מוגברת של קווי הולכה אסטרטגיים המוגדרים כקווים "אדומים" וכתומים".
ביצוע תרגילים שוטפים אחת לשנה של הפעלת מערכת עמודי חירום .ERS
שמירת מלאי חירום של עמודים ואביזרי רשת.
הפעלת מערכת מעקפים לאספקת חשמל חלופית במקרה חירום.
להערכת החברה,קווי ההולכה האסטרטגיים אינם חשופים לסיכוני סופת שלגים.
על בסיס סקרי הסיכונים שנערכים מדי תקופה על ידי סוקרים מוסמכים רוכשת החברה כיסוי לביטוח
נזקים כתוצאה מאסונות טבע )רעידת אדמה ,הצפה ,סערה( ושריפות בסכום של  1מיליארד דולר
לאירוע.
ד( אירועים בטחונים
מלחמה-
כספקית שירות חיוני ,מחויבת חברת החשמל על פי החלטות ממשלת ישראל להיערך לקראת סיכוני
מלחמה.
מנכ"ל החברה משמש כ"ראש הרשות הייעודית לכוח" וככזה הוא והחברה שהוא עומד בראשה,
מחויבים לפעול על פי הנחיות משרד הביטחון )רשות החירום הלאומית-רח"ל( ולספק חשמל למדינת
ישראל גם בשעת חירום.
חברת החשמל כפופה לחוק הג"א ולפיכך ,עליה לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף ומשטרת ישראל
ולהיערך לקראת שעת חירום מלחמתית.
הבקרה וההיערכות של החברה לקראת שעת חירום מלחמתית כוללת ניתוח מתאר יחס מלחמתי ,ביצוע
תרגילים ,הכנת מאגרי ציוד ואמצעים והכנת מטות הפעלה.
ההיערכות מבוצעת ע"פ הנחיית רשות החירום הלאומית.
טרור/פח"ע-
חברת החשמל מחויבת על פי החלטת ממשלת ישראל ב 84 -תשתיות קריטיות ועל פי החוק להסדרת
הביטחון בגופים מאובטחים ,לאבטח את עובדיה ומתקניה כנגד פגיעה בשגרת פעילות החברה.
מכוח חוק זה ,מנחה משטרת ישראל את הקב"טים לביצוע פעולות אבטחה באמצעות כוח אדם מוכשר
ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים ,לשם מניעת פיגועי פח"ע שונים בעלי השפעה ישירה על בטחון
החברה והביטחון הלאומי ))הרג המוני ,מכוניות תופת ,מטעני חבלה ,פגיעה קשה ביעדי תשתית
לאומיים חיוניים ,ירי ,מפגע מתאבד וכדומה(.
59

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (1סיכונים אסטרטגיים )המשך(
ד( אירועים בטחונים )המשך(
כמענה לתרחישים אילו נקבעה תפיסת אבטחה במתקני החברה במטרה לאפשר לחברה לייצר ולספק
חשמל בשגרה ובחירום ולדאוג לביטחון העובדים והמבקרים במתקנים השונים.
פוליסות הביטוח הנרכשות על ידי החברה מחריגות בד"כ נזקים שמקורם בטרור ומלחמה.
נזקים אלו אמורים להיות מכוסים באמצעות קרן מיוחדת שמעמידה מדינת ישראל לפיצוי בגין נזקי טרור
ומלחמה ואשר כפופה לחוק מס רכוש וקרן פיצויים .יחד עם זאת ,יצוין כי קיימת מחלוקת בין חברת
החשמל לבין שלטונות מס רכוש בכל הנוגע לתשלום נזקי מלחמה ישירים ,והסוגיה נמצאת בבירור
משפטי.
ה( מצב גיאופוליטי-תלות במקורות זרים
חברה מספקת חשמל לתושבי מדינת ישראל ללא אפשרות רכישת חשמל ו/או גיבוי מספקים אחרים
בישראל ומחוצה לה בשל המצב הגיאופוליטי השורר באזור.
הדלקים השונים בהם משתמשת חברה בתהליך ייצור החשמל וחלק גדול מהציוד למתקני החברה
השונים ,נרכש באופן ישיר או עקיף ממקורות מחוץ לישראל.חלק מהותי מהדלק והציוד נרכש בחוזים
שתוקפם מוגבל.
בשל התלות הרבה במקורות זרים ,חשופה חברת החשמל לסיכונים רבים כגון עיכוב באספקת
ציוד/דלקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מ:חוסר יציבות פוליטית ,הטלת אמברגו על מדינת ישראל,
שביתות בנמלים וכד'.
לשיבושים באספקת הדלקים השונים המשמשים לייצור חשמל השלכות שליליות על החברה הן מבחינה
פיננסית והן מבחינה תדמיתית.
על מנת למנוע נזק רב ושיבושים באספקה ברשות החברה עתודות של סוגי הדלקים השונים המשמשים
לייצור החשמל.
ו( תחרות-כניסת מפעילים חדשים ואנרגיות מתחדשות
נכון למועד כתיבת דו"ח זה ,החברה מייצרת ,מוליכה ומספקת את רובו המוחלט של החשמל במדינת
ישראל .מדיניותה המוצהרת של הממשלה הינה לאפשר תחרות בשוק משק החשמל ,על כן קבעה
הממשלה יעד של העלאת ייצור החשמל על ידי היצרנים הפרטיים מ 0.65% -ל 20% -מיכולת ייצור
החשמל במדינה .למרות שהחברה אינה סבורה שמטרה זו תושג בזמן הקרוב ,בעיקר בשל יכולת ייצור
עכשווית קטנה במיוחד של היצרנים הפרטיים והזמן הרב הנדרש לצורך הקמת הציוד הנדרש לייצור
חשמל ,אין כל וודאות כי הערכות החברה הינן נכונות בהקשר זה .בנוסף ,החברה מאמינה שהגברת
השימוש בגז טבעי בייצור החשמל עשויה להאיץ את התחרות במשק החשמל הואיל ותחנות ייצור גז
טבעי זולות באופן משמעותי להקמה לעומת אלו המבוססות על פחם או דלקים נוזליים.
חוק משק החשמל קובע הוראות אשר נועדו לקדם את השינוי המבני במשק החשמל בישראל ובכלל
זאת הוראות הנוגעות להקמתן ולהפעלתן של חברות בנות אשר יפעלו בתחומי הפעילות בהם החברה
פועלת נכון להיום ,וזאת לצורך הגברת התחרות במשק החשמל בהתאם להוראות חוק משק החשמל
ותקנותיו ,מחזיק רישיון הולכה נדרש ,בין היתר )א( לרכוש חשמל מיח"פים )התקופות לרכישה והכמות
שתירכש שונים בהתאם לסוג היח"פ הרלוונטי() ,ב( לאפשר ליח"פים למכור חשמל ללקוחותיהם
באמצעות רשת ההולכה של החברה ומנגנוני ההספקה שלה ו) -ג( להעמיד מקור הספקה חלופי
ללקוחות היח"פים ,כרגע חברה קיימת אי וודאות הנובעת מהתקנות אשר הותקנו על ידי שר התשתיות
הלאומיות ומהקריטריונים שנקבעו על ידי רשות החשמל בהתייחס להעדפות שעשויות להינתן ליח"פים
על פני החברה .פוטנציאל הגידול בתחרות מטיל סיכון פיננסי על החברה שכן הוא גורם לאי וודאות
בהתייחס לכמות החשמל שהחברה תידרש להפיק בעתיד .אם פרויקטי החשמל של היח"פים
המתוכננים נכון להיום לא יגיעו לידי מימוש ,החברה עדיין תידרש לספק את כמות החשמל שאמורה
הייתה להיות מסופקת על ידי הפרויקטים האמורים.
רשות החשמל קיבלה מספר החלטות שמטרתן עידוד כניסת יצרנים פרטיים לשוק ,תוך מתן רשת
ביטחון נרחבת למדי .בהחלטה מתאריך  26לאוקטובר  ,2008קבעה הרשות כי חברת החשמל תפקיד,
עבור כל יצרן פרטי ,סכום כסף בחשבון ייעודי ,בשווי תשלומים של חודשיים עבור החשמל שהוא צפוי
למכור לחברה .סכומי כסף אלו ,שלא יכללו במצבת הנכסים המשועבדים של החברה ,ישמשו להבטחת
התשלומים ליצרן.כמו כן נקבע הסדר תעריפי שיחול בין יצרן חשמל פרטי לבין ספק השירות החיוני
בהתרחש אירוע כוח עליון ,אירוע ביטוחי ,שינוי בדין מפלה וכן את ההסדר התעריפי הנגזר מחלוקת
האחריות בין הצדדים לעסקת הרכישה.
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 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (1סיכונים אסטרטגיים )המשך(
ו( תחרות-כניסת מפעילים חדשים ואנרגיות מתחדשות )המשך(
ההחלטה מטילה על ספק השירות החיוני אחריות לשיפוי היצרן בתשלומים שונים בגין אירוע כוח עליון
אשר יעכב או יביא לביטול עסקת הרכישה ,וכן בגין נזקים למתקן היצרן הנובעים ממעשה או מחדל של
חברת הולכת הגז הטבעי.
בהחלטה מתאריך  8לדצמבר  ,2008קבעה הרשות הסדרה תעריפית ליצרן פרטי קונוונציונאלי בעסקת
מכירת יכולת זמינה ואנרגיה למנהל המערכת .במסגרת זו נקבע כי היצרן יוכל לבחור להעמיד חלק
מיכולת הייצור הזמינה במתקנו )או את כל היכולת( לטובת מנהל המערכת .עבור חלק זה יתחייב מנהל
המערכת לכמות גז טבעי שתקבע מראש .מנהל המערכת יתחייב לחלק היחסי בעסקת הגז הטבעי של
היצרן ,גם אם לא יעשה בה שימוש.
בתאריך  21לאפריל  ,2009פרסמה הרשות מסמך לשימוע בנוגע לעדכון מוצע לפרק ה' לאמות המידה,
העוסק בשירותי תשתיות שמספק ספק שירות חיוני למספקים ולצרכנים ,ופרק ו' העוסק בהתנהלות
יצרנים מול מנהל המערכת במסגרת עסקאות לרכישת זמינות ואנרגיה .אמות מידה אלו מסדירות את
התנהלותו של ספק השירות החיוני ומנהל המערכת מול מספקים ויצרנים פרטיים .בהתאם למסמך
המוצע ,העסקאות הפרטיות במשק החשמל יתבצעו דרך המספק ,אשר תפקידו המרכזי לשמש כגוף
מסחרי המתווך בין השחקנים במשק.
החלטות אלו צפויות להשית עלויות רבות על חברת החשמל ,שהיקפן יעלה עם הרחבת פעילות יצרנים
פרטיים במשק ,ואשר בשלב זה אין באפשרות החברה לכמתן .קיימת סבירות כי עלויות אלו יוכרו ע"י
רשות החשמל ,אך עדיין לא פרסמה הרשות החלטה מפורשת לכך ועל כן לא ברורה מידת החשיפה
שתהייה לחברה לעלויות שיושתו עליה.
תחת ההנחה שבמסגרת השינוי המבני מקטע הייצור יפוצל למספר חברות ,חברות אלו צפויות להיתקל
בתחרות מצד יצרני חשמל פרטיים שייכנסו לשוק .החברה מאמינה כי במידה והשינוי המבני יצא לפועל,
חברות הייצור שיתפצלו ממנה יוכלו לנצל את הניסיון הרב וההון האנושי והפיזי שנצבר בחברה על מנת
להתמודד עם כל תחרות באופן מיטבי .עם זאת ,כיוון שעדיין לא נקבע באיזו מתכונת יפעלו חברות
הייצור לעיל ,לא ברור האם יתחרו בתנאים שווים מול היצרנים הפרטיים או שתינתן עדיפות ליצרנים
הפרטיים.
יחד עם זאת ,היות והחברה פועלת בשוק מפוקח – כניסת יצרני חשמל פרטיים לא תחשוף את החברה
לסיכון מצד תחרות.
למרות האמור לעיל קיים פן אחר המהווה סיכון פוטנציאלי והוא פריצת דרך אפשרית בטכנולוגיות ייצור
מזעריות .משאבים רבים מושקעים בעולם בתחום זה.
השקת פרויקט "רשת חכמה" כפרויקט אסטרטגי של החברה מאפשרת לחברה לשמור על יכולת
ארגונית ומקצועית ,לתמוך ולשלוט בכניסת טכנולוגיות כאלו אם יופיעו ,וכן ,לפתח אופק עסקי שמהווה
תחליף להפסד הכנסות במידה ותופעת ייצור אנרגיה מזערית יהפוך להמוני.
ז( אי מימוש ביקושים חזויים לטווח ארוך
בהתאם לחוק משק החשמל ,החברה איננה אחראית לפיתוח מערכת החשמל .בפועל ,מוטלת האחריות
לאספקת חשמל אמין וזמין על החברה .כתוצאה מכך ,חייבת החברה לדאוג לפיתוח מערכות הייצור,
ההולכה ,ההשנאה והחלוקה.
הפיתוח העתידי מבוסס על מספר גורמים :תחזיות ביקוש עתידיות במשק ,חלוקת הביקוש החזוי
מבחינה גיאוגרפית,פיתוח טכנולוגיות ואמצעי ייצור ,תחזיות לאספקת סוגי הדלקים השונים ,מגבלות
סביבתיות ,פיתוח אתרים קיימים וחדשים ,מצב גיאופוליטי ,תחזיות לעתיד ותחזית כניסת יצרני חשמל
פרטיים למשק החשמל.
ככל שהפרמטרים לחיזוי רבים יותר ,גדלה אי הודאות וקיים קושי בחיזוי .על בסיס החיזוי לביקושים
משקיעה החברה כספים ומשאבים ,מגייסת הון ובונה מיתקנים.
במקרה שהחיזוי גבוה מהביקושים בפועל ,האמצעים הקיימים בחברה עלולים שלא להספיק לכיסוי
הביקושים העתידיים ,במקרה ההפוך עלולה החברה להיכנס לחובות שלא תוכל להחזירם בשל אי
נחיצותם של המתקנים שנבנו.
אמצעי הבקרה למזעור הנזק כתוצאה מחיזוי חסר או עלייה בביקוש כוללים שילוב וקידום פרויקטים,
הוספת פרויקטי גישור ופרויקטי חירום.
אמצעי הבקרה למזעור הנזק כתוצאה מחיזוי עודף או ירידה בביקושים כוללים דחייה/ביטול רכישת ציוד,
גמישות בכמות ובזמן בהתקשרויות עם ספקים .
בנוסף לאמור לעיל ,הניסיון הקיים בחברה ,תוכניות הפיתוח לטווח קצר וארוך ומדיניות גיוס ההון
הזהירה של החברה מהווים אף הם בקרות למזעור הנזק.
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 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (2סיכוני ציות ורגולציה
א( היתרים ורישיונות
לחברה הוענקו רישיונות בהתאם לחוק משק החשמל להולכה ,הספקה ,חלוקה וסחר בחשמל ,כמו גם
רישיונות ייצור נפרדים ליחידות השונות .הרישיונות מסדירים את ניהול פעילות החברה אך גם מטילים
מגבלות נוספות על החברה .למשל ,על פי חוק משק החשמל ,חייבת החברה ,אם תידרש על ידי השר
)בהתייעצות עם רשות החשמל( ,להגיש לאישורו תוכנית פיתוח ,מלאה או חלקית .השר ,מוסמך,
בהתייעצות עם רשות החשמל ,לקבוע לחברה תוכנית פיתוח באם לא תוגש לו על ידי החברה תוכנית
פיתוח כפי שנדרש על ידו.כמו כן ,הרישיונות עשויים להתבטל או להשתנות בטרם תאריך הפקיעה
שלהם ,בהתאם להוראות חוק משק החשמל ולתנאי הרישיונות .כפועל יוצא מתיקון מס'  ,8הארכה
עתידית של הרישיונות אינה מצריכה תיקון חקיקה בכנסת אלא ניתנת לביצוע לתקופות של שנה אחת
בכל פעם ,באישור שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,רשות החברות
ובכפוף לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת .עד כה הרישיונות הוארכו בסמוך למועד פקיעתם ,וביום 31
בדצמבר  ,2009הוארכו עד ליום  1בינואר  2011במסגרת צו משק החשמל )דחיית מועדים( ,התש"ע –
 , 2009אולם אין כל וודאות כי יינתנו רישיונות חדשים או שהרישיונות יוארכו בעתיד ,או שלא יהיה שינוי
כלשהו בתנאי הרישיונות בהשוואה לרישיונות הקיימים .בהתבסס על ניסיון העבר ,החברה מעריכה
שהרישיונות יוארכו.
בנוסף ,אין וודאות שהוראות הפיקוח והרישוי במשק החשמל הקיימות כיום ,לא תשתנינה בעתיד .כמו
כן ,מעבר למתחייב מהוראות חוק משק החשמל בדבר תאגוד של פעילויות במסגרת חברות בת,
החברה אינה יכולה לחזות אילו שינויים ייעשו בנוגע לרישוי ולנושאי פקוח אחרים בתום תקופת המועדים
שבחוק להארכת הרישיונות ,אשר ניתנו לחברה מתוקף חוק משק החשמל .אי הארכת רישיונות או
שינויים ברישיונות או בנושאי פיקוח אחרים עלולים לגרום להשפעה לרעה על החברה או על מצבה
כספי.
ב( סיכוני רגולציה
בנוסף לפיקוח על תעריפי החשמל ,משק החשמל בישראל ופעילות החברה כולה נתונים לפיקוח נרחב
בין השאר כתוצאה מחוק משק החשמל .הוראות פיקוח שכאלה מתייחסות ,בין יתר הנושאים לרישוי,
לתחרות ,לתעריפים ולדרישות איכות סביבה.
הסביבה החוקית בה פועלת כיום חברת החשמל :משרד התשתיות הלאומיות ,רשות החברות
הממשלתיות ,הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל )קובעת את תעריפי החשמל ואת אמות המידה(,
המשרד לאיכות הסביבה  ,משרד הפנים ורשויות התכנון והממונה על ההגבלים העסקיים.
אין וודאות שלעלות הכרוכה ביישום הרגולציה המחמירה כאמור ולמאפיינים הייחודים של משק החשמל
ולגורמים כאמור ,לא תהיה השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של החברה ,על פעילותה העסקית
ומצבה הכספי.
כמו כן ,חברת החשמל נתונה לפיקוח נרחב ,בין היתר ,כתוצאה מחוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה –
 ,1975חוק ניירות ערך ,תשכ"ח –  1968וחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח – .1988
 (3סיכונים תפעוליים
א( כשל במערכות מידע
התהליכים העסקיים של החברה נתמכים על ידי מערכות המידע בתחומים הבאים:
 שרשרת החשמל-ייצור ואספקת חשמל. עסקי/פיננסי-מימון,דו"חות כספיים ,גבייה ,תשלומים לספקים ,תכנון. שירות ללקוחות החברה-מוקד  ,103אתר אינטרנט.כשל באחת ממערכות המידע התומכות בתהליכים הנ"ל יגרום לשיבוש בתהליכים ולנזק כספי ותדמיתי
לחברה.
מערך המחשבים של החברה מבוסס על שני מרכזי מחשבים )ת"א וחיפה( וקיים גיבוי הדדי ביניהם.
קיים גיבוי פיסי של כל הנתונים באתר מרוחק ,ובמערכות הקריטיות קיים גיבוי סינכרוני של הנתונים.
בכל שנה מתבצע תרגיל גיבוי הדדי בין שני מרכזי המחשבים.
במרכזי המחשבים מבוצעות פעולות מונעות למניעת כשלים כגון:שדרוג התשתית הפיזית,שדרוג
מערכת החשמל ,בדיקה תקופתית של המערכות התומכות)  ,UPSגנראטור ,מערכת בקרת מבנה ,גלאי
הצפות וכיבוי אש(.
קיימים תרחישי כשל לכל המערכות המוגדרות כמערכות קריטיות,התרחישים מתורגלים ומתעדכנים
במסגרת תרגילים לשע"ח )רעידת אדמה ,מלחמה וכד'( שנערכים בחברה.
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ב( אבטחת מידע  -פריצה למערכת
פריצה למערכת באמצעות קוד עוין עלולה לגרום לשיבוש ופגיעה במערכות המידע ,ובתפעול השוטף של
המערכות התומכות בפעילות העסקית של החברה.
כמו כן ,חדירת קוד עוין עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית ,לזליגת מידע לגורמים לא מורשים
ולפגיעה בשלמות המידע.
החדרת קוד עוין וחדירה לרשת ,עלולה להתבצע באמצעות גלישה באינטרנט ,דוא"ל נכנס ,פריצה
לרשת והכנת אמצעי אחסון נגועים.
למניעת פריצה למערכת מבוצעות פעולות שוטפות וקיימות הבקרות הבאות:
פתרון מאובטח לגלישה באינטרנט ,יישום חבילת הגנה על עמדות קצה ושרתים ,תוכנת אנטי וירוס
לגלישה ,מניעת התחברות לרשת של רכיב לא מוכר ומערכת לבקרת תעבורת דוא"ל.
בנוסף ,מבוצעת פעילות להעלאת רמת המודעות לאבטחת מידע בחברה באמצעות קמפיין לאבטחת
מידע.
קיימת הפרדה בין הרשת הניהולית לרשת התפעולית והעברת מידע בין הרשתות מבוצעת באופן חד
צדדי מהרשת התפעולית לניהולית בלבד באמצעות כלי ייעודי.
אגף מערכות מידע הוסמך לתקן אבטחת מידע  ,ISO27001הסמכה זו מהווה בקרה נוספת של האגף
לעמידה בדרישות השונות להקטנת סיכוני אבטחת מידע בחברה.
ציוד המחשוב של החברה מכוסה בדומה לשאר הרכוש התפעולי של החברה בכיסוי ביטוחי כנגד כל
הסיכונים כולל אובדן רווחים/הוצאות דלק מוגדלות בעקבות נזקים לציוד המחשוב.
ג( איכות הסביבה
פעילויות החברה כפופות לחוקים ותקנות שונים בנושא הגנת הסביבה ,המתייחסים לזיהום האוויר
והמים ,מניעת הרעש ,קרינה בלתי מייננת ,אחסון ,הובלה ,סילוק חומרים רעילים וחומרים מסוכנים
אחרים וטיפול בזיהום קרקע.חלק מחוקים אלו הינם בתוקף למועד הכנת דו"ח זה בעוד שאחרים הינם
בשלבי גיבוש.החברה מעריכה כי חוקים ותקנות אלה עשויים להיות מחמירים יותר בעתיד וכן כי חוקים
נוספים עשויים להיחקק בהמשך.
להערכת החברה ,היא עומדת מבחינה מהותית בכל הדרישות של החוקים והתקנות בנושא הגנת
הסביבה הקיימים במועד החתימה על דו"ח זה ובנוסף לומדת החברה את השלכות החוקים והתקנות
המוצעים בנושא הגנת הסביבה ,ובתוכנית הפיתוח ובתקציב התפעול מקצה החברה סכומי כסף לעניין
זה אשר אמורים לאפשר היישום הנדרש מהחוקים והתקנות הקיימים והצפויים בקשר עם הגנת
הסביבה.
החברה סבורה כי כל הוצאה שהיא תידרש לשאת על מנת לעמוד בדינים הסביבתיים המוצעים ,תוכר
על ידי רשות החשמל בתעריפים .יחד עם זאת ,העלויות הנובעות מהחוקים הקיימים ו/או החדשים אשר
בהן תשא החברה ,עלולות להיות מהותיות.
החברה פועלת למזעור ההשלכות הסביבתיות של פעילותה ,בכפוף לחוקים ולתקנים מחייבים .בין יתר
פעולותיה :הקמת מתקנים להפחתת פליטות מזהמים ומעבר לשימוש בגז טבעי.
ד( בטיחות עובדים וצד ג'
פעילות הבטיחות בחברת החשמל כפופה לחוקי מדינת ישראל:
) (1חוק ארגון על העבודה
) (2פקודת הבטיחות בעבודה
לחברה נהלי עבודה והוראות בטיחות להגנה על עובדי החברה באתריה המתייחסות לסיכונים השונים
הקיימים בעבודה ולציוד המגן הדרוש.
בנוסף ,מתקיימים ימי רענון )ע"פ חוק( להדרכת עובדים על סיכונים בעבודה ואמצעי ההגנה והבקרה
השונים למזעור הנזק כתוצאה מפגיעה.
ממוני הבטיחות באתרי החברה השונים מבצעים פיקוח וסקרים לאיתור מפגעים וטיפול בהם.
תחזוק רשתות החלוקה וההולכה מבוסס נהלי הרשת הארצית המגדירים את היקף ותדירות הביקורות
ואת הנתונים הטכניים לקביעת מצב המתקנים ,לצורך איתור מוקדם של הליקויים הבטיחותיים ותיקונם.
נוסף על האמור לעיל,על עובדי חטיבת הלקוחות לדווח על מפגעי בטיחות במתקני החברה ולנקוט בכל
האמצעים ולא לעזוב את המקום עד להגעת צוות לתיקון המפגע לצורך מניעת פגיעה של עוברי אורח.
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ה( יחסי עבודה
החברה פועלת לשמירה על יחסי עבודה תקינים בחברה בכלל ,תוך קיום הידברות שוטפת עם ארגון
העובדים ושמירה על יישום מערך הסכמי העבודה בחברה ,וזאת על-מנת למנוע כשל בתחום יחסי
העבודה.
כשל בתחום יחסי העבודה יכול לבוא לידי ביטוי בסכסוך עבודה ,שעלול להוביל לעיצומי עובדים עד כדי
שביתה כוללת וממושכת .כתוצאה מעיצומים ו/או שביתה תיתכן פגיעה באספקת החשמל הסדירה
ללקוחות החברה .פגיעה כנ"ל עלולה לגרום לנזק כלכלי ובטיחותי לתושבי המדינה ,לפגיעה באיכות חיי
התושבים ,ובמקביל ,לפגיעה תדמיתנית וכלכלית לחברה )ירידה בהכנסות החברה(.
במקרה של כשל בתחום יחסי העבודה נמשכת ההידברות עם ארגון העובדים ,בד בבד החברה נוקטת
בצעדים כנגד קבוצות אשר משבשות את ביצוע העבודה ,ובמידת הצורך פועלת מול ארגון העובדים
במסגרת משפטית לרבות פנייה לערכאות המשפטיות על-מנת למנוע פגיעה לא מדתית בלקוחות
וברווחיות החברה .
כמו כן מקיימת החברה הידברות עם ההסתדרות ועם רשויות המדינה.
ו(

טעויות אנוש
טעויות אנוש הינם חלק מהעשייה אולם במקרים מסוימים עלולים לגרום לנזקים ולפגיעות חמורות
ביותר .הנ"ל עלול לבוא לידי ביטוי בעיקר כאשר הטעות נעשית במיתקנים ובמערכות חיוניות בחברה:
מפקחים בניהול המערכת ,מפקחים בחדרי פיקוד של המחוזות והאזורים השונים ותחנות הכוח או אנשי
תחזוקה הגורמים לתקלות חמורות.
מקורן של תאונות רבות בטעויות אנוש לכן על מנת לצמצם את הסבירות לטעות ולהפחית את חומרת
הנזק ,משקיעה החברה בהדרכות והסמכות עובדים ,כתיבת הוראות תפעול ,תחזוקה ובטיחות ,תחקור
אירועים ויישום הלקחים.

ז( ניהול ושימור ידע
ההצלחה התפעולית של החברה והיכולת לתכנן ולבצע את תכניות הפיתוח ,תלויות בחלקן ביכולת
החברה לשמר ולמשוך כוח אדם מיומן ,מוכשר ומתאים לחברה מורכבת כחברת החשמל.
פרופיל העיסוק של החברה משתרע על פני מגוון רחב של פעילויות ומיומנויות ,החל בהנדסה ותכנון
דרך תפעול ותחזוקה של ייצור החשמל והולכה ,וכלה בהנהלת חשבונות ועיסוקים ושירותים נוספים.
חוסר היכולת למשוך ולשמר כוח אדם מוכשר ומתאים ,מהווה איום על היכולת התפעולית והניהולית של
החברה.
האיום בולט בעיקר בתחומים הבאים:
 דרישה למהנדסים בעלי התמחויות ספציפיות בתחום החשמל לנוכח הזדקנות דור המהנדסים הוותיקבחברה.האיום מוחמר בשל חוסר בתכניות לימוד לסוג התמחות בתחום החשמל בבתי הספר
להנדסה בארץ.
 עזיבת עובדים במעמד ארעי מותיר פערי ידע ומצריך הכשרת עובדים אחרים.חברה מתמודדת עםסיכון זה באמצעות קידום תכניות חניכת מהנדסים צעירים וליווים על ידי מהנדסים מנוסים
ובנוסף,תכניות הדרכה לסגירת פערי הידע.
ח( שרשרת אספקה
רכש ציוד ,שירותים ועבודות ,ומכירת ציוד ממחסני החברה מבוצע בכפיפות לחוקים ,תקנות והסכמים
ממשלתיים כדוגמת חוק חובת המכרזים ,הסכם "גאטט" וכד'.
בנוסף,הרכישות כפופות לנוהלי חברה ,הוראות עבודה ,דרישות איכות ותקנים רשמיים כדוגמת תקן
 ISOותקנים וולונטריים נוספים.
שרשרת האספקה בחברת החשמל מורכבת מהליכי הרכש ,ניהול התקשרויות,אספקת ציוד ואחסנת
מלאי.
קיימים סיכונים הנובעים ממספר גורמים כגון:
אחסון ושימור לקוי של ציוד -אחסון ושימור הציוד שלא בהתאם להוראות היצרן עלול לגרום נזק
לציוד עד כדי צורך בהחלפתו בציוד חדש-מדובר בנזק כספי ישיר .נוסף על כך ,נזק לציוד עלול
לפגוע בלו"ז ההקמה של פרויקטים.
אחסון ושימור תקין הינם תנאים הכרחיים לקבלת האחריות החוזית של ספקי הציוד.
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ח( שרשרת אספקה )המשך(
אספקת חומרים קריטיים ע"י ספקים יחידים  -זמינות חומרים קריטיים כגון מימן החיוניים להפעלת
תחנות כוח ,בעיקר כאשר מדובר בחומרים בעלי אורך חיים קצר ,נוסף על היצע מצומצם של
ספקים ,יובילו למחירים שאינם תחרותיים.
חמור מכך,קריסת ספק יחיד לחומרים קריטיים עלולה לגרום להשבתת תחנות כוח.
לצורך הרחבת מעגל היצרנים ,הספקים ונותני השירותים של חברת החשמל מעודדת חברה את
הייצור המקומי ומסמיכה יצרנים וספקים פוטנציאלים ,כל זאת ,תוך ציות מלא להוראות הסכם
''גאטט'' הבינלאומי בדבר מתן הזדמנויות שוות לספקים זרים.
הנ"ל תורם לשותפות במאמץ הכלכלי במדינה ולקיצור מועדי אספקות.
ט( ספקים אסטרטגיים
חברה מנהלת חוזי התקשרות לרכישת ציוד עיקרי לתחנות כוח ומחז"מים ודלקים לתהליך ייצור החשמל
מספקים אסטרטגיים.
הסיכון העיקרי הנובע מכך הינו קריסת ספק ציוד/דלק אסטרטגי לחברה.
על מנת למזער את השפעת הנזק כתוצאה מפשיטת רגל כנ"ל מבוצעות בקרות שונות כגון :בדיקת
איתנות פיננסית לספקים בהליכי הרכש ,המצאת ערבויות וניהול חוזה על פי נהלי החברה.
י( ייצור )אמינות הציוד בתחנות הכוח ,מישנה ומיתוג(
לאמינות הציוד הקיים בתחנות כוח ,מישנה ומיתוג השפעה על אמינות התחנה כולה .במקרה של כשל
בציוד ,עלולה התחנה להיות מוגבלת בכושר הייצור ואף חמור מכך ,לצאת ממעגל הייצור ו/או ההולכה.
תיקון תקלות רחבות היקף כרוך בעלויות ישירות ועקיפות גבוהות מאד על ציוד ,חלקי חילוף,עבודת
מומחים ,קבלנים ועובדי חברה ,עלויות דלק חליפיות ועלויות נוספות הנובעות מהפסדים במערכת
ההולכה.
על מנת לשמור על אמינות הציוד ,מבוצעות פעולות תחזוקה פריודיות ובדיקות לקבלת אינדיקציה על
מצב הציוד.תוצאות הבדיקות מהוות אינדיקציה לצורך בתחזוקה או חידוש הציוד.
החברה משווה את נתוני התקלות לנתונים שנאספו מחברות חשמל שונות בעולם.במרבית המקרים,
נמצא כי אמינות הציוד בחברה גבוהה מממוצעי האמינות המקובלים בעולם.
ביטוח כל הסיכונים של החברה מכסה תקלות חמורות בציוד אם כי ההשתתפות העצמית גדולה )עשרה
מיליון דולר עלות ישירה לאירוע ו  60יום על דלקים חליפיים( .נזקים גדולים בציוד מובילים לרוב
לתביעות ביטוח שהטיפול בהן אורך זמן רב ולרוב מגיעות התביעות לבוררות ו/או פשרה.
יחד עם זאת ,הצליחה החברה לכסות בעבר חלק נכבד מהוצאות הביטוח ע"י החזרים שנתקבלו
מהביטוח על תביעות בגין "כשלים טרם זמנם" בציוד בתחנות הכוח.
בשנים האחרונות מבוסס צי יחידות הייצור של החברה יותר ויותר על תחנות מחז"מ השורפות גז טבעי.
לצד היתרון של יחידות אלו ,מאופיינות תחנות המחז"מ בשחיקה גבוהה ומהירה יותר בהשוואה ליחידות
קונבנציונאליות ,נוכח טמפרטורות עבודה ומהירויות זרימה גבוהות יותר.
יחידות המחז"מ נזקקות לפעולות תחזוקה תדירות ,מספר התקלות החמורות בהן גבוה יותר ואורך
חייהן המתוכנן קצר יותר.
יא( מעילות והונאות
מהיותה חברה החולשת על ספקטרום נרחב של פעילויות עסקיות שונות בהיקף כולל של מיליארדי
שקלים בשנה ,חשופה חברת החשמל לקשת רחבה של סיכוני מעילה והונאה אשר חלקם עלולים לגרום
לאבדנים כספיים משמעותיים.
במהלך שנת  2009בוצע סקר סיכוני מעילות והונאות להגדרת מפת הסיכונים ,מוקדי סיכון עיקריים
והבקרות הנדרשות בתהליכים.הסקר ישמש את יחידת הביקורת הפנימית להכנת תכנית עבודה.
יחידות החברה הכינו תכניות עבודה מפורטות על בסיס המלצות הסקר הנדון ויישומן דווח למנכ"ל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (3סיכונים תפעוליים )המשך(
יב( אי עמידה בתכנית הפיתוח
תכנית הפיתוח מיועדת להצביע על ההשקעות הנחוצות בטווחי זמן שונים לפיתוח מערכות הייצור
והמסירה לצורך עמידה בשני יעדים עיקריים:
 הספקה אמינה של אנרגיה חשמלית בהתחשב בעובדה כי חלק מרכיבי המערכת נמצאים בתחזוקה. שרידות המערכת ובקרות אירוע הפרעתי עד למעבר למשטר תפעולי סטנדרטיבחירת תכנית הפיתוח בנויה כך שהפרויקטים עומדים באילוצים הנובעים מחוקי חשמל ,הנדסה,
שמירת הסביבה ודרישות סטאטוטוריות.
החלופות המועדפות נגזרת מאופטימיזציה טכנו-כלכלית וסיכויי מימוש החלופה.
לפיכך ,אי עמידה בתכנית הפיתוח פוגעת ביכולת החברה לעמוד ביעדים שתוארו לעיל וביעילות עסקית.
גורמי הסיכון העיקריים נובעים מקבלת אישורים רלבנטיים לקידום הפרויקטים בתחומים הבאים:מערכת
היצור ,אי וודאות בהכנסת יצרנים פרטיים,תחזיות שגויות ותכנון לקוי ,עיכוב בקבלת אישורים מהרשויות
השונות והתנגדויות בועדות מחוזיות ומקומיות בנוגע למערכת המסירה.
החברה מתמודדת עם סיכונים אלו באמצעות קידום פרויקטים חלופיים ,פרויקטי גישור ובתקופה
האחרונה אף באמצעות פרויקטי חירום על מנת להתגבר על הפערים שנוצרו .כמו כן ,משולבים אמצעי
ניטור ואוטומציה במערכות המאפשרים ניהול בזמן אמת.
עלות הפרויקטים למזעור הסבירות לאי עמידה ביעדי תכנית הפיתוח גבוהה בצורה משמעותית.
 (4סיכונים פיננסיים
א( חשיפה לשינוי שע"ח במט"ח על יתרת ההלוואות
מפורט בפרק סיכוני שוק ראה ביאור  2לעיל.
ב( חשיפה לסיכוני שוק בהשקעות של קרן הפנסיה
מפורט בפרק סיכוני שוק ראה ביאור  2לעיל.
ג( מימון תכנית הפיתוח והיכולת לגייס הון
מימון תוכנית הפיתוח של החברה כמו גם מחזור חובותיה הקיימים של החברה דורשים להערכת
החברה ,מקורות מימון חיצוניים בהיקפים ניכרים.
החברה אומדת את רמת המימון העתידי השנתי הנדרש בכ 3 -עד  4מיליארדי שקל חדש  .החברה
מעריכה כי חלק מהמימון הדרוש לזמן ארוך יגויס מהלוואות מבנקים בארץ ובחו"ל ומהנפקות אג"ח
בשווקי ההון בארץ ובחו"ל .יכולת החברה לגייס מימון לזמן ארוך בעתיד ועלות המימון תלויה במגוון
גורמים כמו :תוצאות פעילותה של החברה ומצבה הכספי ,דירוג אגרות החוב של החברה ,התנאים
הכלכליים ושוק ההון ,שיעורי הריבית ,זמינות האשראי מבנקים וממלווים אחרים ,בטחון המשקיעים
בחברה ,הצלחת עסקי החברה ,תנאים ביטחוניים ,חוקיים ופוליטיים בישראל ומדיניות ההפרטה של
הממשלה וכן מיכולת גיוס אשראי מבנקים וממוסדות פיננסיים אחרים בישראל ,המושפעת ממגבלות
"לווה בודד" "קבוצת לווים" ומנפיק בודד .מימון תכנית החירום שלב א' המימון מוערך בכ 3.6 -מיליארד
שקל חדש .רשות החשמל הסכימה לממן מראש  2מיליארד שקל חדש באמצעות העלאת תעריף
החשמל 185 .מיליון אירו נוספים ,למימון יבוא ציוד במסגרת תכנית החירום ,מומנו באמצעות מלווה
מקונסורציום בנקים ) .(DZהיתרה תמומן על ידי החברה ממקורותיה הפנימיים באמצעות הפחתה או
דחייה של השקעות אחרות .טרם נקבע אופן מימון חלקה השני )"שלב ב"( של תכנית החירום.
מימון בניית תחנת כוח פחמית נוספת )פרויקט  - (Dבתאריך  16בספטמבר  2009נדונה בדירקטוריון
האפשרות לצרף משקיע חיצוני בשל הנטל המימוני הכבד של פרויקט זה המוערך בכ 9 -מיליארד שקל
חדש .בתאריך  22בספטמבר  ,2009החליט הדירקטוריון על אישור תקציבי להמשך פעילות פרויקט D
ובין היתר החליט על המשך פעילות למציאת שותף אסטרטגי /פיננסי להשתתפות במימון הפרויקט.
יחד עם זאת ,עפ"י החלטת דירקטוריון החברה ,תקציב הפיתוח לשנת  2010אושר למעט הקפאה של
השקעות שבכללן :פרויקטי החירום שלב ב' ,פרויקט  Dותוספת קיטורית בצפית .מטרת ההקפאה הינה
הימנעות מהגדלת מצבת ההתחייבויות של החברה וחיפוש אחר מקורות מימון חיצוניים.
יחד עם זאת נקבע כי הנושא יובא לדיון נוסף במהלך חודש מאי  2010לצורך בחינת פתרונות אפשריים
לסוגיית המימון.
אם החברה לא תוכל לגייס הון כמתוכנן ,אזי יישום תוכנית הפיתוח עלול להיות חשוף לעיכובים ולעלויות
נוספות ,אשר עלולות להיות להם השפעה לרעה על עסקי החברה ,תוצאותיה העסקיות ומצבה הפיננסי.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (4סיכונים פיננסיים )המשך(
ד( התחייבויות כלפי מלווים
חלק מחוזי המימון הקיימים של החברה כוללים סעיפים המאפשרים למלווים לדרוש פירעון מיידי כאשר
מתקיים אירוע ,אשר לדעת המלווים ,עלול להשפיע לרעה באופן מהותי על יכולת החברה להחזיר את
החוב ,ואם מתקיימים אירועים הנוגעים למכירות של נכסים מסוימים .לעניין זה ,ראה ביאור  18ז'
לדוחות הכספיים.
בכלל זה ,נקבע בחוזי מימון מסוימים כי החברה מחויבת להוציא למלווים עדכונים שוטפים אודות כל
האירועים המשפיעים או עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה ו/או חוסנה הפיננסי ,אולם הזכות
לדרוש פירעון מיידי נתונה ,במקרים מסוימים ,לשיקול דעתו הבלעדי של המלווה .אם יחליט המלווה
לממש את הזכות לדרוש פירעון מיידי הדבר עשוי להקנות למלווים נוספים את הזכות להעמיד לפירעון
מיידי את יתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבית שנצברה ולכך עשויות להיות השפעות שליליות על עסקי
החברה ,תוצאותיה העסקיות ומצבה הפיננסי .במקרה של פירעון מיידי תאלץ החברה להשתמש
בכספים ממקורותיה הפנימיים או ממקורות חיצוניים ,כאשר האחרון תלוי ,בין היתר ,במצב השווקים
הפיננסיים באותו מועד .הלוואות אלו מסתכמות ליום  31בדצמבר  2009בכ 29.6 -מיליארד שקל חדש.
ה( מבנה ההון
ההון של החברה ,שהוכר על ידי רשות החשמל כבסיס לעלויות ההון שיוכרו לחברה בתעריף החשמל,
בנוי על מנוף פיננסי נורמטיבי של שליש הון עצמי ושני שלישים הון זר .מבנה זה בתפיסת רשות
החשמל מבוסס על ניתוח הנתונים הפיננסיים של חברת החשמל ושל חברות חשמל הפעילות במשקים
אחרים .ההון הזר מורכב מסל מימון הכולל את הרכיבים הבאים:
 מימון שקלי המשקף הלוואות המגויסות בשוק המקומי עליו מוכרת ריבית שקלית ריאלית ומהווה 50%מההון הזר המוכר.
 מימון מגודר המשקף הלוואות המגויסות בחו"ל עליו מוכרת ריבית במט"ח  -ומהווה  36%מההון הזרהמוכר.
 מימון שקלי בריבית מוגדלת המשקף גיוס במט"ח עליו נדרשת החברה לבצע עסקאות הגנה כנגדהחשיפה למט"ח ומהווה  14%מההון הזר המוכר.
בפועל ,מורכב המנוף הפיננסי של החברה מהון עצמי והון זר .כמו כן ,מבנה ההון הזר של החברה
אינו תואם את ההכרה הנורמטיבית בתעריף החשמל .המנוף הפיננסי משקף סיכון פיננסי של
החברה ביחס לנורמות שהוגדרו על ידי חברת החשמל .הרעה נוספת ביחס פיננסי זה עלולה להוריד
את דירוג האשראי של החברה ולהקשות עליה בגיוסי ההון למימון תוכניות הפיתוח שלה.
ו( סיכוני בנקים
לחברה חשיפה לבנקים הנובעת בעיקר מהסיבות הבאות:
) (1יתרות המזומנים של החברה מופקדות במערכת הבנקאית בארץ )"פיקדונות בבנקים"(.
) (2התחייבות הבנק בגין עסקאות עתידיות המבוצעות מול בנקים בארץ )"עסקאות עתידיות"(.
) (3קבלת ערבויות מספקים  -קיימת התחייבות של הבנק לתשלום במקרה של חילוט") .קבלת
ערבויות"(.
פיקדונות בבנקים:
יתרות המזומנים של החברה מופקדות לטווחים קצרים במערכת הבנקאית בארץ .מאחר ואין בארץ
ביטוח פיקדונות )בנק ישראל לא נתן התחייבות כתובה להחזר הכספים המופקדים בבנקים ,במקרה של
פשיטת רגל של בנק מסוים( אזי לחברה חשיפה לבנקים השונים.
בכדי לפזר ככל האפשר את החשיפה לבנקים ,הוכן בחברה נוהל פיקדונות המופעל ברמה יומית אשר
מסתמך על איתנות הפיננסית של הבנקים .בהתאם לנוהל זה הבנקים סווגו לקבוצות דירוג שונות
בהסתמך על נתונים חיצוניים )חברות מעלות ומדרוג( ו/או על נתוני הדוחות הכספיים שלהם .הנוהל
קובע את מספר הבנקים המינימאלי בו נדרש לבצע פיקדונות ,את הסכום המרבי להפקדות וכן את יחס
הסכומים המופקדים בין הבנקים השונים והכול בהתאם לסכום המופקד ולקבוצת הדירוג שנקבעה לכל
בנק.
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 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (4סיכונים פיננסיים )המשך(
ו( סיכוני בנקים )המשך(
עסקאות עתידיות:
החברה מבצעת עסקאות עתידיות הן בכדי לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות לגורמי חוץ והן לטובת גידור
החשיפה לשינויים בשער המטבע ו/או לשינויים בשער הריבית .העסקאות העתידיות מבוצעות לטווחים
שונים תוך שימוש במכשירים שונים כגון עסקאות אקדמה ) (forwardועסקאות החלפה ) .(swapהסכום
החשוף לבנקים ,בהקשר זה ,הינו הסכום המהוון נטו של כל ההתחשבנויות העתידיות בעסקה.
בכדי לנטרל חשיפה זו ,בחלק מעסקאות ההגנה ההחלפה ,קיים מנגנון  MTMאשר נועד לבטל את
החשיפה של החברה לבנק ולהיפך ,בכל נקודת תשלום ריבית.
קבלת ערבויות:
החברה מקבלת מספקיה ערבויות ביצוע ומקדמה באמצעות בנקים בארץ או בחו"ל .ההתחייבות
להעברת הכסף לחברה )במקרה של חילוט( היא של הבנק פותח הערבות )"הבנק הפותח"( .לצורך
נטרול חשיפה לבנקים בחו"ל ,החברה דורשת כי דירוגו הבינלאומי של הבנק יהא  Aלפחות .דירוג הבנק
הפותח נבדק
בעת קבלת כל ערבות בחברה .כל הבנקים בארץ מהם מתקבלות הערבויות הינם בעלי דירוג מינימאלי
נדרש.
ז( חובות מסופקים/אבודים
חברת החשמל פועלת בנושא אכיפת הגבייה בהתאם לנוהלי אגף השיווק ,בנושא זה נעזרת החברה
במידע "אורות אדומים" ממאגרי מידע עסקיים )כגון חברת  (D&B ,BDIהמתקבל באופן שוטף במחלקות
הגבייה במחוזות ובאזורים.
חברת החשמל פועלת להקטנת החובות השוטפים אצל לקוחות המדווחים כלקוחות בקשיים ,על ידי
הגשת חשבונות לתקופה קצרה ,הקפדה על תשלום החשבון השוטף ומניעת קבלת שיקים דחויים.
כמו כן,כחלופה לניתוק ,נעשה שימוש במונה תשלום מראש )מת"מ(.
ח( תביעות ייצוגיות
נכון למועד זה תלויות ועומדות כנגד החברה שבע בקשות להכרה בתובענות כתובענות ייצוגיות בסך של
כ –  21מיליארד שקל חדש המפורטות בביאור  24לדוחות הכספיים.
בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,לא ערכה החברה בגין תביעות אלו הפרשה כלשהי בדוחות
הכספיים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (4סיכונים פיננסיים )המשך(
ט( קביעת תעריף שאינו מספק לכיסוי עלויות החברה
מצבה הפיננסי של החברה מושפע ,בין היתר ,מרמת תעריפי החשמל בהם היא מחייבת את צרכניה.
התעריפים נקבעים על ידי רשות החשמל מתוקף חוק משק החשמל ,התשנ"ו –  1996לפיכך הסמכות
לקביעתם נתונה בידי רשות החשמל ולכן אינם בשליטתם של החברה .לאופן קביעתם יש השלכות
מיידיות ומשמעותיות על הכנסות החברה ,תזרים המזומנים של החברה ,רווחיות ואיתנותה הפיננסית
של החברה )ראה ביאורים 1ג' ו 3-לדוחות הכספיים(.
חוק משק החשמל קובע כי על רשות החשמל לקבוע את התעריפים על בסיס עקרון העלות ,בהתחשב
בין היתר בסוג ורמת השירותים ,ובהתחשב בשיעור תשואה נאות על ההון ,כאשר רשות החשמל
רשאית שלא להביא בחשבון לעניין קביעת התעריפים הוצאות ,כולן או חלקן ,אשר לדעתה אינן
דרושות למילוי חובותיה של החברה כספק שירות חיוני .התעריף אמור לשקף את העלות של השירות
המסוים ,ללא הפחתה במחיר עבור שירות מסוים בשיעור עלות העלאת המחיר לשירות אחר .התעריף
יעודכן בהתאם לנוסחה שנקבעה על ידי רשות החשמל ,כאשר עדכון הנוסחה עשוי לכלול פרמטרים
של יעילות )במונח "פרמטרים של יעילות" הכוונה לשיעור שבו העדכון עשוי להיות מופחת ,כפי שיוחלט
על ידי רשות החשמל בהתייעצות עם השרים ,לצורך קידום יעילות הגורמים המחזיקים ברישיון ספק
שירות חיוני(.
ביום  12בפברואר  ,2004קבע בית המשפט העליון ,בין היתר ,במסגרת עתירתה של החברה כנגד
רשות החשמל ,כי השיקול בדבר השמירה על האיתנות הפיננסית של החברה ,הגם שהוא מהווה
שיקול רלוונטי בקביעת תעריפי החשמל ,מבטא רק פן אחד של טובת הציבור שעליו מופקדת רשות
החשמל על פי חוק משק החשמל .בהפעילה את סמכותה על פי חוק ,על רשות החשמל להביא במניין
שיקוליה מכלול שלם של שיקולים שנועדו להביא ל"הסדרת הפעילות במשק החשמל ,לטובת הציבור,
תוך הבטחת זמינות ,איכות ,יעילות והכול תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות".
מהאמור לעיל ,ניתן לאפיין את חשיפת החברה לסיכונים כחשיפה הנובעת בעיקר מהוצאות שאינן
מוכרות/לא יוכרו לצורכי תעריף ,ממנגנוני עדכון הנוסחה שאינם מכסים את כל החשיפות של החברה
לשינויי מחיר ולהוצאות חריגות ולעלויות הנובעות כתוצאה מדרישות התייעלות אם וככל שהחברה
אינה עומדת בהם.
גורם חשוב לכך שתעריף החשמל מהווה גורם סיכון נובע גם מכך שהכרה בעלות ההשקעות של
החברה נקבעת בחלקה בהסתמך על נתוני עבר ובחלקה האחר בהסתמך על פרמטרים נורמטיביים
שונים וללא הבטחה לכיסוי מלוא העלויות העתידיות שלה .גורם סיכון נוסף נובע מכך שאין עדיין מידע
מלא לגבי העקרונות לקביעת בסיס התעריף בתקופת הבוחן הבאה בכל שרשרת החשמל) ,בסיס
התעריף הנוכחי לכלל המקטעים אמור היה לפוג בשנת  .(2005טרם נקבעו בסיסי תעריפים חדשים
למקטעי ההולכה ,ההשנאה והחלוקה וכן לעלויות הצרכן.
בסיס תעריף חדש למקטע הייצור נקבע בחודש פברואר  .2010מניתוח ראשוני של התעריף ניתן
לראות כי אין כיסוי מלא לעלויות ההון של החברה ,בשל אי ההכרה הצפויה בחלק מעלויות רכוש
החברה .כמו כן ,התעריף עשוי שלא לכסות את עלויות התפעול הצפויות במקטע הייצור בשנים
הקרובות .החברה עדיין לומדת לעומק את מלוא המשמעויות הנגזרות מהתעריף ותפנה לאחר מכן
לרשות החשמל בבקשה לבצע בו תיקון יסודי אשר יאפשר לחברה לבצע את פעילותה השוטפת תוך
השגת תשואה הולמת.
תכנון לטווח ארוך )שהינו כלי הכרחי במשק החשמל כיום( מצריך מידע לגבי כל תעריפי החשמל
שישררו בעתיד .מידע כזה הוא הכרחי גם בעת קבלת החלטות בחברה על ביצוע פרויקטים ועל
תוכניות ארוכות טווח.
החברה מיישמת בדוחותיה הכספיים את התקינה הבינלאומית בהתאם לתקנות החברות
הממשלתיות ,כולל ההחרגות הכלולות בתקנות אלו בגין חברת החשמל .תקנות אלו בתוקף עד סוף
שנת  .2009במידה ותקנות אלו לא יוארכו תיווצר לחברה חשיפה בגין הכיסוי התעריפי שמחושב לפי
נתונים מותאמים למדד לבין אופן ההצגה בדוחות הכספיים שיבוצע לפי התקינה הבינלאומית )נתונים
נומינליים( .עקב אי כיסוי עלויות החברה בתעריף ,צפויים להיווצר לחברה הפסדים בדוחותיה הכספיים.
בהתייחס למספר החלטות של רשות החשמל בעבר הנוגעות לתעריפים ,החברה ממשיכה
בהתדיינויות ממושכות בנושא זה עם רשות החשמל ,ובכלל זאת בהתייחס למגוון רחב של החלטות
בנוגע לעלויות לגביהן ביקשה לקבל כיסוי תעריפי וליישום עתידי של ה) IFRS -ראה ביאור  3לדוחות
הכספיים( .אם דיונים אלו יסתיימו ללא קבלת עמדת החברה בהקשר זה ,הם עשויים ליצור השפעה
לרעה על עסקי החברה ,תוצאותיה העסקיות או מצבה הפיננסי.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
 .6שונות )המשך(
ו .ניהול סיכונים )המשך(
 (4סיכונים פיננסיים )המשך(
י( סיכוני דו"חות כספיים ובקרה פנימית
לחברה קיים סיכון הנובע מאי עמידה במועד הקבוע בחוק ובהסכמים שונים לפרסום הדוחות
) (1
הכספיים כמו גם מאפשרות של הצגה מחדש ) (restatementשל דוחות כספיים שפורסמו בעבר.
הסיכון נגרם בעיקרו מהעלאת סוגיות חשבונאיות כבדות משקל לראשונה ,הן ע"י רואה החשבון
המבקר במסגרת ביקורת וסקירת הדוחות הכספיים והן מתוקף שינויים בסביבה החשבונאית,
החוקית ואחרים ,סמוך למועד פרסום הדוחות.
כתוצאה מהנ"ל עלול להיווצר קושי אובייקטיבי לגיבוש מדיניות חשבונאית המוסכמת גם על דעת
רואה החשבון המבקר וליישומה בדוחות הכספיים בלוח הזמנים הקבוע בחוק.
להתממשות הסיכון עלולות להיות השלכות רחבות היקף החל מהשתת קנסות והטלת אחריות
אישית על נושאי המשרה ועד להשלכות על הסביבה העסקית בה החברה פועלת ,כולל :פגיעה
ביכולת לגיוס הון ,ייקור עלות הגיוס וחשש לפגיעה בניהול עסקיה של החברה ,ועוד.
) (2

לחברה קיים סיכון לנכונות ולאי גילוי נאות של המידע המוצג בדוחותיה הכספיים העלול להיווצר
כתוצאה מהעדרו של מערך בקרה פנימית אפקטיבית בקשר עם הדיווח והגילוי הניתנים בדוחות
הכספיים.
על היערכות החברה לבחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית ובקרות הגילוי על הדיווח והגילוי
הניתנים בדוחות הכספיים ראה פרק .6ב' בדוח הדירקטוריון.

ז .הגנת הסביבה
ראה ביאור  1ח' בדוחות הכספיים.
ח .מבנה ארגוני
תיאור המבנה הארגוני ,מספר העובדים המועסקים בו לפי תחומי הפעילויות בהתאם למבנה הארגוני  -ראה
דוח תיאור עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2009בסעיפים .2.3.9 ,2.2.8 ,2.1.9
ט .חלוקת דיבידנדים
ראה דוח על השינויים בהון העצמי.
י.

מיסוי
ראה ביאור  22בדוחות הכספיים.

יא .הליכים משפטיים
ראה ביאור  24בדוחות הכספיים.
יב .נכסים – מקרקעין ומחוברים
ראה ביאור  11בדוחות הכספיים.
יג .התקשרויות
ראה ביאור  24בדוחות הכספיים
הדירקטוריון וההנהלה מביעים את הערכתם לציבור עובדי החברה ולמנהליה.

דר' זיו רייך
דירקטור חיצוני

עמוס לסקר
המנהל הכללי
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תוספת שניה
)תקנה (2
דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי
לפי תקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על דיווח כספי( ,התשס"ח .2007 -
ההנהלה ,בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ ,אחראיים לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה .בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך
המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות
חיצוניות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות .בשל המגבלות
המובנות שלה ,מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה
מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.
הדירקטוריון וההנהלה ביצעו ,בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי
והאפקטיביות שלה ,בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו".
בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית בחברה על
הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום  31בדצמבר  2009אינה אפקטיבית בשל חולשה
מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי המפורטת להלן:
החברה אינה מקיימת בקרה מספקת לגבי הערך הכספי של הנכסים המנוהלים בקופת הפנסיה לקצבה
של עובדי החברה.
תיקון החולשה המהותית
בכוונת החברה לפנות למומחה בתחום במטרה לקבל את הערכת שווי נכסי הקופה לפי תקני ה.IFRS-
כן בכוונת החברה להטמיע מערכת ייעודית לחישוב וניהול נכסי הקופה.
להערכת החברה ,צעדי תיקון אלו יתקנו את החולשה המהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי
המפורטת מעלה.
חוות הדעת של רואה החשבון המבקר
ברייטמן אלמגור זהר ושות ,רואה החשבון המבקר של החברה ,אשר ביקר את הדוחות הכספים של
החברה לתקופה המסתיימת ביום  31לדצמבר  ,2009הוציא חוות דעת בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי של החברה.
לפי חוות דעתו של רואה החשבון המבקר ,מלבד החולשה המהותית המנויה מעלה ,קיימות חולשות
מהותיות נוספות בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה כדלהלן:
החברה אינה מקיימת בקרה מספקת על סבירות ההנחות העומדות בבסיס ההתחייבות האקטוארית.
החברה אינה מקיימת בקרה מספקת על תקפות זכויות השכר המשולמות לעובדים.
הנהלת החברה בדעה כי היא מקיימת מערך בקרה פנימי אפקטיבי הכולל בקרות מספקות בכדי למנוע
סיכון להיווצרות חולשות מהותיות בנושאים אלו.
הראל זאב בלינדה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה
תאריך:

 31במרס .2010

עמוס לסקר
המנהל הכללי

מיכאל לזר
יו"ר ועדת הכספים

דר' זיו רייך
דירקטור חיצוני

דוח רואה החשבו המבקר לבעלי המניות של חברת החשמל לישראל בע"מ
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי
בהתא לסעי  3בתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספי
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( ,התשס"ח2007

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת החשמל לישראל בע"מ )להל "החברה"( ליו 31
בדצמבר  ,2009בהתבסס על קריטריוני שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי ה"
) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionלהל ".("COSO
הדירקטוריו וההנהלה של החברה אחראי לקיו בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,הנכללת בדוח הדירקטוריו וההנהלה בדבר בקרה פנימית
על דיווח כספי שמצור $בהתא לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספי בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על דיווח כספי( ,התשס"ח" .2007אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח
כספי בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ה" PCAOBבארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי .על"פי
תקני אלה נדרש מאיתנו לתכנ את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו א בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי קויימה מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה
פנימית על דיווח כספי בחברה ,הערכת הסיכו שקיימת חולשה מהותית ,בחינה והערכה של התכנו
ואפקטיביות התפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אותו סיכו ,וביצוע נהלי אחרי כאלה שחשבנו
כנחוצי בהתא לנסיבות .אנו סבורי שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהלי& המתוכנ לספק מידה סבירה של ביטחו לגבי המהימנות
של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיי למטרות חיצוניות בהתא לכללי הדיווח הכספי החלי על החברה
)כללי אלה החלי על החברה מוסברי בביאור  2א' בדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר  .(2009בקרה פנימית
על דיווח כספי של חברה כוללת את אות מדיניות ונהלי אשר (1) :מתייחסי לניהול רשומות אשר ,בפירוט
סביר ,משקפות במדויק ובאופ נאות את העסקאות בנכסי החברה והוצאת מרשותה; ) (2מספקי מידה
סבירה של ביטחו שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנה של דוחות כספיי בהתא לכללי הדיווח
הכספי החלי על החברה )כמוסבר בביאור  2א' בדוחות הכספיי ליו  31בדצמבר  ,(2009ושקבלת כספי
והוצאת כספי של החברה נעשי א& ורק בהתא להרשאות נאותות של הדירקטוריו וההנהלה של החברה;
ו") (3מספקי מידה סבירה של בטחו לגבי מניעה או גילוי במועד של פעולות רכישה ,שימוש או הוצאה מרשות
החברה של נכסי ,הנעשות ללא הרשאה נאותה ויכולה להיות לה השפעה מהותית על הדוחות הכספיי.
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו כ,
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכו שבקרות תהפוכנה
לבלתי מתאימות בגלל שינויי בנסיבות או שמידת הקיו של המדיניות או הנהלי תשתנה לרעה.

1

חולשה מהותית היא ליקוי ,או צירו $של ליקויי ,בבקרה פנימית על דיווח כספי ,המגיע כדי כ& שקיימת
אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות כספיי שנתיי או ביניי של החברה לא תימנע או תתגלה
במועד.
במסגרת ביקורתנו זוהו החולשות המהותיות הבאות:
 .1החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על תהליכי ההכנה והסגירה של הדיווח הכספי ליו  31בדצמבר
 2009הנדרשי לצור& הכללת נכסי תכנית הפנסיה בדוחות הכספיי לפי שוויי ההוג בהתא לתקני
.IFRS
 .2החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על כ& שהזכויות וההטבות ,אשר לפיה משולמי תשלומי שכר
ופנסיה ונכללות מחויבויות אקטואריות ,מאושרות בהתא להוראות החוק.
 .3החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על נאותות ההנחות שלפיה מחושבות המחויבויות האקטואריות.
בדוח הדירקטוריו וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי מדווחת חולשה מהותית אחת בעניי המצוי
בפיסקה  1לעיל בלבד.
החולשות המהותיות הנ"ל הובאו בחשבו בקביעת המהות וההיק $של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו על
הדוחות הכספיי המאוחדי של החברה ליו  31בדצמבר  2009ולשנה שהסתיימה באותו תארי& ,ודוח זה
אינו משפיע על הדוח שלנו לגבי הדוחות הכספיי האמורי.
לדעתנו ,בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת מטרות הקריטריוני של בקרה ,החברה לא
קיימה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליו  31בדצמבר  ,2009בהתבסס על קריטריוני שנקבעו
במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי .COSO
ביקרנו ג ,בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ,את הדוחות הכספיי המאוחדי של החברה ליו 31
בדצמבר  2009ולכל אחת משלוש השני שהסתיימו באותו תארי& והדוח שלנו לגביה ,מיו  31במר,2010 +
כלל חוות דעת בלתי מסויגת וכ הפניית תשומת לב למספר ענייני.

בריטמ אלמגור זהר ושות'
רואי חשבו

תלאביב 31 ,במר2010 %
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חברת החשמל
לישראל
בע"מ
פרק ג'  -דוחות כספיים מאוחדים
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2009

ודוחות

כספיים

חשבונאות
אגף

חשבונאות

וכלכלה

חיפה,

 31במרס

2010

1

דוח רואה החשבו המבקר
לבעלי המניות של חברת החשמל לישראל בע"מ

ביקרנו את המאזני המאוחדי המצורפי של חברת החשמל לישראל בע"מ )להל  החברה(
לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו 2007ואת הדוחות המאוחדי על רווח והפסד ורווח כולל,
השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני לשני שהסתיימו באות תאריכי .דוחות כספיי
אלה הינ באחריות הדירקטוריו וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות
כספיי אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ,לרבות תקני שנקבעו בתקנות
רואי חשבו )דר& פעולתו של רואה חשבו( ,התשל"ג .1973עלפי תקני אלה נדרש מאיתנו לתכנ
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו שאי בדוחות הכספיי הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי ובמידע שבדוחות
הכספיי .ביקורת כוללת ג בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני המשמעותיי
שנעשו על ידי הדירקטוריו וההנהלה של החברה וכ הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי
בכללותה .אנו סבורי שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיי הנ"ל משקפי באופ נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי
של החברה והחברה הבת שלה לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו 2007ואת תוצאות פעולותיה,
השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני שלה לשני שהסתיימו באות תאריכי בהתא
לתקנות החברות הממשלתיות )כמוסבר בביאור  2א'  (1והוראות תקנות ניירות ער& )עריכת דוחות
כספיי שנתיי( ,התש"ע.2010
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפני את תשומת הלב לענייני הבאי:
 .1האמור בביאור  35בדבר הצגה מחדש של הדוחות הכספיי לתקופות דיווח קודמות על מנת
לשק +בה למפרע תיקו טעויות בחישוב המחוייבויות האקטואריות לפנסיה ולהטבות
אחרות לאחר סיו העסקה .בעקבות זאת הוצגו מחדש סעיפי נוספי בדוחות הכספיי
לתקופות דיווח קודמות וכ נכללו בה הפרשות להשבת סכומי לגבי הפער בי החישובי
שלפיה נקבע התערי +בעבר לבי החישובי החדשי שנעשו בעקבות ההצגה מחדש.
 .2הדוח האקטוארי המצור +למידע הכספי כולל הסתייגויות של האקטואר מהנחיות
חשבונאיות שניתנו לו על ידי החברה )לרבות הסתייגויות מהנחיות המעוגנות בהחלטת
ההנחיה המקדמית של רשות ניירות ער& המפורטת בביאור  .(35ההסתייגויות האמורות
משקפות את דעותיו של האקטואר לגבי היבטי חשבונאיי ,להבדיל מהיבטי אקטואריי
שבה הוא מומחה .הסתייגויות אלו אינ על דעתנו.

 .3האמור בביאור  1ז' בדבר "הסדר הנכסי" ,במיוחד בדבר איודאות משמעותית וסכומי
מהותיי מאד שהחברה עלולה להיות מחוייבת בתשלומ מכוח הסדר זה.
 .4האמור בביאור  24ב' )סעיפי משנה ) (1עד ) ((5בדבר תביעות ייצוגיות ,תביעה נגזרת וכ
תביעות מהותיות אחרות שהוגשו נגד החברה.
 .5האמור בביאור  3א' ) (1ג' ) (1בדבר הפחתות הצפויות ברבעו הראשו של שנת  2010עקב
הנהגת בסיס תערי +החשמל החדש.
 .6האמור בביאור  2יט' ) (5בדבר האפשרות שיהיה על החברה להציג מחדש את המחוייבויות
האקטואריות תו& שימוש בשיעור ניכיו המתאי לתשואות השוק על אגרות חוב תאגידיות
)"קונצרניות"( ,במקו תשואות השוק על אגרות חוב ממשלתיות.
 .7האמור בביאור  2א' ) (2בדבר ההיבטי שבה כללי הדיווח הכספי המיושמי בדוחות
הכספיי של החברה ,בהתא לתקנות החברות הממשלתיות ,שוני מתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיי ).(IFRS
בביאורי  37ו 38נכלל מידע נוס +הנדרש בהתא להוראות רשות החברות הממשלתיות )מכוח
סעי 33 +ב' לחוק החברות הממשלתיות( ,למעט מידע בדבר זכויות במקרקעי כאמור בביאור 37
ה'.
ביקרנו ג ,בהתא לתקני ה PCAOBבארה"ב ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה ליו
 31בדצמבר  ,2009בהתבסס על קריטריוני שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
שפורסמו על ידי ה Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
והדוח שלנו ,מיו  31במר ,2010 .כלל חוות דעת שלילית על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
בחברה בשל קיומ של חולשות מהותיות.

בריטמ אלמגור זהר ושות'
רואי חשבו
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תוספת
)תקנה ( 2
דוח נוסף
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 2005 -

אני ,הראל זאב בלינדה מצהיר כי -
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009שניהם יחד להלן" :הדוחות"(.

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי
ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
 .1את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.
 .2כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________
הראל זאב בלינדה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה

31.3.2010

4

תוספת
)תקנה ( 2
דוח נוסף
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 2005 -

אני ,עמוס לסקר מצהיר כי -
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009שניהם יחד להלן" :הדוחות"(.

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי
ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
.1

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.

.2

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________
עמוס לסקר
המנהל הכללי

31.3.2010

5

תוספת
)תקנה ( 2
דוח נוסף
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 2005 -

אני ,מיכאל לזר מצהיר כי -
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009שניהם יחד להלן" :הדוחות"(.

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי
ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
.1

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.

.2

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________
מיכאל לזר
יו"ר ועדת כספים

31.3.2010

6

תוספת
)תקנה ( 2
דוח נוסף
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 2005 -

אני ,דר' זיו רייך מצהיר כי -
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( לשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009שניהם יחד להלן" :הדוחות"(.

.2

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי
ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך
גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
.1

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח
כספי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח מידע כספי.

.2

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________
דר' זיו רייך
דירקטור חיצוני

31.3.2010

7

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
ליום
2009

ביאור

בדצמבר
31
*2008

*2007

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים ................................
לקוחות בגין מכירות חשמל .........................
חייבים ויתרות חובה ..................................
מלאי דלקים .............................................
מלאי מחסנים ...........................................

3,885
3,219
875
1,659
223
9,861

4
5
6
7

3,670
3,487
950
2,898
234
11,239

492
3,302
968
2,426
233
7,421

רכוש לא שוטף
חובות לזמן ארוך .....................................
תשלומים מראש בגין חכירת
קרקעות ..................................................

8

1,237

1,563

1,285

9

398

404

401

נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה:
עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחוייבות
לפנסיה ...................................................
כספים בנאמנות ........................................

19
10

4,968
1,736
6,704

4,897
1,591
6,488

4,622
1,202
5,824

11

55,223
5,314
60,537

56,633
4,119
60,752

56,405
5,470
61,875

12

782

789

800

79,519

81,235

77,606

רכוש קבוע ,נטו:
רכוש קבוע מופעל ,נטו ...............................
רכוש קבוע בהקמה ...................................
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו ........................

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

הראל זאב בלינדה
סמנכ"ל לכספים וכלכלה
תאריך אישור הדוחות:

מיכאל לזר
יו"ר ועדת כספים

עמוס לסקר
המנהל הכללי

 31במרס .2010

8

דר' זיו רייך
דירקטור חיצוני

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
ליום
ביאור

2009

בדצמבר
31
*2008

*2007

התחייבויות שוטפות
14

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים .....
ספקים ונותני שירותים ..........................................
זכאים ויתרות זכות ...............................................
התחייבויות פיקוח ,נטו ..........................................
מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע.........
הפרשות ............................................................

15
20
16
17

1,727
1,457
1,372
2,258
441
803
8,058

6,705
1,376
1,813
128
307
817
11,146

2,397
2,104
1,587
687
254
755
7,784

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב ..........................................................
התחייבויות לתאגידים בנקאיים ..............................
התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה .......................................................
התחייבויות פיקוח ,נטו ..........................................
הפרשות להשבת סכומים עקב הצגה מחדש של הדוחות
הכספיים ............................................................
מיסים נדחים ,נטו ................................................
אגרות חוב למדינת ישראל .....................................
התחייבויות אחרות...............................................

18
18

30,375
10,195

29,160
10,229

28,446
12,005

19
20

2,456
1,529

2,385
1,447

2,270
1,225

21
22
23
18

1,950
3,894
2,338
1,895

1,863
4,968
2,341
2,105

1,780
4,751
2,326
2,198

54,632

54,498

55,001

הון עצמי
33
26

הון מניות ............................................................
קרנות הון ...........................................................
עודפים ..............................................................

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

9

1,048
950
14,831
16,829

1,048
950
13,593
15,591

1,048
950
12,823
14,821

79,519

81,235

77,606

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח והפסד/רווח כולל )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

הכנסות ..................................................................
עלות הפעלת מערכת החשמל
שכר ......................................................................
דלקים....................................................................
רכישות חשמל ........................................................
הפעלת מערכת הייצור ..............................................
הפעלת מערכת הולכה וחלוקה ...................................
פחת ......................................................................

ביאור

2009

שנסתיימה
לשנה
בדצמבר
31
ביום
*2008

*2007

28

18,704

24,142

20,870

1,365
8,674
135
646
333
3,635
14,788
3,916

1,442
12,825
155
596
318
3,515
18,851
5,291

1,508
10,618
122
547
329
3,383
16,507
4,363

רווח מהפעלת מערכת החשמל .................................

749
816
)(215
1,350

779
674
292
1,745

773
711
)(102
1,382

הוצאות מכירה ושיווק ...............................................
הוצאות הנהלה וכלליות............................................
הוצאות )הכנסות( התחייבויות לפנסיונרים ,נטו ..........

29
30
19

רווח מפעולות רגילות ..............................................

2,566

3,546

2,981

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות מימון ..........................................................
היוון הוצאות מימון ...................................................
העברת הכנסות מימון להתחייבויות פיקוח ...................
הוצאות מימון ,נטו ....................................................

2,141
)(240
489
2,390

1,842
)(259
965
2,548

838
)(255
1,297
1,880

176

998

1,101

32

רווח לפני מיסים על ההכנסה ...................................
מיסים על ההכנסה
הכנסות מהתאמת יתרות המיסים הנדחים עקב שינוי
שיעור המס העתידיים...............................................
מיסים נדחים אחרים ................................................

)(1,108
46
)(1,062

228
228

278
278

רווח נקי לשנה.......................................................

1,238

770

823

סה"כ רווח כולל לשנה .............................................

1,238

770

823

22

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.

10

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

יתרה ליום  1בינואר ............... 2007

הון מניות
נפרע

קרנות
הון

*עודפים

*סה"כ

1,048

950

12,000

13,998

שינויים בשנת 2007
רווח נקי .......................................
יתרה ליום  31בדצמבר ......... 2007

950

1,048

823

823

12,823

14,821

שינויים בשנת 2008
רווח נקי ........................................
יתרה ליום  31בדצמבר ......... 2008

950

1,048

770

770

13,593

15,591

שינויים בשנת 2009
רווח נקי ........................................
יתרה ליום  31בדצמבר ..... 2009

*
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

950

1,048

1,238
14,831

1,238
16,829

הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
חוק החברות הממשלתיות התשל"ה ) 1975 -להלן" :חוק החברות הממשלתיות"( קובע ,בין היתר ,כי החלטת דירקטוריון בדבר
ייעוד הרווחים של חברה ממשלתית ,לרבות בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(,
טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות )להלן" :רשות החברות"( .חלקה רשות החברות על החלטת הדירקטוריון ,כי אז חברה
מסוגה של החברה )כל עוד היא אינה חברה בהפרטה( תפעל על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה.
מדיניותה הנוכחית של רשות החברות )היכולה להשתנות מעת לעת( ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידנדים ,משנת 1995
ואילך ,קובעת:
 (1דיבידנד מרווחים שוטפים ישולם בחברות שירותים ציבוריים ,בשיעור של  60%מהרווח הנקי השוטף השנתי ,לפני תשלום
בונוס לעובדים מתוך הרווחים.
 (2דיבידנד מרווחים צבורים ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי ,תוך התחשבות במספר נתונים וגורמים רלוונטיים.
רישום ההפרשה לדיבידנד נעשה לאור הוראות סעיף  3לחוזר רשות החברות ג'  97 /1-2מיום  9בפברואר  1997והבהרת
רשות החברות לפיה יש להתייחס ברישום הדיבידנד לרווח הנקי על כל מרכיביו לפני תשלום בונוס מתוך הרווח לעובדים.
על פי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה אין ברישום הנ"ל כדי לגרוע או לפגוע בעמדת הדירקטוריון בקשר לחלוקה
עצמה בכל שנה.
דירקטוריון החברה בדעה כי על פי המבחנים בסעיף  302לחוק החברות הממשלתיות ,אשר לדעת יועציה המשפטיים של
החברה גובר על האמור בחוק החברות הממשלתיות ובחוזר הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל )להלן" :רשות החשמל"( מן
הראוי לקבוע את סכום הדיבידנד הראוי לחלוקה בהתאם למבחנים המצוינים בחוק החברות הממשלתיות בלבד.
סכום הדיבידנד על פי מדיניות זו ולפני הצגה מחדש לשנת  2004הינו כ 1,546 -מיליוני שקל חדש ,לשנת  2005הינו כ762 -
מיליוני שקל חדש ולשנת  2006הינו כ 166 -מיליוני שקל חדש .בגין שנת  2007לא חושב דיבידנד היות ועל פי כללי הדיווח
הקודמים הפסידה החברה בשנה זו .סכום הדיבידנד על פי מדיניות זו בשנת  2008הינו כ 342 -מיליוני שקל חדש )לפני הצגה
מחדש( ,ולשנת  2009הינו כ 743 -מיליוני שקל חדש.
בשנת  2005דירקטוריון החברה החליט להמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד בסך  118מיליוני שקל חדש בגין רווחי
שנת  ,2004וזאת ,מאחר ולדעתו אין לחלק דיבידנד מרווחים הנובעים משינוי חשבונאי ומסכום הנובע מירידת שיעור המס.
החברה פנתה למנהל רשות החברות לקבל את אישורו להמלצה לעיל ,לגבי שנת  ,2004וטרם קיבלה את תשובתו עד למועד
החתימה על דוח זה.
הדירקטוריון איננו ממליץ לעת עתה על חלוקת דיבידנד לשנים  2008 ,2006 ,2005ו.2009 -
החברה פנתה למנהל רשות החברות לקבל אישורו שלא להמליץ על תשלום דיבידנד בגין שנת  ,2008וטרם קיבלה את תשובתו
עד למועד החתימה על דוח זה.
ביום  26במרס  2008התקבלה תשובה ממנהל רשות החברות לגבי בחינת יעוד הרווחים לשנים  2005-2006ונאמר בה כי
"בשנת  2008אין בכוונת רשות החברות לדרוש חלוקת דיבידנד בגין השנים ."2005-2006
לעניין ההשלכה של ההצגה מחדש של הדוחות הכספיים ,על הדיבידנד  -טרם התקבלה התייחסות רשות החברות בנושא.
לעניין חלוקת בונוס לעובדים הרי ,שלפי חוזר רשות החברות מיום  15ביולי  ,2008בעניין מדיניות בונוס בחברות ממשלתיות
עסקיות ,לא תותר חלוקת בונוס לעובדים ,אם לא חולק דיבידנד בשנה שבגינה מבוקש הבונוס ,אלא באישור חריג של מנהל רשות
החברות ובכפוף לאישור מראש של ההנהלה והדירקטוריון .נכון לשלב זה ,לא הוגשה בקשה מטעם החברה למנהל רשות
החברות.
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי לפי דוח על רווח והפסד ורווח כולל ........................................
התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת  -נספח א' .
מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת ...............
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

1,238
5,453
6,691

770
1,575
2,345

823
3,272
4,095

רכישת נכסים קבועים ,בניכוי השתתפות הצרכנים ברכוש ....................
רכישת נכסים בלתי מוחשיים............................................................
השקעות בכספים בנאמנות ..............................................................
תמורה ממימוש נכסים קבועים .........................................................
גביית חובות לזמן ארוך ,נטו.............................................................
הפקדת פרעון פקדונות בתאגידים בנקאיים.........................................

)(3,702
)(170
)(40
42
61
-

)(2,374
)(178
)(286
48
2
-

)(3,525
)(257
)(282
67
61
235

מזומנים נטו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(3,809

)(2,788

)(3,701

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת אגרות חוב לזמן ארוך ,נטו ....................................................
קבלת הלוואות אחרות לזמן ארוך ,נטו ...............................................
פרעון אגרות חוב לזמן ארוך.............................................................
פרעון הלוואות לזמן ארוך מקופות גמל ...............................................
פרעון הלוואות אחרות לזמן ארוך ......................................................
הפקדת )פרעון( עסקאות הגנה נטו....................................................
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו ..........................................

2,595
901
)(4,470
)(187
)(1,077
92
)(521

4,808
320
)(43
)(187
)(1,176
)(231
130

מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון ...................

)(2,667

3,621

)(711

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים .............................................

215

3,178

)(317

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה ....................................

3,670

492

809

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה.....................................

3,885

3,670

492

מידע נוסף בדבר תזרימי מזומנים -
תשלומי ריבית בפועל ,נטו ...............................................................

2,860

2,670

2,787

תשלומי מיסים בפועל ,נטו ...............................................................

12

6

4

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

12

2,157
164
)(1,125
)(187
)(1,367
)(550
197

חברת החשמל לישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )במיליוני שקל חדש(
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
נספח א' -התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות ...........................................................................
מיסים נדחים ,נטו ........................................................................
ירידה בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו .................................
שחיקת הלוואות ואגרות חוב ,נטו ,כולל עסקאות הגנה .......................
עלייה בהפרשים בגין גידול בהפרשות להשבת סכומים עקב הצגה
מחדש של דוחות הכספיים ............................................................
גידול חשיפת החברה לשינויים במטבע חוץ המועברת לצרכנים ...........
ירידה )עליה( בהתחייבויות פיקוח אחרות ........................................
שיערוך )שחיקת( חובות לגבייה .....................................................
הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע ..............................................
ירידת )עליית( ערך כספים בנאמנות ,נטו .........................................

3,927
)(1,069
)(894

3,638
222
)(99
)(857

3,719
287
)(310
)(1,878

87
102
2,109
14
)(24
)(105
4,147

83
277
)(614
) (1
8
)(103
2,554

81
1,098
) (5
20
94
2
3,108

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בלקוחות בגין מכירות חשמל .....................................
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה................................................
ירידה )עליה( במלאי מחסנים ........................................................
ירידה )עליה( במלאי דלקים..........................................................
עליה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע ,נטו.....
עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים .............................................
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות .................................................

268
47
11
1,239
134
81
)(474
1,306
5,453

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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)(185
)(28
) (1
)(472
53
)(729
383
)(979
1,575

29
)(54
) (3
)(619
)(42
854
) (1
164
3,272

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי
א .פעילות החברה
 .1חברת החשמל לישראל )להלן" :החברה"( עוסקת מכח רשיונות שניתנו לה על ידי מדינת ישראל בייצור ,הולכה,
חלוקה ,והספקה של חשמל וכן בסחר בו .החברה הוגדרה כספק שירות חיוני בגין פעילויותיה אלו .החברה
הוכרזה כמונופולין על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים .החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות
לפעילויות האמורות.
מידע נוסף על מגזרי הפעילות של החברה מוצג בביאור  34להלן.
 .2החברה הינה חברה ממשלתית )שמדינת ישראל מחזיקה בכ 99.85% -מהון מניותיה( הכפופה לחוק החברות
הממשלתיות )ראה סעיף ד' להלן(.
החברה הינה גם חברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות וכן תאגיד מדווח כמשמעותו בחוק ניירות ערך
התשכ"ט.1969 -
ב .חוק משק החשמל
החברה כפופה להוראות חוק משק החשמל ,התשנ"ו ) 1996 -להלן" :חוק משק החשמל"( והתקנות מכוחו .מטרותיו
של חוק משק החשמל הן להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור ,וזאת תוך הבטחת אמינות ,זמינות,
איכות ,יעילות ,והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות וכן להסדיר שינויים מבניים במשק החשמל ,לרבות
המבנה העתידי של החברה .על פי חוק זה הוקמה רשות החשמל אשר תפקידיה בין השאר קביעת תעריפים ודרכי
עדכונם וכן מתן רשיונות ופיקוח על מילוי הוראות שנקבעו ברשיונות.
להלן תיקונים ועדכונים לחוק משק החשמל:
•

במסגרת תיקון מספר  9לחוק משק החשמל מיום  23ביולי  ,2009נוסף סעיף  17א' לפיו מוקנית לרשות
החשמל סמכות לבטל את תוקפו של רשיון ספק שירות חיוני )לאחר שהתרתה בבעל רשיון זה( ,אם היא נוכחה
לדעת כי בעל רשיון ספק שירות חיוני לא ביצע את כל התשלומים המגיעים )לפי חוק החשמל או תנאי הרשיון(
לבעל רשיון אחר מאותו בעל רשיון ספק שירות חיוני .החברה ,למעט מקרים חריגים ובנסיבות שלא היו
בשליטת החברה )כגון שביתה( ,הקפידה לשלם לבעלי רשיונות אחרים את התשלומים המגיעים להם על פי דין,
במועדם וכסדרם .בנוסף ,החברה בדעה ,כי גם במקרה של הפרת החובה לשלם לבעל רשיון אחר תשלום
המגיע לו על פי דין ,הסבירות להפעלת סנקציה כה חמורה ובעלת השלכות מרחיקות לכת על משק החשמל,
הינה נמוכה מאוד .עוד במסגרת תיקון מספר  9לחוק משק החשמל ,הורחבה הגדרת המונח "תעריפים" ,באופן
שתכלול לא רק תשלומים שמשלם בעל רשיון הולכה לבעל רשיון אחר ,אלא תשלומים שמשלם כל בעל רשיון
לבעל רשיון אחר ,וכן תשלומים שמשלם ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור חשמל על ידי הצרכן ותשלומים
לצרכן במסגרת הסדרי ניהול ביקושים לפי חוק משק החשמל .בהתאם ,תוקן גם סעיף ) 17ג (1לחוק משק
החשמל ,כך שהוא מסדיר תשלום של כל בעל רשיון ספק שירות חיוני )ולא רק בעל רשיון הולכה ,כפי שהיה
טרם התיקון( לבעל רשיון או לצרכן )ולא רק לבעל רשיון ,כפי שהיה ערב התיקון( ,וזאת על מנת להתאימו לתיקון
ההגדרה "תעריפים" ,כמפורט לעיל.

•

בתאריך  14ביולי  2008תוקן חוק משק החשמל ,תיקון מס'  ,8אשר לפיו לחברה רשיונות לפעילויותיה עד ליום
 1ביולי  2009וביטל את מנגנון צווי היישום וההארכה ,אבני הדרך ,ולוחות הזמנים שהיו קבועים בחוק ובצווים
לצורך הקמת חברות ייצור ,חלוקה והולכה .כמו כן ,נקבע כי הארכה עתידית של הרשיונות אינה מצריכה תיקון
חקיקה בכנסת אלא ניתנה לשרים אפשרות בתנאים הקבועים בחוק ,להאריך את המועדים האמורים לתקופות
נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם.
ביום  25ביוני  2009האריכו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות )להלן" :השרים"( בצו משק החשמל ,התשס"ט
 ) 2009דחיית מועדים( את רשיונות החברה עד ליום  1בינואר  .2010החברה פנתה לשרים בתאריך 29בנובמבר  ,2009בבקשה להאריך את הרשיונות בהתאם לצו משק החשמל מעבר ל 1 -בינואר  ,2010לשנה
נוספת ,על מנת למנוע מצב שבו תפעל שלא בהתאם לאמור בחוק משק החשמל .בתאריך  29בדצמבר ,2009
לאחר התייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,האריכו השרים בצו
משק החשמל התש"ע ) 2009 -דחיית מועדים( ,את רשיונות החברה עד ליום  1בינואר  ,2011לאחר שנוכחו כי
הדבר חיוני לקידום מטרות החוק.
לעניין אחד מתנאי הרשיון בדבר פרסום דוחות כספיים מבוקרים לפי מרכזי רווח ,הרי שהחברה לא מגישה
דוחות כאמור .לדעת הנהלת החברה והדירקטוריון ,החברה חשופה להליכים העלולים להינקט נגדה עקב אי
עמידה בדרישות אלה .בנוסף ,חוק משק החשמל קובע סנקציות נגד מי שפועל ללא רשיון כדין.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ב .חוק משק החשמל )המשך(
• לעניין הוראות החוק בקשר למעבר למבנה קונצרני ולהחזקות ההדדיות בפעילויות השונות לדעת הנהלת
החברה והדירקטוריון ,יישום התיקון לחוק מאפשר מעבר למבנה קונצרני בלוח זמנים מדורג ,שבו החברה
כחברת אם ,תחזיק בחברות בנות כדלקמן :לפחות ארבע חברות בעלות רשיון ייצור הפועלות על בסיס תמהיל
דלקים דומה ,אשר כל אחת תחזיק ברשיונות ל 30% -מהיקף כושר הייצור במשק ,לכל היותר .לפחות ארבע
חברות בעלות רשיון חלוקה ,אשר כל אחת תחזיק ברשיונות ל 25% -מהיקף החלוקה במשק ,לכל היותר ,כאשר
העלויות לעניין מתקני החשמל המשמשים כל אחת מהחברות יהיו דומות ככל שניתן .חברה בעלת רשיון הולכה,
אשר השרים יקבעו עד ה 1 -בינואר  2011האם תיוותר במסגרת הקונצרנית .חברה בת או חברות בנות למתן
שירותים לפי הוראות החוק .החל מ 1 -בינואר  ,2009ולגבי החברה ,בהתקיים תנאים מסוימים ,מיום  1בינואר
 ,2010החברה או חברות הבנות שתוארו לעיל יקבלו רשיון על פי החוק ,לא יוכלו לספק שירותים לאחרים אלא
לעצמן ויתנו עדיפות לקבלת שירותים מחברה )או חברות( השירותים ,על אף הוראות חוק חובת המכרזים .עד
לחודש יולי  2013החברה כחברת האם תוכל להחזיק ב ,51% -לכל היותר ,מאמצעי השליטה בחברות הייצור
או החלוקה .פעילות ניהול המערכת הינה פעילות הטעונה רשיון לפי חוק משק החשמל ותהיה בתאגיד נפרד
מחוץ למבנה הקונצרני של החברה.
לנוכח עיצומי העובדים עד כה )ראה ביאור  24ג'( ומאחר והמשא ומתן עם גורמי הממשלה השונים בסוגיות
השינוי המבני טרם הבשיל לכדי הסכמות ,לא חלה כל התקדמות ממשית בביצוע השינוי המבני )ראה גם סעיף
ה'  7להלן(.
ג .מנגנון תעריף החשמל
ביום  5ביולי  2002נכנסו לתוקף בסיסי תעריפי החשמל ואמות המידה לשנים  ,2002-2005ודרך עדכונם )להלן:
"מסמך התעריף"( .במסמך התעריף מפורטות החלטות רשות החשמל לגבי מבנה ורמת התעריפים עבור מקטעי
הפעילות של החברה  -הייצור ,ההולכה ,החלוקה במתח גבוה והחלוקה במתח נמוך .כמו כן ,נקבע כי במידה ועד
ליום  31בדצמבר  2005לא ייקבעו בסיסי תעריפים חדשים לגבי  1בינואר  2006ואילך ,אזי יהיו החלטותיה של
רשות החשמל תקפות עד למועד קביעת בסיסי תעריפים חדשים .מסמך התעריף הנוכחי קובע ,בין היתר את
העקרונות הבאים:
בסיס הנכסים הפעילים המוכרים המותאמים על פי גילוי דעת  36של לשכת רואי חשבון בישראל ,המשמש לקביעת
כיסוי הוצאות פחת ,מימון ותשואה על ההון ,נקבע על בסיס הנכסים הפעילים המוכרים ,המותאמים על פי גילוי דעת
 36של לשכת רואי חשבון בישראל ,בכל אחד מהמקטעים כלהלן:
א( מקטע הייצור
ב( מקטע ההולכה
ג( מקטעי החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך
ד( מקטע עלויות צרכן
כמחצית הצרכנים משלמים עבור החשמל תעריף אחד משוקלל ,הכולל את כל מקטעי הפעילות ,כל צרכן על פי מתח
ההתחברות אשר משקף את חלקי המערכת הנדרשים על מנת לספק לו את החשמל.
תעריף הייצור כשלעצמו משמש גם לעסקאות עם יצרנים פרטיים.
תעריף ההולכה משמש גם לעסקאות עם יצרנים עצמיים .יצרנים פרטיים המוכרים חשמל ללקוחותיהם משלמים
תעריפי הולכה וחלוקה ,על פי מתח ההספקה ללקוח.
במסמך התעריף נקבעה העלות המוכרת לחברה עבור כל אחד מהמקטעים שלעיל.
העלות המוכרת מורכבת מהרכיבים העיקריים הבאים:
עלויות דלקים
.1
עלויות הון
.2
עלויות תפעול
.3
עלויות הדלקים המוכרות מהוות כ 52.7% -מהתעריף הנוכחי ,עלויות הון כ 27% -ועלויות תפעול כ.20.3% -
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ג .מנגנון תעריף החשמל )המשך(
להלן פירוט לגבי כל אחד מרכיבים אלה ,וכן נושאים נוספים הנוגעים לבסיס התעריף הנוכחי:
 .1עלויות דלקים
רכיב עלויות הדלקים בתעריף נקבע על פי כמויות דלקים נורמטיביות מאושרות ומחירי דלקים מאושרים
המבוססים על עלויות דלקים בפועל.
תעריף החשמל כולל רכיב לכיסוי הוצאות הדלק בתחנות הכוח של החברה .רכיב זה נקבע על פי תמהיל משוער
של שימוש בתחנות הכח השונות )הצורכות סוגי דלקים שונים ובעלות ניצולת שונה אחת מהשנייה(.
תמהיל הדלקים המשוער נקבע מדי שנה מראש בהתבסס על נתונים שונים כגון היקפי הביקושים לחשמל
החזויים לאותה שנה וזמינות צפויה של כל אחת מתחנות הכח .עבור שנת  2008תמהיל הדלקים נקבע על פי
עקום הביקוש שהתממש בפועל ,וזאת מאחר שהעדכון השנתי לשנה זו נעשה בעת שהנתונים כבר היו ידועים.
לעניין סל הדלקים לשנת  2009ראה ביאור  20להלן וכן סעיף  4ה' להלן.
בנוסף קבעה בעבר רשות החשמל כי עד לשנת  2007ועד בכלל ,חלק מהחיסכון בעלויות הדלק שינבע כתוצאה
ממעבר לשימוש בגז טבעי יישאר בידי החברה כתמריץ לשנים .2003-2006
 .2עלויות הון
רכיב עלויות ההון המוכרות מורכבות מהרכיבים העיקריים הבאים:
 בסיס נכסים פחת תשואה על ההון :תשואה על ההון העצמי ותשואה על ההון הזר.א( בסיס הנכסים
עלויות ההון מחושבות על בסיס הנכסים המוכרים הפעילים של החברה .הנכסים הנמצאים בהקמה אינם
משמשים לחישוב עלויות ההון.
בסיס הנכסים במקטע הייצור חושב על סמך נתוני הרכוש הקבוע הפעיל נטו בשנים  1995-1999ואילו
ביתר המקטעים על סמך הנכסים הממוצעים בשנת .2000
ב( פחת
עלויות הפחת המוכרות מבוססות על עלויות הפחת הרשומות בספרי החברה .עלויות הפחת המוכרות
למקטע הייצור נקבעו על בסיס השנים  1996-1999וליתר המקטעים על בסיס שנת .2000
ג( תשואה על ההון
לשם חישוב התשואה המוכרת על ההון נקבע יחס הון עצמי להון זר של שליש ושני שליש בהתאמה.
) (1תשואה על ההון העצמי
שיעור התשואה השנתי על ההון העצמי נקבע ל 7% -על מקטע הייצור 5.5% ,על מקטע ההולכה ו-
 6.2%על מקטעי החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך.
) (2תשואה על ההון הזר
לשם חישוב התשואה המוכרת על ההון הזר נקבעה התפלגות מוכרת של ההון הזר בין הון זר הצמוד
לסל המטבעות )המייצג הלוואות הנלקחות בחו"ל( להון זר צמוד מדד )המייצג הלוואות צמודות למדד
הנלקחות בארץ( .להתפלגות זו נקבע נתיב על פני השנים .על פי הנתיב שנקבע שיעור ההון הזר
הצמוד לסל המטבעות ירד מ 70% -בשנת  2002ל 54% -בשנת  .2006בשנים  2007ו 2008 -חלקו
של ההון הזר צמוד סל המטבעות המשיך לרדת ל 50.61% -ו 47.43% -בהתאמה.
הריביות על ההון הזר נקבעות בהתבסס על העלויות השוררות בשווקים ,באופן משוקלל .בעדכון
השנתי לשנת  2008נקבעה ריבית של  6.76%על ההון הזר צמוד לסל המטבעות ו 4.70% -על ההון
הזר צמוד למדד .בעדכון השנתי לשנת  2009טרם נקבעו שיעורי הריבית על ההון הזר .רשות החשמל
החליטה כי עדכון השיעורים יבוצע עם כניסת בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור לתוקף ,וזאת על
פי המודלים שייקבעו בבסיס התעריף החדש ,ראה ביאור  3א'  3 1להלן ,וכן סעיף  4ה( להלן.
 (3עלויות תפעול
מקטע היצור מתבסס על ניתוחי הוצאות התפעול של החברה בשנים  1996-1999בתוספת התאמות מסוימות,
וביתר המקטעים בהתאם לדוחות הכספיים של שנת  2000בתוספת התאמות מסוימות.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ג .מנגנון תעריף החשמל )המשך(
 (4נושאים נוספים
א( מקדמי הפחתה
נקבעו מקדמי הפחתה לקוט"ש נמכר אשר מייצגים את הצפייה להתייעלות וכן אמורים לשקף יתרונות לגודל
בשיעורים שנתיים מצטברים .השיעורים השנתיים הינם 2.1% :על תשומות מקטע הייצור ,למעט דלק,
 1.3%על תשומות מקטע ההולכה וההשנאה 2.5% ,על תשומות מקטע החלוקה במתח גבוה 3.7% ,על
תשומות מקטע החלוקה במתח נמוך ו 2% -על תשומות מקטע עלויות הצרכן.
ב( עדכון שוטף של התעריף:
עלויות הדלקים המוכרות צמודות לשינויים במחירי הדלקים .עלויות ההון הזר מוצמדות למשקלות סל
המטבעות )כפי שנקבע על ידי בנק ישראל ב 1 -במאי  (2006ושאר רכיבי התעריף צמודים למדד.
רכיב ההון הזר ,הצמוד לסל המטבעות ,מתעדכן בעת פרסום המדד ובעת מועד העדכון השנתי .בכל מועד
מחושב מחדש סל התשומות של כל אחד מהמקטעים.
תעריפי החשמל מחושבים מידי שבועיים )עם פרסום מדד המחירים לצרכן ועם פרסום מחירי דלקים( )להלן:
"צרכן תיאורטי"(.
תעריפי החשמל מתעדכנים בפועל בהתרחש המוקדם מבין האירועים הבאים:
) (1שינוי עלות סל התשומות של כלל המערכת ,בניכוי מקדם הפחתה ב 5.5% -לפחות ,ביחס לתעריף
המעודכן.
) (2שינוי עלות סל התשומות של כלל המערכת ,בניכוי מקדם הפחתה של  3.5%לפחות ,ובתנאי שחלפו
שלושה חודשים ממועד העדכון האחרון.
) (3בחלוף חצי שנה ממועד העדכון האחרון.
ההפרשים הנוצרים בין העדכון בפועל לבין העדכון התיאורטי נזקפים כנכס )התחייבות( פיקוח ונכללים
בתעריף החל ממועד העדכון השנתי.
ג( עדכון שנתי:
מידי שנה ,בחודש אפריל ,אמורה לבצע רשות החשמל עדכון שנתי של רכיבים שונים של העלויות המוכרות.
הרכיבים המעודכנים הינם :תשואה על הון זר ,תמהיל הדלקים ,מרכיב רשת והטמנת קווים ,פיצוי בגין
איחור בעדכון ,עלויות בגין רכישת חשמל מיצרנים פרטיים ,תמריץ הגז ,הסבת תחנות כח למחזמ"ים ועוד.
ב 3 -במרס  2009בוצע עדכון רטרואקטיבי לשנת  .2008ההפרשים בגין האיחור בעדכון נרשמו כהתחייבות
פיקוח בסך של 192מיליוני שקל חדש.
ביום  3במאי  2009פרסמה רשות החשמל את העדכון השנתי לשנת  ,2009העדכון כלל רק חלק קטן
מרשימת רכיבי התעריף שאמורים להתעדכן במסגרת העדכון השנתי .העדכון של מרבית הרכיבים כגון:
רכיבי סל הדלקים ,עלויות ההון הזר ,ותוספות להון בגין מחזמ"ים ,בוצע עם כניסת בסיס התעריף החדש
במקטע הייצור שפורסם במהלך פברואר  ,2010וזאת על פי המודלים העדכניים של הבסיס החדש )ראה
גם ביאור  3להלן(.
ד( תוספת בגין תוכנית חירום
ראה ביאור  3ה' להלן.
ה( בתאריך  15בפברואר  2010קבעה רשות החשמל בסיסי תעריפים חדשים לעלויות מוכרות למקטע הייצור
לשנים ) 2010-2014ראה ביאור  3ד'  2להלן(.
ד .חוק החברות הממשלתיות
חוק החברות הממשלתיות משפיע על החברה בתחומים הבאים:
 (1בסיס הדיווח הכספי ומידע נוסף )ראה ביאורים  2א' 37 ,ו.(38 -
 (2מדיניות חלוקת דיבידנד )ראה דוח על השינויים בהון העצמי(.
 (3ניהול הממשל התאגידי בהתאם לחוזרים המחייבים את החברה.
 (4קביעתם והתקיימותם של בקרות גילוי ודיווח )ראה ביאור .(37
 (5חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית ,זולת אם קבעה
לה הממשלה ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,שיקולי פעולה אחרים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל
ממשלות ישראל ומשרדיהן קיבלו במשך השנים החלטות הנוגעות למשק החשמל )לגבי חלקן ,הכוללות מועדים
לביצוע ,טרם בוצעה החלטה משיקולים שונים הכרוכים ,בין היתר ,בהתקדמות הדיונים בין המדינה לחברה וסכסוכי
עבודה בחברה( אשר משמעותן:
 (1קידום ושילוב יצרנים פרטיים בייצור החשמל תוך שימוש במערכת ההולכה של החברה )ליום המאזן היקף כושר
הייצור המותקן של יצרני חשמל פרטיים מהווה כ 1.95% -מסך כושר הייצור המותקן של החברה .יחד עם זאת,
ניתנו אישורים עקרוניים מותנים נוספים ליצרנים פרטיים בהיקף כולל של כ 1,742 -מגאווט ,המהווים ליום הדוח
על המצב הכספי כ 14.9% -מכושר הייצור המותקן של החברה(.
 (2צמצום הביקושים במשק החשמל.
 (3הקמת שתי חברות ממשלתיות בבעלות מדינת ישראל ,אשר יפעלו במשק החשמל  -חברת ניהול המערכת בע"מ
וחברת תחנות ייצור חשמל חדשות בע"מ .למיטב ידיעת החברה ,בתאריך  26באוקטובר  2008נרשמו ברשם
החברות שתי חברות ממשלתיות כאמור  -חברת ניהול המערכת בע"מ וחברת תחנות ייצור חשמל חדשות בע"מ.
בנוסף ,הוחלט כי ניתן יהיה להעניק רשיונות ייצור נוספים לחברה רק בגין תחנות שיאושרו במסגרת תוכנית
הפיתוח עד ליום  1בינואר  .2009עד למועד זה תאושר הקמתן של תחנות כוח על ידי החברה בהיקף שלא יעלה
על  1,750מגאווט .לא תאושר הקמתן של תחנות כוח נוספות מעבר לאמור בידי החברה אלא בנסיבות מיוחדות,
אם נוכחו השרים בהתייעצות עם רשות החשמל ורשות החברות כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת הכוח,
בשים לב לצרכים המיידים של משק האנרגיה.
כמו כן הוחלט )ביום  12במאי  (2009להטיל על השרים לקדם את פעילותן של החברות הממשלתיות שהוקמו,
מכוח החלטת הממשלה מיום  30ביוני  ,2008לעניין ניהול מערכת החשמל ,הקמה והפעלה של תחנות כוח,
בהתאם למטרות החברות האמורות ,בכלל זה ,גיוס כוח האדם הנדרש ,הקצבת ההון הדרוש לחברות על מנת
לממש את מטרותיהן ,הכנת החברות לקבלת הרשיונות הנדרשים וקידום פעילותן .למיטב ידיעת החברה ,מונו
בחברות אלו דירקטורים ,אולם אין בחברה מידע על פעילות אחרת בחברות אלו )ראה סעיף  8להלן(.
 (4שינוי מבנה משק החשמל ומבנה החברה וככל שיידרש גם שינוי חוק משק החשמל.
להלן עיקרי החלטות נוספות שאינן מופיעות בחוק על תיקוניו:
א( החברה תהיה חברת אחזקות )להלן" :חברת האחזקות"( בבעלות ממשלתית .מחברת האחזקות יפוצלו
חברות בתחומי הייצור ,החלוקה ,הולכת חשמל וניהול מערכת וחברות בתחומי השירותים הנוספים כמפורט
להלן.
ב( הנהלת החברה ,וכל תחום פעילות של החברה שלא יתואגד בנפרד כאמור להלן ,יישארו חלק מחברת
האחזקות.
ג( עד ליום  1בינואר  2012יירד שיעור האחזקות של חברת האחזקות בכל אחת מחברות הייצור ,חברות
החלוקה וחברות השירותים ל ,51% -לרבות בדרך של הנפקה לציבור.
ד( העובדים יהיו זכאים לתגמול ,במסגרת הירידה בשיעור האחזקות של חברת האחזקות )כאמור בסעיף ג'
לעיל( ,מאת חברת האחזקות או חברות הייצור ,חברות החלוקה וחברות השירותים ,בהתאם לעניין ,בהתאם
לנוהלי תגמול עובדים בהפרטה של רשות החברות .כמו כן ,יהיו העובדים רשאים להתמודד על רכישת
אחזקות נוספות בחברות אלו ,בתנאים שוויוניים.
ה( מקטע הייצור וההספקה ,עם התבססות התחרות ,יוצא בהדרגה מפיקוח תעריפי של רשות החשמל.
ו(

השרים יהיו רשאים לאשר מכירת אחזקות בחברות הייצור ובחברות החלוקה )מעבר לאמור בסעיף ג' לעיל(.
בהעדר הסכמה בין השרים יכריע בעניין ראש הממשלה ,זאת מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות
הממשלתיות.

ז( עם מכירת  49%מאחזקות חברת האחזקות בחברת ייצור ,חברה זו תורשה לעסוק בהתפלת מים .פעילות זו
תיעשה על פי כללי ההסדרה הנהוגים בתחומים אלו.
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 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל )המשך(
ח( תעריפי ההולכה ותעריפי החלוקה יהיו מחויבים לשיעור תשואה נאות להון ,לצורך היציבות הפיננסית של
חברת ההולכה וניהול המערכת וחברות החלוקה בהתאמה.
ט( חברות החלוקה יפעלו לתפעול רשת החשמל האזורית הקיימת ופיתוחה ,ופעילותן תיעשה תחת פיקוח ,ובכלל
זה תעריף שירות לחלוקה.
י(

חברות החלוקה יחויבו לתת שירותים בתנאים שוויוניים לכל הגורמים במשק החשמל.

יא( עד ליום  1במרס  2007אגפי התכנון ,ההקמה והביצוע ,טכנולוגית המידע והלוגיסטיקה של החברה יפעלו
כחטיבות נפרדות במסגרת חברות האחזקות.
יב( עד ליום  1בינואר  2009יתואגדו כל אחת מן החטיבות ,כחברה בת נפרדת תחת "חברת האחזקות".
יג( לאחר ינואר  2012יימכרו יתר האחזקות של חברת האחזקות בכל אחת מחברות השירותים.
יד( השרים יוסמכו לקבוע בתקנות ,על אף הוראות חוק חובת המכרזים ,כי חברות הייצור ,החלוקה וההולכה
שפוצלו מהחברה יתנו עדיפות להתקשרויות עם חברות השירותים ,לתקופה ובתנאים שייקבעו השרים .כמו
כן ,חברות אלו יהיו רשאיות להתמודד גם על מכרזים אחרים שמחוץ לתחום החשמל.
טו( עם מכירת  49%מאחזקות חברת האחזקות בחברות החלוקה והייצור ,תורשה חברת האחזקות להקים
חברות בנות שיעסקו בתחומי פעילות אחרים .פעילות זו תיעשה על פי כללי ההסדרה הנהוגים בתחומים אלו.
טז( הוחלט להסמיך את נציגי רשות החברות ,אגף התקציבים באוצר ומשרד התשתיות הלאומיות ,להידבר עם
הנהלת החברה וארגון העובדים היציג של החברה אודות השינוי המבני של מבנה משק החשמל ומבנה
החברה .ההסכמות אליהן יגיעו הצדדים במסגרת ההידברות ,יובאו לאישור ועדת השרים לענייני חברה
וכלכלה ,ככל שיידרש לצורך תיקון חוק משק החשמל.
יז( הוחלט להקים צוות הכולל את נציגי רשות החברות ,אגף התקציבים באוצר ,הממונה על השכר באוצר ,משרד
התשתיות הלאומיות והנהלת החברה לניהול משא ומתן עם ארגון העובדים היציג של החברה בנושא זכויות
העובדים במסגרת השינוי המבני .לעלויות המוכרות של השינוי המבני יימצא ביטוי בתעריפי החשמל
העתידיים.
 (5מסמך המדיניות ליישום מתווה השינוי המבני
ביום  15בפברואר  2007חתמו מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ,הממונה על התקציבים במשרד האוצר
ומנהל רשות החברות ,על מסמך )להלן" :מסמך המדיניות"( ,הכולל את עיקרי המלצותיהם ליישום מתווה
השינוי המבני בחברה .על בסיס החלטת הממשלה )כאמור בסעיף  4לעיל( ומסמך המדיניות ,תוקן חוק משק
החשמל ביום  1במרס ) 2007תיקון מספר  ,(5כאשר מאז תיקון מס'  5נערכו תיקונים נוספים בחוק משק
החשמל אשר יש להם השפעה על השינוי המבני ,שהאחרון שבהם תיקון מס' .8
להלן עיקרי מסמך המדיניות המרחיבים מעבר להחלטת הממשלה וחוק משק החשמל:
א( מבנה החברה
החברה תהיה חברת אחזקות בבעלות ממשלתית ,וממנה יפוצלו בשלבים חברות בנות בתחומי הייצור,
המסירה ,החלוקה וחברות שירותים בתחומי ביצוע והקמה של תחנות כוח ,שירותים ולוגיסטיקה ,טכנולוגיות
מידע ודלקים.
כמו כן ,על בסיס הפעילות הקיימת בחברה ,תוקם חברה ממשלתית נפרדת בבעלות ממשלתית מלאה
לניהול המערכת ,ניהול הסחר ותכנון לטווח ארוך ,אליהן יועברו הפעילויות הקיימות בחברה בתחומים אלה,
בהתאם ללוח זמנים שנקבע.
בשלב הביניים ,הנהלת החברה ,וכל תחום פעילות של החברה שלא יתואגד בנפרד ,יישארו חלק מחברות
האחזקות .אחת ממטרותיו של השינוי המבני הינה ,השגת התייעלות בתפקודה של החברה אשר תביא לידי
תוספת כוח ייצור למשק ,תוך השתת עלויות מינימליות על צרכני החשמל.
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 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל )המשך(
 (5מסמך המדיניות ליישום מתווה השינוי המבני )המשך(
א( מבנה החברה )המשך(
) (1ניהול המערכת
תוקם ותופעל חברה בבעלות ממשלתית מלאה לניהול המערכת ,ניהול הסחר ותכנון לטווח ארוך .כל
אחת מפעילויות אלו תפעל במרכז רווח מבוקר .פעילותה של חברת ניהול המערכת תיעשה תחת
פיקוח .התעריפים למימון פעילותה ואמות המידה לפעילותה ייקבעו על ידי רשות החשמל .חברת ניהול
המערכת תחויב לספק שירותים ללא הפלייה לכל הגורמים במשק החשמל.
) (2מערכת המסירה
תוקם חברת בת של החברה שתעסוק במערכת המסירה ,ותהיה אחראית להולכת חשמל ,השנאה
ומיתוג ,ייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין החברה לבין חברת מערכת המסירה ,על
מנת להבטיח את עצמאותה העסקית של חברת מערכת המסירה והבטחת התפתחות התחרות .זכויות
השליטה בחברת מערכת המסירה יהיו בידי המדינה ,והכל כדי להבטיח אי תלות ומניעת ניגודי עניינים
בחברות בקבוצת החברה .פעילותה של חברת מערכת המסירה תיעשה תחת פיקוח .תעריפי השירותים
הניתנים על ידי החברה ואמות המידה ייקבעו על ידי רשות החשמל.
) (3מערכת החלוקה
מקטע החלוקה יפוצל לארבע או חמש חברות חלוקה אזוריות ,בעלות רציפות טריטוריאלית ,שיהיו
דומות מבחינת מבנה העלויות ובהיקף פעילותן ככל שניתן .החברות תוקמנה ותופעלנה כחברות בת של
החברה בתחומי אחריות במפורט במסמך המדיניות ,וייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות
בין החברה וחברות החלוקה ובין חברות החלוקה לבין עצמן על מנת להבטיח עצמאות עסקית .פעילות
חברות החלוקה תיעשה תחת פיקוח כאשר אמות מידה ותעריפים שייגבו חברות החלוקה ייקבעו על ידי
רשות החשמל וחברות החלוקה יחוייבו לספקי שירותים ללא הפליה לכל הגורמים במשק החשמל.
) (4מקטע ההספקה
עם תאגוד חברות הייצור של החברה ,יתבצע שיוך ראשוני של כלל הצרכנים במשק לאותם חברות ,על
פי עקרונות שתקבע המנהלת לביצוע השינוי המבני ובאישור השרים .באספקת החשמל לצרכנים יעסקו
חברות הייצור וכן גורמים עצמאיים נוספים שאינם חברות החלוקה ,המסירה או ניהול המערכת וזאת על
פי רשיונות הספקה .הסרת הפיקוח על המחירים במקטעי הייצור וההספקה ,כמו היכולת לבחירת
הצרכנים יעשו בהדרגה ,על פי קבוצת צרכנים ,כאשר מהצרכנים הגדולים ביותר יוסר הפיקוח בתחילת
התהליך ומהצרכנים הביתיים בסופו .עד ליום  1בינואר  ,2008ייקבעו כללים שיבטיחו חופש בחירה
לצרכנים.
) (5שירותים נוספים
אגפי תכנון הקמה וביצוע של תחנות כוח ,טכנולוגית המידע ,לוגיסטיקה ותחום הדלקים ,יוקמו ויפעלו
כחברה/חברות בנות נפרדות של החברה ,וייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין
החברות הבנות לחברה ובין החברות בנות לבין עצמן ,על מנת להבטיח את עצמאותן העסקית של
החברות ואת התפתחות התחרות בענף .לאחר מכירת  49%מאחזקות החברה בחברות החלוקה
והייצור ,תורשה החברה להקים חברות בנות שיעסקו בתחומי פעילות אחרים .פעילות זו תיעשה בכפוף
לאמור בסעיף ) 6ד( לחוק משק החשמל.
ב( ייצור החשמל
) (1מסמך המדיניות מציג שתי חלופות למבנה חברות הייצור:
חלופה :1
פעילות הייצור ביחידות הייצור הקיימות בחברה ,תועבר לארבע עד שש חברות בנות )"חברות הייצור"(,
אשר יהיו ,ככל הניתן ,בעלות הרכב דומה ,של טכנולוגיות הייצור ,ושל הרכב צריכת הדלקים המשמשים
להפעלת יחידות הייצור ובעלות עלויות ייצור דומות ,למעט יחידות הפחם .כל אחד משני אתרי הפחם
הקיימים יוחזקו על ידי שתי חברות ייצור ,באמצעות בעלות משותפת ,ולא ימכרו חשמל ישירות לצרכנים.
חלופה :2

20

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל )המשך(
 (5מסמך המדיניות ליישום מתווה השינוי המבני )המשך(
א( מבנה החברה )המשך(
ב( ייצור החשמל )המשך(
) (1מסמך המדיניות מציג שתי חלופות למבנה חברות הייצור:
פעילות הייצור הקיימת תועבר לארבע חברות בנות ,אשר יהיו ,ככל שניתן ,בעלות הרכב דומה ,של
טכנולוגיות הייצור ,ושל הרכב צריכת הדלקים המשמשים להפעלת יחידות הייצור ,למעט יחידות הייצור
הפחמיות .שני אתרי הפחם הקיימים יהיו כל אחד בבעלות אחת מחברות הייצור ,כך שלשתי חברות
ייצור תהיה ,בנוסף לשאר היחידות ,גם תחנה פחמית .חברות הייצור השלישית והרביעית יהיו בעלות
הסכמים לרכישת יכולת ו/או אנרגיה משתי החברות בעלות היחידות הפחמיות .כל זאת לשם יצירת
תמהיל דומה באספקת החשמל.
) (2שתי החלופות הנ"ל יכללו תחנות כוח פחמיות עתידיות )" "Dו ( "E"-אשר תוקמנה ותאוגדנה על ידי
חברות בנות של החברה ,בכפוף לעקרונות שמפורטים במסמך המדיניות וליישום השינוי המבני בחברה,
בהתאם לתוכניות הפיתוח המאושרות על ידי שר התשתיות הלאומיות ובכפוף לכל דין.
) (3קביעת מבנה חברות הייצור והקמתן,ייעשה באופן שימנע כשלי שוק או ניצול בלתי הוגן של כוח השוק
בשוק החשמל.
) (4ייקבעו כללים ברורים של הפרדה מבנית ואי תלות בין חברת האחזקות לבין חברות הייצור ,ובין חברות
הייצור לבין עצמן ,על מנת להבטיח את עצמאותן העיסקית של חברות הייצור ועל מנת להבטיח את
קידום התחרות במשק החשמל.
) (5מקטע ההספקה ישויך לחברות הייצור ,כך שעם תיאגוד חברות הייצור של החברה ,יבוצע שיוך ראשוני
של כלל הצרכנים במשק החשמל ,ועד  1בינואר  2008ייקבעו כללים שיבטיחו חופש בחירה לצרכנים.
הסרת הפיקוח על המחירים במקטעי הייצור וההספקה ,כמו היכולת לבחירת צרכנים ,ייעשו בהדרגה על
פי קבוצות צרכנים ,כאשר מהצרכנים הגדולים ביותר יוסר הפיקוח בתחילת התהליך ,ומהצרכנים
הביתיים בסופו.
ג( רגולציה והכרה בעלויות
) (1הפיקוח הקיים ערב תחילת ביצוע השינוי המבני על כל מקטעי השוק ,ימשיך לחול ,ויוסר בהדרגה לגבי
מקטעי הייצור וההספקה ככל שתנאי התחרות במשק יאפשרו זאת .קריטריונים להפחתה הדרגתית של
פיקוח כאמור ,ייקבעו עד ליום  1בספטמבר  ,2007על ידי המינהלת.
) (2לעלויות המוכרות של השינוי המבני יימצא ביטוי בתעריפי החשמל העתידיים.
) (3פיקוח רשות החשמל על תעריפי החברות הבנות והחברות האחיות יביא בחשבון ,עד להסרתו )בייצור
ובהספקה( ,תשואה נאותה על ההון.
) (4בעת הפיצול ,הממשלה תפעל ליצירת התנאים הדרושים לאיתנות הפיננסית ויציבות החברות בקבוצת
האחזקות של החברה וחברת ניהול המערכת ,וזאת בהינתן התנהלות עיסקית סבירה של החברות
המפוקחות.
ד( העברת נכסים וחובות
 החברה תמכור לחברות שיוקמו את הנכסים השייכים למגזרי הפעילות המועברים לחברות. הלוואות שנטלה החברה יישארו באחריותה ולא יועברו לחברות שיוקמו. נכסים שישמשו יותר מחברה אחת יועברו לחברה שייקבעו השרים ,וייערכו חוזים מתאימים שיסדירואת השימוש בנכסים על ידי שאר החברות ,בתנאים שיאפשרו את השגת היעד של תחרות בהקדם
האפשרי.
 תמורת המכירה תיקבע על פי ערך הספרים של הנכסים שבספרי החברה. חלק התמורה ,בסכום השווה ליתרת ההלוואות של החברה ,בסמוך למועד ההעברה ,ייפרע בהדרגהעל ידי החברות אליהן יועברו הנכסים ,במועדים שיאפשרו לחברה לשלם לנושיה את הסכומים
המובטחים בהלוואות.
 יתרת התמורה תשולם לחברה מיידית על ידי החברות הנעברות .כספים שמקורם ביתרת התמורהשהחברה תקבל מהחברות בנות ,ישמשו את החברה מיידית להשקעה בהון המניות של החברות
הבנות.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל )המשך(
 (5מסמך המדיניות ליישום מתווה השינוי המבני )המשך(
ד( העברת נכסים וחובות )המשך(
 על חלק התמורה שלא ישולם מיידית ,תשולם ריבית שתאפשר את פירעון תשלומי הריבית להםמחויבת החברה על פי תנאי ההלוואות שנטלה.
 מכירת הנכסים לחברות החדשות ,תיעשה באופן שהנכסים וההכנסות שיהיו לחברה לאחר ביצועהשינוי המבני ,במישרין ובעקיפין  -באמצעות החזקותיה בחברות הבנות שיוקמו ,יאפשרו את פרעון
יתרת חובה של החברה לנושים.
 המינהלת שתקום ליישום השינוי המבני תהיה אחראית לטיפול בקשר עם נושי החברה בהיבטיםהנוגעים לשינוי המבני.
 (6מכתב מנהל רשות החברות לעניין יישום הרפורמה בחברה
ביום  28בפברואר  ,2007שלח מנהל רשות החברות מכתב לחברה ובו הוא חוזר ומבהיר כי יישום הרפורמה
בחברה בהתאם לחוק משק החשמל לרבות התיקון לו )הכוונה במכתב היתה לתיקון מספר  ,(5ייעשה ,תוך
בחינה ,בין היתר ,של השלכות השינוי המבני על התחייבויות החברה ,וזאת ,בין היתר ,במטרה שלא יימנע
הפרעון של ההלוואות שנטלה החברה )"מכתב מנהל רשות החברות"(.
 (7עמדת ההנהלה לעניין יישום השינוי המבני
לדעת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה ,חוק משק החשמל על תיקוניו אינו מטפל במכלול הסוגיות שמעורר
השינוי המבני והם אינם מסדירים באופן מפורט את אופן ביצוע השינוי המבני .לדעת הדירקטוריון והנהלת
החברה ,שינוי מבני ריאלי בחברה הינו חיוני ליכולת לקיים את התפקידים המוטלים בחוק משק החשמל
ובכוונתם לפעול ,ככל יכולתם ,לקדם שינוי מבני במתווה ריאלי וזאת בהסכמה עם ארגון העובדים .יודגש כי,
חלק מהותי ממרכיבי השינוי המבני אינו מצוי בשליטת החברה אלא בידי המדינה .תשומת הלב מופנית לאמור
בהחלטות הממשלה השונות בנוגע לשינוי המבני ,במסמך המדיניות ובמכתבו של מנהל רשות החברות.
לשם כך ,החברה פועלת ומנהלת מגעים ,ככל שבאפשרותה ,מול גורמים הרלוונטיים במדינה ,בארגון העובדים
ובהסתדרות ,במטרה להגיע להסדר מוסכם ,בין היתר ,עם עובדי החברה.
עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים ,לא חלה כל התקדמות ממשית בחברה בביצוע השינוי המבני ,בין
היתר ,עקב עיצומי העובדים בסוגיית השינוי המבני )פניות החברה לבתי הדין לעבודה בסוגיות השינויים
המבניים לא צלחו( וכן מאחר והמשא ומתן עם גורמי הממשלה השונים בסוגיות השינוי המבני ,טרם הבשיל
 (7עמדת ההנהלה לעניין יישום השינוי המבני )המשך(
לכדי הסכמות .לפיכך ,לדעת החברה ,כל האמור לעיל לא איפשר לחברה להתקדם בהיערכות הנדרשת בשלב
הזה לשינוי המבני.
בנוסף ,לדעת הדירקטוריון והנהלת החברה ,ביצוע ויישום השינוי המבני בחברה יהיה כרוך בטיפול בסוגיות
הנוגעות לנושי החברה ,לאור ההסכמים עימם ,ככל שאלה יושפעו מהשינוי המבני ,והכל בכפוף להוראות הדין.
עד למועד אישור הדוחות הכספיים ,המדינה והחברה טרם השלימו את הטיפול בנושאים האמורים.
יודגש כי חלק מהותי ממרכיבי השינוי המבני אינו מצוי בשליטת החברה אלא בידי המדינה.
 (8ביום  12במאי  2009התקבלה החלטת ממשלה בעניין הגברת התחרות במשק החשמל בנושא קידום יצרני
חשמל פרטיים ועיקריה הם:
 לתקן את חוק משק החשמל כמפורט להלן:) (1לקבוע בחוק כי תנאי לתקפו של רשיון ספק שרות חיוני הגובה כספים ,מצרכני החשמל) ,להלן:
"סש"ח גובה"( הוא ביצוע כל התשלומים הנדרשים ממנו לבעל רשיון ניהול מערכת  -בגין שרותי
ניהול מערכת ,או לכל בעל רשיון ייצור  -בגין העמדת זמינות או ייצור חשמל על פי הוראות הסכם
הרכישה בין אותו סש"ח לבין בעל רשיון ייצור.
) (2לתקן את הגדרת התעריפים בחוק כך שתכלול את כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רשיון ספק
שרות חיוני לבעל רשיון או לצרכן.
) (3לבצע את הפעולות הנדרשות להשלמת הרגולציה ליצרני חשמל פרטיים בשיטת הרשיונות עד ליום 1
באוגוסט .2009
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ה .החלטות ממשלה וגורמים מטעמה הנוגעות למשק החשמל )המשך(
) (4להקים צוות להגברת התיאום וייעול הפיקוח על החברה .השרים ידווחו עד ליום ה 1-באוגוסט 2009
על המסקנות הראשוניות של עבודות הצוות.
 להטיל על השרים לקדם את פעילותן של החברות הממשלתיות שהוקמו מכוח החלטת ממשלה מיום 30ביוני  2008לעניין ניהול מערכת החשמל ,הקמה והפעלה של תחנות כוח ,בהתאם למטרות החברות
האמורות .בכלל זה ,גיוס כוח האדם הנדרש ,הקצבת ההון הדרוש לחברות על מנת לממש את מטרותיהן,
הכנת החברות לקבלת הרשיונות הנדרשים וקידום פעילותן )ראה גם ביאור  1ה'  3לעיל(.
 להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר ,באמצעות מנהל הרכש הממשלתי ,לפרסם מכרז לרכישת חשמלעבור כלל משרדי הממשלה מיצרני חשמל פרטיים .החשב הכללי ידווח לוועדת השרים לענייני חברה
וכלכלה על התקדמות ביצוע סעיף זה ,עד ליום  1ביוני .2009
 קביעת פעולות לאיתור וקידום אתרים להקמת תחנות לייצור חשמל.בהתאם להחלטה זו נכללו )בשינויים המתאימים( סעיפים ) (1ו (2) -לעיל בתיקון מס'  9לחוק משק החשמל וכן
קבעה רשות החשמל מספר החלטות המסדירות את פעילותם של יצרנים פרטיים ,לרבות עדכון פרקים ה' ו -ו'
בספר אמות המידה ביום  31ביולי  ,2009שמטרתו הסדרת פעילות המספק כמתווך בין יצרנים פרטיים לצרכנים
במסגרת עסקאות פרטיות והגדרת תחומי אחריותו של מנהל המערכת )ראה גם ביאור  3ד' ) (3להלן( .כמו כן,
ביום  27ביולי  2009אישרה הממשלה הסדרה חדשה ליצרנים פרטיים ,הסדרה שמהווה נדבך נוסף בשילובם.
 (9בחודש מרס  2003החליטה הממשלה ,במסגרת תוכניותיה להפרטת חברות ממשלתיות ,להטיל על רשות
החברות לגבש ולהציע הצעות החלטה לשם הפרטת חברות ממשלתיות ,לרבות החברה ,וזאת לאחר שיובטח
יישום מסקנות הועדה לרפורמה במשק החשמל והחלטת הקבינט הכלכלי  -חברתי בעניין זה ,ולא יותר מ-
 49%ממניותיה.
 (10החלטת ממשלה מיום  18בספטמבר 2008
ביום  18בספטמבר  2008החליטה הממשלה על נקיטת צעדים להתייעלות אנרגטית יעד מנחה של הממשלה
לצמצם כ 20% -מצריכת החשמל הצפויה בשנת  ,2020על בסיס צריכת החשמל בפועל בשנת  .2006כמו כן,
ביום  29בינואר  2009אישרה מליאת הממשלה את החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בנושא קביעת
יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות ,בפרט באזור הנגב והערבה.
ו .הממונה על ההגבלים
על פי הכרזת הממונה על ההגבלים העסקיים ולאחר ערר החברה על החלטה זו בבית הדין להגבלים עסקיים,
בעקבותיו הגיעה החברה להסכמה עם הממונה ,שקיבלה תוקף של פסק דין ,לפיה החברה הינה בעלת מונופולין
בתחומי אספקת חשמל )יצור חשמל ומכירתו( ,הולכת חשמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו וכן
הוראות פרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ) 1988 -להלן" :חוק ההגבלים"( חלות על החברה כבעלת
מונופולין ,הן במשק החשמל בכללותו והן לגבי כל אחד מרכיביו.
להכרזה על החברה כבעלת מונופולין ,לא היתה למועד אישור הדוחות הכספיים ,השפעה מהותית על פעילותה,
רווחיותה או מצבה הכספי .לאור רמת הפיקוח הקיימת על החברה מצד רשות החשמל ורשויות אחרות ,ולנוכח
השינויים המבניים הנדרשים על פי הוראות חוק משק החשמל ,לרבות תיאוגדן של יחידות ייצור במסגרתן של חברות
בנות נפרדות ,החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד מההכרזה האמורה .בנוסף לאמור לעיל,
כפופה החברה למכלול הוראות חוק ההגבלים ,לרבות לעניין הסדרים כובלים ומיזוגים .יצויין ,כי מתוקף היות החברה
בעלת מונופולין ,מיזוגה עם כל חברה שהיא ,כפוף להוראות חוק ההגבלים לעניין מיזוג חברות .החברה מיישמת
תוכנית אכיפה פנימית בנושא ההגבלים העסקיים.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ז .הסדר הנכסים
 (1הוראות חוק משק החשמל
לעניין זכויות ונכסים מסוימים שהוחזקו על ידי החברה ערב החלפת פקודת זכיונות החשמל בחוק משק החשמל,
נקבעו בחוק משק החשמל ) 5במרץ ) (1996סעיף  (62הוראות כלהלן :
א( על אף הוראות סעיף  46לתוספת לפקודת זיכיונות החשמל )להלן" :סעיף  46לזכיון"( ,התחייבויות החברה וכן
הזכויות והנכסים שלה ,שהיו בידיה בעת פקיעת הזיכיון ושהיא זכאית לפיצוי מן המדינה בעדם לפי הסעיף
האמור ,יישארו בידי חברת החשמל ולא ישולם פיצוי בעדם )להלן" :נכסים ברי פיצוי"(.
ב( הזכויות והנכסים שבעדם החברה אינה זכאית לפיצוי ,כאמור בסעיף )א( לעיל ,ואשר משמשים או נועדו
לשמש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לפעילותה לפי חוק זה ,יירכשו בידי החברה לפי ערכם ביום הקניית הזכויות
והנכסים ,בהתאם להסדר שייחתם בין המדינה לחברת החשמל; בסעיף זה" ,משמשים"" ,נועדו -לשמש" -
כפי שיקבעו השרים )להלן" :נכסים בשימוש שאינם ברי פיצוי"(.
ג( ישנה קבוצה נוספת של נכסים אשר אינם ברי פיצוי ואשר אינם משמשים ולא נועדו לשמש את החברה
בפעילותה ואשר לגביהם נקבע בסעיף  46לזיכיון ,כי החברה אינה זכאית לפיצוי בעדם עם העברתם למדינה,
כאשר סעיף  62איננו מסדיר את הטיפול בנכסים אלו ,אך בהעדר שימוש או ייעוד לשימוש בידי החברה הם
אינם חלק מהגדרת "המפעל" כמשמעו בסעיף  46האמור )להלן" :נכסים שאינם ברי פיצוי שלא בשימוש"(.
החוק אינו מפרט אילו נכסים יכללו בסעיף א( לעיל ,שעל פי הוראות חוק משק החשמל נותרים בידי החברה,
והיא אינה נדרשת לשלם למדינה בגינם בהתאם לחוק משק החשמל; או בסעיף ב( לעיל ,אשר בגינם אמור
להיערך הסדר הנכסים .כמו כן ,חוק משק החשמל אינו מגדיר את השיטה לפיה ייקבע ערכם של הנכסים
האלו .
על פי סעיף  62לחוק משק החשמל ,החברה תשפה את המדינה בגין כל תשלום אשר שילמה המדינה בשל
התחייבות מהתחייבויות החברה ,אשר היו בתוקף בעת פקיעת הזיכיון ,עקב פקיעתו או כתוצאה מיישום
הוראות חוק משק החשמל בעניין הסדר הנכסים.
בשנה הראשונה שלאחר מועד פקיעת הזיכיון ,לא נוהל כל משא ומתן וממילא לא הגיעו הצדדים להסדר,
ולמועד החתימה על הדוחות הכספיים השרים לא קבעו מהם הנכסים בשימוש שאינם ברי פיצוי )הנכסים
המשמשים או שנועדו לשמש את החברה( ו/או הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים כאמור )להלן" :הסדר
הנכסים"(.
ד( עד לעריכת ההסדר כאמור בסעיף ב' לעיל ,יישארו הזכויות והנכסים שלגביהם אמור להיערך ההסדר ,בידי
חברת החשמל ,כפי שהיו בעת פקיעת הזיכיון; לא הגיעו הצדדים להסדר כאמור תוך שנה אחת ממועד פקיעת
הזיכיון ,יקבעו השרים הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים כאמור.
 (2עמדת החברה בקשר להסדר הנכסים
החברה מאמינה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים בנושא הפרשנות הראויה של הסדר הנכסים,
ובהתחשב בהוראות הנזכרות לעיל של חוק משק החשמל והתוספת לפקודת זיכיונות החשמל ,שעל פיה רוב רובם
של הנכסים שהיו בידי החברה במועד פקיעת הזיכיון )הן נכסים ברי פחת שהופחתו במלואם והן נכסים ברי פחת
שלא הופחתו במלואם במועד פקיעת הזכיון ולמעט נכסים בהיקף שולי( הינם נכסים ברי פיצוי ולפיכך לא אמורים
להיכלל בהסדר הנכסים .לכן ,במצב דברים זה ,להסדר הנכסים לא היתה אמורה להיות ואין השפעה מהותית על
החברה או על מצבה הפיננסי ,אם כי הדבר נתון לבחינתו של צוות ממשלתי ,שמונה לצורך קביעת דרך יישום
השינוי המבני בחברה ,ולקביעת השרים ולכן אין כל וודאות שליישום הסדר הנכסים לא תהיה השפעה כזו.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ז .הסדר הנכסים )המשך(
 (3חוות דעת המדינה
ביום  15בפברואר  2000קיבלה החברה מכתב מסגן הממונה על התקציבים באוצר ובו הוא מציין כי במסגרת
צוות ממשלתי שמונה לטפל בנושא ,התגבשה חוות דעת כלכלית חשבונאית ומשפטית )שצורפה למכתבו לחברה(
)להלן" :חוות דעת המדינה"( ,אשר יישומה עלול להביא להשפעה מהותית על החברה.
לפי חוות דעת המדינה ,בהתייחס להוראות סעיפים  44ו 46 -לזיכיון ,החברה איננה זכאית לפיצוי בשל השקעות
שכבר הוחזרו לה באמצעות הפרשות לפחת .לפיכך ,חוות דעת המדינה כללה בהגדרת הנכסים שאינם ברי פיצוי
ואשר הסדר הנכסים אמור לחול עליהם את הנכסים הבאים:
כל נכסי החברה שבמועד פקיעת הזיכיון הופחתו במלואם ,וזאת מפאת העובדה שההשקעות בגינם הוכרו
א(
בתעריף דרך ההפרשות לפחת )תחנות כוח ,מתקני הולכה וחלוקה ,נכסי מקרקעין ונכסים שונים כגון ציוד,
מכוניות ומבנים שונים(.
נכסים שלא הופחתו במלואם ,בגובה מה שהופחת בניכוי התחייבויות ,לפי שיעור מסוים התלוי במקורות
ב(
מימונם  -בעיקר תחנות הכח ,מתקני ההולכה והחלוקה ,מקרקעין מסוימים וציוד נוסף.
נכסי החברה שאינם ברי פחת  -בעיקר נכסים בלתי מוחשיים ומניות של חברות מוחזקות ,אך לא מזומנים
ג(
ומלאי.
בחוות דעת המדינה נקבעו קריטריונים לסיווג הנכסים כאמור וכן נקבעו נוסחאות לחישוב שווי הרכישה ,המבוססות
על השווי הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות .חוות דעת המדינה אינה כוללת נתונים לגבי השווי הכלכלי של
הנכסים וההתחייבויות או השיטה לקביעתם.
העלות ליום  31במרס  1996של הנכסים שהופחתו במלואם כמפורט בסעיף א' לעיל ,כפי שהופיעה בדוחותיה
הכספיים של החברה לאותו מועד ,הינה כ 4.46 -מיליארד שקל חדש )כ 7 -מיליארד שקל חדש בשקלים של חודש
דצמבר .(2009
העלות המופחתת נטו ,ליום  31במרס  1996בספרי החברה ,של הנכסים המפורטים בסעיפים ב' ו – ג' לעיל,
הינה כ 4.5 -מיליארד שקל חדש )כ 7 -מיליארדי שקל חדש בשקלים של חודש דצמבר .(2009
יובהר ,כי הנתונים האמורים הינם נתונים ליום  31במרס  ,1996אולם המועד הקובע הינו מועד תום הזיכיון ,קרי,
יום  5במרס .1996
לדעת החברה אין להסיק מהסכומים המצויינים לעיל את הערך הכלכלי של הנכסים שעל פיו אמור להיקבע הסכום
אותו עלולה החברה להידרש לשלם ,גם אם תתקבל העמדה המובאת בחוות דעת המדינה.
 (4מכתב מנהל מינהל החשמל
בסמוך לאחר קבלת חוות דעת המדינה ,כתב מנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות )להלן" :המנהל"(
לחברה ,על פי הנחיות שר התשתיות הלאומית )להלן" :השר"( ,ובמכתב זה הורה לחברה שלא להשיב לפניית
האוצר בנושא הסדר הנכסים כל עוד הנושא לא נדון בצורה מסודרת בין משרדי השרים ,ובין החברה למשרד
התשתיות הלאומיות.
 (5חוות דעת החברה
החברה בדעה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,כי פרשנות סעיף  62לחוק משק החשמל בצורה
שתחייב את החברה בתשלום סכומים כנ"ל או כל סכום דומה ,לצורך רכישת נכסים מהמדינה ,תעמוד בניגוד
לתכליתו ומטרותיו המוצהרות של חוק משק החשמל ,בניגוד לעקרונות הפרשנות הראויים ותהווה פגיעה בזכות
קניינה של החברה ,עקב הפגיעה שתיווצר בהונה העצמי של החברה ,האפשרות להעמדתן לפירעון מוקדם
של הלוואות החברה ,הספק בדבר יכולתה לפרוע התחייבויותיה ולהמשיך את תפקודה כעסק חי ,בעוד שכוונתו
הברורה של המחוקק היתה שהחברה תתקיים ותמלא את התפקידים שיוחדו לה והמטלות שהוטלו עליה בחוק
משק החשמל וברשיונות שניתנו לה מכוחו.
בנוסף ,קבלת הפרשנות הנ"ל ,ובהנחה שעלות הרכישה צריכה להיות מוכרת בתעריף החשמל תחייב את צרכני
החשמל לשלם פעם נוספת עבור נכסים שרכישתם על ידי החברה כבר שולמה בעבר ע"י הצרכנים באמצעות
תעריף החשמל.
 (6יצוין ,כי במהלך השנים החברה יצרה מספר שעבודים צפים על כלל נכסיה וזכויותיה .להסדר הנכסים עלולה להיות
השלכה על תחולת השעבודים הצפים כאמור על אותם נכסים שיהיו כפופים להסדר הנכסים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ז .הסדר הנכסים )המשך(
 (7החברה בדעה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,כי העלות לחברה ,אם ובמידה שתהיה בגין הסדר
הנכסים או בגין הוראות רכישה מאת השרים ,צריכה להיות מוכרת בבסיס תעריף החשמל ,אם כי אין כל וודאות
לכך.
 (8נכסים מסויימים ,אשר הוחזקו ערב החלפת פקודת זכיונות החשמל בחוק משק החשמל ,ואשר אינם משמשים ולא
מיועדים לשמש לפעילות החברה לפי חוק משק החשמל ,ואשר לפי עמדת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה
המשפטיים ,אינם נשוא הסדר הנכסים )נכסים שאינם ברי פיצוי שלא בשימוש( ועל כן אינם אמורים לעבור למדינה,
ייתכן ולא יישארו ברשות החברה .העמדה המובאת בחוות דעת האוצר הינה כי נכסים אלו עברו למדינה .מדיניות
החברה היתה והינה לרכוש נכסים שיועדו לשמש בפעילות החברה בייצור והולכת חשמל .לכן ,לדעת החברה ,אם
אכן הוחזקו נכסים כאמור ,מספרם קטן ועלותם המופחתת בדוחות הכספיים נמוכה .נכון למועד החתימה על
הדוחות הכספיים לא ניתנה כל הודעה מטעם השרים בעניין זה.
 (9על יסוד כל האמור לעיל ,החברה ,בהתבסס על חוות הדעת שקיבלה ,מאמינה שליישום הסדר הנכסים לא היתה
אמורה להיות ,ואין השפעה מהותית על החברה או על מצבה הפיננסי ,אם כי הדבר נתון לקביעת השרים ,ולכן אין
כל וודאות שליישום הסדר הנכסים לא תהיה השפעה כזו.
ח .חוקי הגנת הסביבה
פעילויות החברה כפופות לחוקים ותקנות סביבתיים בהקשר לנושאים שונים כגון :קרינה בלתי מייננת ,פליטות לאוויר,
והשלכותיו על איכות האוויר ,מקורות מים ושימוש מושכל בהם ,רעש ,אחסנה ,הובלה וסילוק חומרים מסוכנים ואחרים.
להערכת החברה ,החברה עומדת במרבית הדרישות של החוקים והתקנות הסביבתיים הקיימים ונערכת בתוכנית
השקעות ההון שלה ובתקציב התפעולי שלה כדי שתוכל לעמוד בחקיקה הקיימת והצפויה .לאחרונה ,הונחו מספר
הצעות חוק ותקנות סביבתיות על שולחן הכנסת ,המצויות בשלבים שונים של דיון לאישורן .החברה לומדת את
ההשלכות הכלכליות ,המשפטיות ,התפעוליות והטכניות שיכולות לנבוע מהן .להצעות חוק ותקנות אלה עלולות להיות
השלכות כלכליות מהותיות על החברה ,ואולם להערכת החברה ,העלויות שתנבענה מההתאמות הדרושות לצורך
עמידתה בהוראת החוק ו/או התקנות ,ככל שיהיו ,יכוסו באמצעות תעריפי החשמל.
ט .חברות מוחזקות וכלולות
 (1פירוט החברות המאוחדות של החברה:
שם
החברה הבת

החברה הלאומית
לאספקת פחם בע"מ

מקום
תושבות

ישראל

סטטוס

החברה רוכשת את הפחם עבור
תחנות הכח של חברת החשמל

שיעור
ההחזקה

שיעור בזכויות
ההצבעה

%

%

100

100

א(

ב 15 -ביולי  ,2004חתמה החברה על הסכם עם החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן" :חברת
הפחם"( לרכישת ואספקת פחם לתחנות הכוח של החברה הצורכות פחם  -אורות רבין בחדרה ורוטנברג
באשקלון .תוקף ההסכם הוא מיום  31בדצמבר  2003והוא יהיה בתוקף כל עוד יהיו בידי החברה רשיונות ייצור
לתחנות הכוח הנ"ל.
לחברה נשמרת הזכות לביטול ההסכם בהודעה של שנה מראש .התמורה המשולמת מחושבת על בסיס עלות
בתוספת רווח מוסכם ובכפוף למחיר הפחם המאושר לחברה על ידי רשות החשמל.
בהתאם להסכם האמור ,הבעלות על מלאי הפחם עוברת לידי החברה ישירות מהספק ,כאשר חברת הפחם
תמשיך לדאוג להובלתו של הפחם לתחנות הכח של החברה ולביטוחים המתאימים )לטובת החברה( ,למקרה
של אובדן או נזק כלשהו לפחם.

ב(

בשנים  2008 ,2009ו 2007 -רכשה החברה פחם מחברת הפחם בעלות של כ 6,444 ,4,984 -ו4,564 -
מיליוני שקל חדש בהתאמה ,הכלול בסעיף הוצאות הדלקים.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
ט .חברות מוחזקות וכלולות )המשך(
 (2פירוט החברות המוחזקות:
שם החברה הכלולה

מקום תושבות

סטטוס

שיעור ההחזקה במניות רגילות
ליום  31בדצמבר
2008
2009
%
%

חברת פמ"א בע"מ

ישראל

לא פעילה
משנת 2000

49.99

49.99

מגרשי קבלנים בע"מ

ישראל

לא פעילה

76.00

76.00

חברת נכסי הירדן

ישראל

פעילה

99.98

99.98

א( החברה מחזיקה ב 99.98% -ממניות חברת "נכסי הירדן בע"מ" והינה בבעלות מלאה שלה" .חברת נכסי
הירדן בע"מ" מחזיקה במקרקעין שרשומים על שמה בספרי האחוזה ונמצאים בשימוש החברה .כמו כן,
החברה היא בעלת זכויות שימוש תדרי רדיו אשר רכישתם מומנה על ידי החברה ואשר הוחכרו לשימוש
החברה.
חברת "נכסי הירדן בע"מ" מחזיקה בשתי חברות בנות ,שאינן פעילות ,בבעלות מליאה:
"חברת מעברות הירדן בע"מ וחברת .PALESTINE CONSTRUCTION COMPANY LTD
ב( החברה מחזיקה ב 50% -ממניות ההנהלה ומהזכויות למנות דירקטורים )ללא זכות להשתתפות ברווחים( של
הקרן להשתלמות של עובדי החברה.
 (3לעניין החלטת הדירקטוריון על הקמת ארבע חברות בנות לצורך הרחבת הפעילות היזמית והעסקית של החברה,
הרי שחברות אלה טרם הוקמו בשל התנגדות ארגון העובדים ,ראה ביאור  24ג' להלן.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
י .תכנית התייעלות ושינוי ארגוני
דירקטוריון החברה אישר ביום  14במאי  2008באופן עקרוני את מתווה הפעולה של התוכנית לשינוי ארגוני ,אשר
הוצגה לדירקטוריון על ידי מנכ"ל החברה.
התוכנית מבוססת ,בין היתר ,על פרישה של כ 2,000-2,500 -עובדים )כולל את מספר העובדים האמור בביאור 19
א' )) (2ד( להלן( ועל תהליך של צמצום מצבת עובדי החברה אשר יתפרס לאורך תקופה של כשלוש שנים ,על רה-
ארגון של יחידות החברה אשר יכלול צמצום מוטת השליטה הניהולית ,איחוד פונקציות בעלות יתרונות לגודל ,ביטול
כפילויות ויצירת מנגנוני ניהול תומכים ,שמטרתם לשפר תהליכים ,גמישות ניהולית וניצול מיטבי של משאבים וכוח
אדם.
על פי הערכה ראשונית של הנהלת החברה ,העלות הכוללת של התוכנית מוערכת בכ 2.3-4.0 -מיליארד שקל חדש.
בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר  19לא בשלו עדיין התנאים להכרה בעלויות הצפויות בגין התוכנית )למעט
בגין פרישת העובדים ,כאמור בביאור  19א' )) (2ד( להלן(.
הדירקטוריון הנחה את מנכ"ל החברה לקיים במהירות האפשרית הליך היוועצות ומשא ומתן אינטנסיביים עם ארגון
העובדים של החברה ,כנדרש על פי דין בקשר לזכויות העובדים .ארגון העובדים הודיע כי הוא מתנגד ליישום
התוכנית ואסר על העובדים לשתף פעולה בנושא )ראה ביאור  24ג' להלן(.
יחד עם זאת ,בראשית חודש מאי  ,2009הוסכם בין ההנהלה וארגון העובדים להכנס לתהליך הדברות על השינוי
המבני במשק החשמל וכן על שינויים ארגוניים והתייעלות בחברה ולקיים הליך של משא ומתן על זכויות העובדים
הרלוונטיות הנגזרות מכך ,שאמור היה להסתיים עד  1באוגוסט  2009וזאת במטרה להגיע להסכמה על עקרונות
השינויים האמורים .ביום  16בספטמבר  ,2009אישר הדירקטוריון פה אחד לאפשר קיום אפקטיבי של משא ומתן בין
החברה ,המדינה ,ההסתדרות וארגון העובדים ,ללא מגבלת זמן ,לצורך גיבוש מתווה מוסכם של שינוי ארגוני
בחברה ושינוי מבני במשק החשמל .בתאריך  18במרס  2010הוסכם בין נציגי המדינה ,ההסתדרות ,ארגון העובדים
וההנהלה על כניסה להליך רציף ואינטנסיבי של דיונים על נושא השינוי המבני והארגוני וזכויות העובדים הקשורות
אליהן .דיונים אלו מתוכננים להיערך מספר ימים בכל שבוע בהשתתפות כל הצדדים ,במטרה להגיע להסכמות על
הנושאים האמורים.
יא .השפעת עיצומי העובדים על עלויות החברה הנכללות בדוחות הכספיים
בשל עיצומי העובדים אשר החלו ביום  12במרס  2009ונמשכו עד  3במאי ) 2009ראה ביאור  24ג' להלן( נגרמו
לחברה נזקים כספיים עקב הצורך לשאת בעלויות נוספות )מעבר לאלו שהחברה היתה נושאת בהן אלמלא
העיצומים( בסך של כ 192.3 -מיליוני שקל חדש .החברה פנתה לרשות החשמל ,לצורך קבלת כיסוי תעריפי הולם
בגין נזקים אלו,
העלויות הנוספות נובעות בעיקרן מגידול בעלויות דלקים שנבעו מעיכוב בסיום תכניות התחזוקה של תחנות כוח
ומתקני ייצור )כ 13.4 -מיליוני דולרים( ,מדחיית מועד הפעלה של תחנת כוח באמצעות גז )כ 27.5 -מיליוני דולרים(,
מעיכובים במשלוח חשבוניות ללקוחות וגבייתן המיידית בעקבות זאת ,מהוצאות שכר ונלוות בגין תקופת העיצומים
ובגין התקופה של החזרה לעבודה שגרתית.
החברה חוייבה לבצע מהלכי התייעלות ,וביקשה כיסוי תעריפי לנזקים שנגרמו בשל כך.
בתאריך  24בפברואר  2010התקבלה תשובת רשות החשמל הדוחה את טענות החברה ,למתן כיסוי תעריפי
לעלויות נזקים אלו.
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .1כללי )המשך(
יב .הגדרות
החברה
הקבוצה
צדדים קשורים
בעלי עניין

-

בעלי שליטה
מדד
דולר
חברות מאוחדות -
חברות מוחזקות -
חברות כלולות

חברת החשמל לישראל בע"מ.
החברה והחברות המוחזקות שלה.
כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מס' . 24
כהגדרתם בחוק ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג  1993 -על
תקנותיו.
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך) ,דוחות כספיים שנתיים( התש"ע .2010 -
מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
דולר של ארה"ב.
חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי מס'  (27בהן,
במישרין או בעקיפין ,שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.
חברות מאוחדות ,וחברות כלולות.
חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהם.

 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
א .בסיס הדיווח הכספי
הדוחות הכספיים המאוחדים מקיימים את הוראות תקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים
של חברת החשמל לישראל בע"מ( )הוראת שעה( ,התשס"ד  2004 -על תיקוניהן )להלן" :תקנות החברות
הממשלתיות"( )כמוסבר בסעיף  1להלן( .והוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע -
.2010
 (1תקנות החברות הממשלתיות
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה )להלן" :הדוחות הכספיים"( מקיימים את הוראות תקנות החברות
הממשלתיות התקנות פורסמו ברשומות ביום  30ביוני  2008וחלות על הדוחות הכספיים לשנת 2008
ולתקופות ביניים של שנה זו ,לרבות לגבי נתוני השוואה הכלולים באותם דוחות.
בתאריך  14בינואר  2009האריך שר האוצר את התקנות האמורות עד לדוחות לתקופה המסתיימת ביום 31
בדצמבר  .2009בתאריך  16ביוני  2009החברה פנתה לרשות החברות בדבר אורכה ,בתאריך  23במרס
 2010התקבלה התייחסות רשות החברות הממשלתיות לפיה בהמשך לפניית סגן מנהל רשות החברות
הממשלתיות )דאז( ,מר ערן היימר ,מיום  22ביולי  ,2009לשר האוצר ,בה הומלץ להאריך את התקנות,
ופניית שר האוצר לשר המשפטים וליו"ר הרשות לניירות ערך מיום ה 9 -באוגוסט  ,2009מקיימת רשות
החברות הממשלתיות היוועצות עם משרד המשפטים ,הרשות לניירות ערך ורשות החשמל בנושא שבנדון .עד
כה התקבלו מספר תגובות מכל אחד מהגורמים האמורים ,ובכוונת רשות החברות לפעול להמשך קיום הליך
ההיוועצות.
בהתאם להוראות תקנות אלה:
א( הדוחות הכספיים ייערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן" :תקני  ("IFRSוהבהרות להם שפורסמו
על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) ,(IASBובכלל זה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  1שלעניינו
מועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים הוא  1בינואר .2007
ב( על אף האמור בסעיף א( לעיל:
) (1החברה תערוך את דוחותיה הכספיים כשהם מותאמים על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של
השקל )בהתאם לכללים שנקבעו בגילוי דעת מס'  36לרבות ההוראות שנקבעו בגילויי דעת מס' ,40
 50ו 56 -של לשכת רואי חשבון בישראל(.
) (2החברה תערוך את דוחותיה הכספיים בהתאם לכללים של המוסד לתקינה בחשבונאות בארה"ב
) (FASBהמנויים בפרק  Re6בדבר פעילויות מפוקחות בנוסח המשולב של תקני המוסד האמור,
לרבות תיקונים ,הבהרות או תוספות לכללים אלה כפי שהיו מזמן לזמן )להלן" :תקן לחברות
בפיקוח"(.
עם זאת ,החברה לא תיישם בדוחות הכספיים הערוכים ליום  31במרס  2008ובדוחות הכספיים ליום
 30ביוני  2008הוראות של תקן לחברות בפיקוח ,שהיא לא יישמה בדוחות הכספיים הערוכים ליום
 31בדצמבר .2007
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 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
א .בסיס הדיווח הכספי )המשך(
 (1תקנות החברות הממשלתיות )המשך(
ג( בדוחות הכספיים של החברה )ליום  31במרס  (2008ייחוס המחויבות לפנסיה לתקופות השירות של
העובדים ייעשה באותה דרך בה נעשה ייחוס זה בדוחות הכספיים הערוכים ליום  31בדצמבר .2007
ד( אופן יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ישונה או יותאם כנדרש לצורך יישום האמור.
בביאורים לדוחות הכספיים של החברה ייכלל גילוי איכותני )לא כמותי( המסביר באילו היבטים כללי הדיווח
המיושמים בדוחות הכספיים של החברה שונים מתקני דיווח כספים בינלאומיים ) .(IFRSבנוסף ,בדוח
הדירקטוריון תצויין הערכת ההשפעה הכספית של שוני זה בגין השפעת התקן לחברות פיקוח והשפעת גילוי
הדעת על סעיפי ההון העצמי והרווח הנקי.
במידה והחברה לא תעמוד בתנאים המפורטים בביאור  37להלן ,אזי לא תערוך החברה את הדוחות הכספיים
שלה כשהם מותאמים לכוח הקנייה של השקל.
בתאריך  24בדצמבר  2009תיקן שר האוצר את התקנות האמורות במסגרת תקנות החברות הממשלתיות
)כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ )הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ע  2009 -בהן
נקבע אופן הצגת נכסי תוכנית הפנסיה ,נכסים המוחזקים על ידי קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי
החברה )להלן" :נכסי התוכנית"( .בתקנות אלה קבע שר האוצר כי "בדוחות הכספיים של החברה הערוכים
ליום  30ביוני  2009וליום  30בספטמבר  ,2009וכן לגבי מספרי ההשוואה וכל מידע אחר הכלול בדוחות
כספיים אלה ,רשאית החברה להציג את נכסי התוכנית בסכומים המחושבים בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים בישראל ,ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות
מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד ."1964 -
בדוחות כספיים אלה ,הערוכים ליום  31בדצמבר  2009וכן במספרי ההשוואה הכלולים בהם ,על החברה
להציג את נכסי התוכנית בשוויים ההוגן בהתאם לתקני ה.IFRS -
 (2גילוי איכותני
כאמור בסעיף  2א' ) (1לעיל לגבי מתן גילוי איכותני ,להלן עיקרי השוני בין כללי הדיווח הכספי המיושמים
בדוחות לבין תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ):(IFRS
א( לפי כללי הדיווח הכספי של החברה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  -החברה מיישמת את התקנים
של המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב )) (FASBבעיקר  (FAS 71הדנים בהשלכות סוגי פיקוח מסויימים
על המדיניות החשבונאית )להלן" :התקן"( .מטרת פרסומו של התקן הינה לקבוע ולהגדיר ,כיצד יש ליישם
עקרונות חשבונאיים מקובלים בחברות בפיקוח ,וכיצד יש לשקף החלטות של הגוף המפקח בדוחות
הכספיים של אותן החברות .התקן מאפשר ,בהתקיים תנאים מסוימים ,טיפול חשבונאי שונה מהמקובל
ביחס לעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות לרווח והפסד וזאת במטרה לשקף וליצור הקבלה נאותה בין ההוצאות
לבין ההכנסות שייווצרו לחברה לפי מועדי ההכרה בהן בתעריף החשמל.
בנוסף ,התקן קובע כללים הנוגעים לירידת ערך נכסים הנמדדת לפי תזרים מזומנים עתידי ,המבוסס על
תעריף החשמל כפי שנקבע על ידי רשות החשמל .כללים אלה שונים מהכללים החלים על חברה שאינה
בפיקוח.
התקן חל כאשר מתקיימים כל שלושת התנאים המפורטים להלן:
) (1פיקוח על התעריפים  -תעריפים בגין שירותים או מוצרים המצויים תחת פיקוח ,נקבעים על ידי מפקח
שהינו צד שלישי בלתי תלוי ,או על ידי ועדה שקיבלה ייפוי כוח ,או כפופים לאישורם וזאת בהתאם
לחוק או חוזה הקובע תעריפים לחיוב הצרכנים.
)(2

כיסוי ספציפי של עלויות  -התעריפים שבפיקוח נבנים כך שיכסו את העלויות הספציפיות )כולל
תשואה נדרשת להון( בקשר לאספקת השירות או המוצר שבפיקוח.

)(3

תחרות ואפשרות גבייה מלקוחות  -לאור הביקוש למוצר או לשירות שבפיקוח ורמת התחרות הישירה
והעקיפה ,סביר להניח כי תעריפים שנקבעו כך שיכסו את העלויות ,ניתנים לחיוב ולגבייה מהצרכנים.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
א .בסיס הדיווח הכספי )המשך(
 (2גילוי איכותני )המשך(
תנאים אלו יכולים גם להיות מיושמים לחלקים נפרדים של פעילויות כגון ייצור חשמל או הולכתו ,או למגזר
מסוים של לקוחות.
חברה העומדת בתנאים המפורטים לעיל ,תהוון את ההוצאות אשר במקרה אחר היו נזקפות לדוח על רווח
והפסד ,כאשר הגוף המפקח קבע תעריף אשר יכסה הוצאות אלו בעתיד .ההוצאה שהוונה כאמור הינה נכס
פיקוח .כמו כן ,צריכה חברה שכזו לרשום גם התחייבויות פיקוח ,בהתאם לנסיבות )ראה ביאור  20להלן(.
התקן דורש מגוף מפוקח להעריך מחדש את סבירות הכיסוי של נכסי הפיקוח בכל מועד פרסום דוחות
כספיים .במידה ומגיעים למסקנה כי החברה אינה עומדת עוד בתנאים הנ"ל ליישום התקן ,או כיסוי הנכסים,
או חלקם ,אינו עוד בגדר קרוב לוודאי ,אזי יש למחוק את נכסי הפיקוח ,או חלקם ,מהמאזן ,ולבחון הפרשה
לירידת ערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מס' ) 36להלן.("IAS 36" :
הואיל והחברה הינה חברה בפיקוח המיישמת את  SFAS 71על הרכוש הקבוע המשמש לפעילות
שבפיקוח ,קיימים כללים שונים באשר לבחינת ירידת ערך נכסים ,אשר נקבעו ב SFAS 71 -וב.SFAS 90 -
כל עוד החברה עומדת בכללים ליישום  ,SFAS 71התקן בדבר ירידת ערך נכסים ) (IAS 36אינו חל עליה.
רשות החשמל ,על פי חוק משק החשמל ,קובעת את תעריפי החשמל על בסיס העלויות של החברה .כמו כן
רשות החשמל קבעה את התשואה הנדרשת על ההון לפי הערכתה את מחיר ההון של החברה.
לאור האמור לעיל ,כאשר יש מנגנון תעריפים המספק לחברה כיסוי מלא של עלויותיה ,ובנוסף מביא את
החברה לרווחיות ברמה שלפי ניתוח כלכלי של רשות החשמל מהווה תשואה נאותה על ההון )הן הון עצמי
והן הון זר( ,והיה ושיעור הניכיון שיש לבצע על פי  IAS 36יהיה תואם את מחיר ההון שקובעת רשות
החשמל בתעריף ,אזי סביר להניח שלא יהיה מקום לבצע הפרשה לפי  IAS 36לו היה חל )ראה ביאור  1ג'
לעיל(.
היה והחברה תגיע למסקנה כי אינה עומדת עוד בכללים ליישום  SFAS 71יתכן ויהיה גם צורך לבצע
הפרשה לירידת ערך נכסים לפי. IAS 36
בתקני ה IFRS -לא קיים תקן מקביל ל SFAS 71 -באשר לרישום נכסי והתחייבויות פיקוח.
ב( לפי כללי הדיווח הכספי של החברה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות ,החברה מיישמת את הוראות
גילוי הדעת  36בנושא כללים לעריכת דוחות כספיים מותאמים על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של
המטבע הישראלי ,לרבות ההוראות שנקבעו בגילוי דעת מס'  50 ,40ו 56 -של לשכת רואי חשבון בישראל,
הדומות במהותן להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מס'  .29יחד עם זאת ,לפי תקני ה IFRS -לא ניתן
לערוך את הדוחות הכספיים על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע ,אלא במצב של אינפלציה
גבוהה )היפראינפלציה() ,בישראל עד  31בדצמבר ,(2003
) (1כללי
)א( כאמור לעיל ,החברה עורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס עלות היסטורית מותאמת לשינויים
בכוח הקנייה הכללי של השקל.
)ב( אין הערכים המותאמים של נכסים לא כספיים מייצגים בהכרח את שוויים של אותם נכסים בשוק
או לחברה ,אלא רק את עלותם המותאמת לשינויים שחלו בכוח הקנייה הכללי של השקל.
)ג( בדוחות המותאמים למונח "עלות" תהיה המשמעות  -עלות מותאמת.
)ד( נתוני ההשוואה שבדוח הכספי הותאמו גם הם לשקלים חדשים של חודש המאזן.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
א .בסיס הדיווח הכספי )המשך(
 (2גילוי איכותני )המשך(
) (2עקרונות ההתאמה
)א( דוח על המצב הכספי
 (1סכומיהם של סעיפים לא כספיים )סעיפים שסכומיהם בדוח על המצב הכספי משקפים את
ערכיהם ההיסטוריים בעת רכישתם או היווצרותם  -ראה להלן( הותאמו ,על פי השינויים שחלו
במדד בגין חודש ביצוע כל עסקה עד למדד בגין החודש בו תמה תקופת הדוח.
הסעיפים הבאים טופלו כסעיפים לא כספיים :רכוש קבוע ,תשלומים מראש בגין חכירת
קרקעות נכסים בלתי מוחשיים ,והפחת שנצבר בגינם ,הוצאות לגיוסי הון ,מלאי ,הוצאות
מראש ,רווחים הפסדים אקטואריים שטרם הוכרו ,תקבולים והוצאות בגין עבודות שטרם
נסתיימו ,אגרות חוב צמיתות קרנות הון והון מניות.
 (2סעיפים כספיים )סעיפים שסכומיהם בדוח על המצב הכספי משקפים ערכים עדכניים או ערכי
מימוש ליום הדוח על המצב הכספי( מוצגים בדוח על המצב הכספי המותאם ליום החתך
בסכום הזהה לסכומם הנומינלי לאותו יום )מספרי ההשוואה הותאמו לשקלים חדשים של
חודש הדוח על המצב הכספי(.
)ב( דוח על רווח והפסד ורווח כולל
 (1מרכיבי דוח על רווח והפסד )למעט מימון( המבטאים עסקאות שבוצעו בשנת הדוח  -הכנסות,
הוצאות וכו'  -הותאמו על פי השינויים שחלו במדד בגין חודש ביצוע כל עסקה עד למדד בגין
החודש בו תמה תקופת הדוח .שחיקת יתרות כספיות אשר מתייחסות לעסקאות הנ"ל ,נכללה
בסעיף המימון ,נטו.
 (2מרכיבי דוח על רווח והפסד הקשורים לסעיפים לא כספיים הדוח על המצב הכספי )כגון פחת
והפחתות ,שינויים במלאי ,הוצאות והכנסות מראש( הותאמו לפי אותו בסיס ששימש
בהתאמת הסעיפים המאזניים המתייחסים.
 (3מרכיבי דוח על רווח והפסד הקשורים להפרשות הכלולות הדוח על המצב הכספי )כגון:
הפרשות לפנסיה ולפיצוי פרישה ,דמי חופשה וכו'( נקבעו על בסיס השינוי ביתרות הסעיפים
המאזניים המתייחסים ,לאחר שהובאו בחשבון תזרימי המזומנים בגינם.
 (4סעיף המימון נטו מבטא הוצאות והכנסות מימון ריאליות ,לרבות שחיקות של הפריטים
הכספיים במהלך השנה.
)ג( דוח על השינויים בהון העצמי
דיבידנד שהוכרז ושולם בפועל בשנת החשבון על בסיס המדד בעת תשלומו בפועל .דיבידנד
שהוצע עד לתאריך אישור הדוחות והמיועד לחלוקה מרווחי שנת החשבון וטרם שולם עד לתאריך
המאזן ,נכלל ללא התאמה.
הסכום המוצג כשחיקת דיבידנד מוצע משנה קודמת מבטא את השחיקה בערכו הריאלי של
הדיבידנד אשר הוצע בשנים קודמות ושולם בפועל בשנה לאחר מכן )שחיקה המתייחסת לתאום
מתחילת השנה ועד ליום התשלום בפועל(.
 (3חוק משק החשמל קובע כי בעל רשיון ספק שירות חיוני יערוך את דוחותיו הכספיים כפי שיקבעו
השרים בהתייעצות עם שר המשפטים לעניין מידת הפירוט בהם ,העקרונות החשבונאיים לעריכתם,
ההצהרות והביאורים שיצורפו .הוראות וחובות כאלה לעניין דוחותיה הכספיים של החברה טרם נקבעו
על ידי השרים.
 (4בהתאם לסעיף  33ב' לחוק החברות הממשלתיות במידה וראתה רשות החברות כי אינטרס ציבורי מחייב
זאת ,רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים ,או בכל דוח אחר
שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין ,ובלבד שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים ,בדין או בעקרונות
החשבונאיים המקובלים ובכללי הדיווח המקובלים .לעניין הוראות רשות החברות הנובעות מהאמור לעיל ראה
ביאור  37להלן.
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 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ב .מטבע הפעילות ומטבע חוץ
 (1מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של החברה והחברה המאוחדת ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה הן
פועלות )להלן – "מטבע הפעילות"( .למטרת איחוד הדוחות הכספיים ,התוצאות והמצב הכספי של החברה
והחברה המאוחדת ,מבוטאים בשקל חדש ,שהוא מטבע הפעילות של החברה .הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה והחברה המאוחדת מוצגים בשקל חדש.
 (2תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה )להלן
– "מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בכל מועד הדוח על המצב הכספי,
פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו
בתוקף לאותו מועד; פריטים לא  -כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין
למועד בו נקבע השווי ההוגן; פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין
שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.
 (3אופן הרישום של הפרשי שער
הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו ,פרט למקרים שלהלן:
 הפרשי שער המתייחסים לנכסים בהקמה לצורך שימוש יצרני עתידי ,הנכללים בעלות אותם נכסים מקום בו
הם מהווים תיאום לעלויות הריבית על אשראי במטבע חוץ )באשר למדיניות החשבונאית של החברה בנושא
היוון עלויות אשראי ראה סעיף ז' להלן(.
 הפרשי שער המוכרים בתעריף החשמל בתקופות שלאחר תאריך המאזן )ראה ביאור  3ה' להלן(.
ג .מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש
בהם ,ואשר מועד פרעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים .פקדונות אשר קיימת מגבלה
לגבי השימוש בהם או אשר מועד פרעונם במועד ההשקעה בהם עולה על שלושה חודשים ואינו עולה על שנה
מסווגים במסגרת סעיף השקעות לזמן קצר.
ד .דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברה נשלטת )חברת
הפחם( .שליטה מתקיימת במקום שלחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות הפיננסית והתפעולית של חברה
מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה.
דוחות כספיים של החברה המאוחדת הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של החברה ,מותאמים ,לפני
איחודם ,למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי החברה.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות וההוצאות הבין  -חברתיות.
ה .אי הכללת דוח כספי נפרד בדוח התקופתי
החברה לא כללה מידע כספי נפרד של החברה בהתאם להוראות תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך וזאת מאחר ואין
בכך כל תוספת מידע מהותית למשקיע הסביר לצורך הבנת המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים
של התאגיד או העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד ,שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה .אמות המידה ,אותן החברה יישמה לצורך קביעת חוסר מהותיות תוספת המידע
היו :במישור כמותי ובמישור איכותי.
בדיקות כמותיות
.1
נערכו מבחנים בהם נמדדו עיקרי הנתונים של החברה כאחוז מתוך הנתונים המקבילים בדוחות המאוחדים
של החברה בשנים :2009,2008,2007
)סך הנכסים ,סך ההתחייבויות,ההון העצמי ,סך ההכנסות,סך הוצאות התפעול,יתרת הרווח מפעילות
רגילות,תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ,תזרים מזומנים מפעילות השקעה ותזרים מזומנים מפעילות
מימון(.
על פי תוצאות המבחנים ניתן לראות כי תוספת המידע הינה זניחה.
בדיקות איכותיות :
.2
חברת החשמל לישראל בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הפחם.
חברת הפחם רוכשת את הפחם עבור תחנות הכח של חברת החשמל ולמעשה משמשת "כזרוע הארוכה"
של חברת החשמל ,לצורך רכישת הפחם עבור תחנות הכח של החברה.
כל מכירות חברת הפחם ,למעט סכום שולי ביותר ,נעשות לחברת החשמל.
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 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
ה .אי הכללת דוח כספי נפרד בדוח התקופתי )המשך(
בהתאם להסכם בין החברות הבעלות על מלאי הפחם עוברת לידי חברת החשמל ישירות מהספק.
התמורה המשולמת לחברת הפחם ,מחושבת על בסיס עלות ,בתוספת רווח המחושב כתשואה בשיעור
קבוע על ההון העצמי ובתוספת חלק מהחיסכון הכלכלי שנובע לחברת הפחם מפעילויות אחרות ,מנגנון
המבטיח רווחיות קבועה לחברת הפחם.
.3
באשר למכלול הקשרים ,ההתקשרויות ,ההלוואות ,ההשקעות והעסקאות המהותיות הקיימים בין החברה
לבין חברת הפחם ,ראה ביאור 1ט' 1לעיל.
אין לחברת הפחם תוספת מידע מהותית על הביאורים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
.4
ו.
ז.

מלאי מחסנים
מלאי מחסנים מוערך לפי העלות הנקבעת בהתאם לשיטת ממוצע משוקלל נע.
רכוש קבוע
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים ,או להשכרה
לאחרים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה לפי
מודל העלות .פריטי רכוש קבוע מוצגים הדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו .עלות הרכוש הקבוע כוללת את עלות הרכישה של הנכס ,עלויות שניתן לייחס במישרין
להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה .וכן שכר ישיר והוצאות
נלוות בגינו ,חומרים ,קבלנים ותקורות עלות נכסים כשירים כוללת גם עלויות אשראי שיש להוונן כאמור בסעיף ז'
להלן.
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר -פחת בעל עלות משמעותית
ביחס 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 החיים השימושיים.
תוספת למערכות הייצור הקיימות ,מופחתות על פני יתרת תקופת ההפחתה של עלותן המקורית.
נכסים החכורים במסגרת הסדרי חכירה מימונית מופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי להם על פי אותו
בסיס של נכסים בבעלות ,או על פני תקופת החכירה ,במידה והיא קצרה יותר מאורך החיים השימושיים של הנכס.
אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

תחנות כח ...................................
טורבינות גז תעשייתיות .................
טורבינות גז סילוניות .....................
מערכת ההולכה ...........................
מערכת החלוקה ...........................
מונים ........................................
אינווטרים )כולל ציוד משרדי(,
ציוד מכני נייד וטלקומוניקציה ..........
מחשבים וציוד עזר .......................
מכוניות.......................................
מבנים ........................................

אורך החיים השימושי
)בשנים(

שיעורי הפחת
)באחוזים(

) 30-50בעיקר  30שנה(
25
15
30
) 20-30בעיקר  30שנה(
14

2-3.33
4
6.67
3.33
3.33-5
7.1

10
3-5
5-7
30

10
20-33.33
14.3-20
3.33

ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת
כספים.
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין
התקבולים ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש ,ונזקף לדוח רווח והפסד.
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ח .עלויות אשראי
עלויות אשראי המתייחסות באופן ישיר לרכישה ,הקמה או יצור של נכסים כשירים אשר הכנתם לשימוש המיועד להם
או למכירתם מצריך פרק זמן משמעותי ,מהוונות לעלות אותם נכסים עד למועד בו נכסים אלו מוכנים בעיקרם
לשימושם המיועד או למכירתם .הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה משקל חדש )מטבע הפעילות של
החברה( ,מהוונים לעלות אותם נכסים עד למידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית.
הכנסות הנובעות מהשקעה זמנית של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה בנכסים כשירים ,מנוכות מעלויות
האשראי הכשירות להיוון.
כל יתר עלויות האשראי מוכרות בדוח רווח והפסד במועד היווצרותן ,למעט עלויות אשראי שיכוסו על ידי תעריף
החשמל בתקופות שלאחר תאריך המאזן )ראה ביאור  2א'  2לעיל(.
לעניין פרסום הבהרות ותיקונים נוספים בתקופה שלפני יישומם ראה סעיפים כה ו -כו' להלן.
ט .נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושי מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושי המשוער שלהם
בכפוף לבחינת ירידת ערך .שינוי אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר ,מטופל
בדרך של "מכאן ואילך".
אורך החיים השימושי בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושי מוגדר הינו כדלקמן:
אורך החיים השימושי
)בשנים(

שיעורי הפחת
)באחוזים(

5-12

8.33-20

תוכנה ........................................

הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם.
נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו.
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר ,מחושבת על בסיס הקו הישר על פני אורך החיים השימושי
המשוער שלהם.
אומדן אורך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי מטופלת בדרך של "מכאן
ואילך".
י .מלאי דלקים
מלאי דלקים הינו מלאי חומרים הנצרכים בתהליך ייצור החשמל.
עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה ,עלויות עבודה ישירות ,עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות
שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים .עלות המלאי נמדדת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע .המלאי מוצג לפי
הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו .מלאי הדלקים המוחזק לשימוש בתהליך ייצור החשמל ,אינו מופחת אם
מכירת החשמל תהיה בסכום העלות או בסכום הגבוה מהעלות.
מלאי הנרכש בתנאי אשראי ,אשר כוללים מרכיב מימון ,מוצג לפי עלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי
רגילים .ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים ,מוכר כהוצאת
ריבית בתקופת האשראי.
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יא .נכסים פיננסיים
 (1כללי
נכסים פיננסיים מוכרים במאזן החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה ,למעט אותם נכסים פיננסיים
המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר עלויות הנלוות לרכישתם נזקפות לדוח הרווח והפסד.
הנכסים הפיננסיים של החברה מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו של
הנכס הפיננסי המוחזק ובמטרת החזקתו והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; הלוואות וחייבים; (2נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים
א( לצורכי מסחר או
ב( כאשר הם יועדו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
) (1נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר ,אם:
 הוא נרכש בעיקרו למטרות מכירה בעתיד הקרוב; או
 הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ,המנוהלים יחד ע"י החברה ושיש לו דפוס
מעשי מוכח של פעילות לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 הוא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.
) (2נכס פיננסי שאינו נכס פיננסי המוחזק למטרות מסחר מיועד כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בעת ההכרה הראשונית ,אם:
 יעוד כזה מבטל או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או מדידה שהייתה נוצרת אלמלא יעוד
זה; או
 הנכס הפיננסי מהווה חלק מתוך חברה של נכסים או התחייבויות פיננסיים או שניהם גם יחד ,אשר
ניהולה וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגן ,בהתאם למדיניות מתועדת של ניהול הסיכונים או
אסטרטגיית ההשקעות של החברה ,ומידע אודות קבוצת המכשירים הפיננסיים מועבר במסגרת
דיווחים פנימיים על פי בסיס זה לאנשי מפתח ניהוליים של החברה.
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן ,לרבות
אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין ,מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי .הרווח או ההפסד
נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי.
 (3הלוואות וחייבים
לקוחות ,פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק
פעיל ,מסווגים כהלוואות וחייבים .הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית בניכוי ירידת ערך ,אם ישנה כזו .הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית ,למעט בגין
חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.
 (4ירידת ערך של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים ,למעט כאלה המסווגים כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך דווח והפסד ,נבחנים בכל תאריך מאזן
לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך
שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי ,הושפעו לרעה
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
בגין יתר המכשירים הפיננסיים ,לרבות חייבים בגין חכירה מימונית ,סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:
• קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;
• אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;
• צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או רה-ארגון של חובות;
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 (4ירידת ערך של נכסים פיננסיים )המשך(
בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך ,בוחנת החברה על-בסיס
קבוצתי את קיומה של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים
ברמת הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים.
לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכו הפנקסני של
הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ממנו ,כשהם מהוונים בשיעור
הריבית האפקטיבי המקורי שלו.
אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית לאירוע
שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר ,במלואו או
בחלקו ,דרך דוח רווח והפסד .ביטול כאמור מוגבל בסכום ,באופן שהערך הפנקסני של ההשקעה בנכס במועד
בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא יעלה על הסכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים לאותו מועד
אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך.
הערך הפנקסני של נכס פיננסי מופחת בגין ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים באופן ישיר ,למעט
לקוחות ,אשר ערכם הפנקסני מופחת תוך שימוש בחשבון הפרשה .כאשר חובות לקוחות אינם ברי-גבייה
מבוצעת המחיקה כנגד חשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים כנגד
חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד.
יב .התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו ע"י החברה
סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים החוזיים
שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי החברה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים הוניים
שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 התחייבויות פיננסיות אחרות.
א( התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה
כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
ההתחייבויות הפיננסיות של החברה אשר נכללות בקטגוריה זו כוללות עסקאות החלפה ועסקאות אקדמה.
התחייבות פיננסית מסווגת כמוחזקת למטרות מסחר ,אם:
 היא נוצרה בעיקרה למטרת רכישה חוזרת בעתיד הקרוב; או
 היא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ,המנוהלים יחד ע"י החברה ושיש לו דפוס פעילות
מעשי מוכח של הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 היא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר גידור.
ב( התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות )הכוללות בעיקר אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים( ,מוכרות לראשונה
בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות
בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות
ריבית על פני התקופה הרלוונטית .שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי
של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה הפנקסני ,או מקום
שמתאים ,לתקופה קצרה יותר.
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יג .מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור
 (1כללי
החברה עושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי ריבית ושערי מטבע
חוץ .בין השאר ,רוכשת החברה עסקאות אקדמה ) (Forwardעל שערי מטבע ,ועסקאות החלפת ריבית
ומטבע חוץ משולבות .פרטים נוספים על הנגזרים בהם משתמשת החברה ,ניתנים בביאור  27להלן.
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובכל מועד מאזן שלאחר מכן לפי שוויים
ההוגן .שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים לדוח רווח והפסד.
מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם מיועדים לגידור ,מוצגים כנכסים שוטפים ,נכסים לא שוטפים ,התחייבויות
שוטפות או התחייבויות לזמן ארוך.
 (2נגזרים משובצים
נגזרים המשובצים במכשירים פיננסיים או כל חוזה מארח אחר מופרדים מהחוזה המארח ,אם המאפיינים
והסיכונים הכלכליים אינם קשורים באופן הדוק ) (Closely relatedלמאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה
המארח ,אלא אם המכשיר המעורב בכללותו )כולל הנגזר המשובץ( מוצג כנכס פיננסי או כהתחייבות פיננסית
בשווי הוגן דרך רווח והפסד .שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים הניתנים להפרדה נזקפים לדוח רווח
והפסד.
לחברה נגזר משובץ ,אשר הופרד מהחוזה המארח ,בגין הלוואה נקובה בדולר הניתנת להמרה להלוואה נקובה
ביין בידי המלווה.
יד.

הכרה בהכנסה
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה
ממכירת חשמל ומתן שירותים במהלך העסקים הרגיל.
 (1הכנסה ממכירת חשמל
הכנסות ממכירת חשמל מוכרות עם צריכת החשמל על ידי הלקוחות ,בהתאם לקריאת מונה .ההכנסות בגין
הכמות הנצרכת ,בתקופה שבין קריאת המונה האחרונה לבין תאריך הדוח על המצב הכספי ,נכללות על פי
אומדן.
 (2הכנסות ריבית
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
 (3הכנסות מדיבידנד
הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

טו .עבודות על פי חוזה ביצוע
כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה ביצוע ,עיקר ההכנסות והעלויות מוכרות בהתאם
לשלב ההשלמה של העבודה ,נכון למועד המאזן .שיעור ההשלמה נמדד ,בדרך כלל ,בהתאם ליחס שבין העלויות
שנוצרו למועד המאזן בגין העבודה לביצוע לבין סך כל העלויות החזויות לצורך ביצוע החוזה ,למעט עלויות שאינן
מייצגות את שלב ההשלמה.
כאשר לא ניתן למדוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה ביצוע ,ההכנסות מוכרות עד לגובה העלויות
שנוצרו בגין ביצוע החוזה ואשר צפוי שיושבו .עלויות ביצוע החוזה מוכרות כהוצאה בתקופה בה הן נוצרו .כאשר צפוי
שסך כל העלויות לביצוע החוזה יעלה על ההכנסות מביצוע החוזה ,ההפסד הצפוי נזקף מיידית לדוח רווח
והפסד)ראה גם ביאור  16ו 28 -להלן(.
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טז .חכירות
 (1כללי
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות לחוכר .יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.
 (2החכרת נכסים
בעסקאות חכירה מימונית בהן מחכירה החברה נכסים לישות אחרת ,מכירה החברה במועד תחילת החכירה
בנכס בגובה הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים .הכנסות מימון בגין חכירה מימונית מוקצות בין
תקופות הדיווח החשבונאי באופן שישקפו שעור תשואה תקופתי קבוע על השקעת החברה נטו ,העומדת
לפירעון ,בגין עסקת החכירה.
הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה .בהסדרי
חכירה תפעולית בהם בתחילת תקופת החכירה לא מתקבלים דמי חכירה ,או מתקבלים דמי חכירה מופחתים,
וכן כאשר ניתנות הטבות נוספות לחוכר ,מכירה החברה בהכנסה על בסיס קו ישר ,על פני תקופת החכירה.
 (3חכירת נכסים
בעסקאות חכירה מימונית בהן חוכרת החברה נכסים מישות אחרת ,מכירה החברה במועד תחילת החכירה
בנכס על פי הנמוך מבין שוויו ההוגן לבין ערכם הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים .ההתחייבות להעברת
תשלומי החכירה המינימליים למחכיר מוצגת במאזן כהתחייבות פיננסית בגין חכירה .בתקופות עוקבות,
מוקצים תשלומים שוטפים בגין החכירה המימונית בין מרכיב המימון לרכיב ההתחייבות ,באופן שיתקבל שיעור
ריבית קבוע המחושב על יתרת ההתחייבות .החלק שהוקצה למרכיב המימון נזקף לדוח הרווח והפסד ,למעט
מקרים בהם הנכס נשוא החכירה הינו נכס כשיר ,שבגינו מהוונות עלויות אשראי )לעניין היוון עלויות אשראי
ראה סעיף ז' לעיל(.
הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה .בהסדרי חכירה
בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה ,או משולמים דמי חכירה מופחתים ,וכן מתקבלות
הטבות נוספות מהמחכיר ,מכירה החברה בהוצאות על בסיס קו ישר ,על פני תקופת החכירה .
חכירות קרקע מסווגות כחכירות תפעוליות .תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מוצגים
בדוח על המצב הכספי בסעיף תשלומים מראש בגין חכירת קרקעות ומופחתים על בסיס קו ישר על פני יתרת
תקופת החכירה ,תוך הכללת אופציית הארכה.
יז .הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,
בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה
במועד המאזן תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות .כאשר ההפרשה נמדדת תוך
שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות ,הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של
תזרימי המזומנים החזויים.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה החברה
בנכס ,בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה ) (virtually certainשהשיפוי יתקבל
וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.
יח .מסים על הכנסה
 (1כללי
הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים ,וכן את סך השינוי ביתרות המסים
הנדחים.
 (2מסים שוטפים
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה והחברה המאוחדת
במהלך תקופת הדיווח .ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה ,בשל הכללת או אי הכללת
פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות ,או שאינם חייבים במס או
ניתנים 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.
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 (3מסים נדחים
החברה יוצרת מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם
בדוחות הכספיים .יתרות המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת
מימושן ,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 והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים
הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות
מוחזקות ,מאחר ובכוונת החברה להחזיק בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין
חלוקת רווחים בחברות אלו ,מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי
מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים ,וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי
אותה רשות מס ,ובכוונת החברה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.
יט .הטבות עובדים
 (1הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות החברה לאחר סיום העסקה כוללות :פנסיה ,מענקים והתחייבות לפיצויי פיטורין .הטבות החברה לאחר
סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת.
הוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת ) Defined Contribution
 (Planנזקפות לדוח רווח והפסד ,או מהוונות לעלות הנכסים במועד הספקת שירותי העבודה ,בגינם מחויבת
החברה לביצוע ההפקדה .ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום ,לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג בדוח
על המצב הכספי כהתחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה בסעיף התחייבויות לא שוטפות.
הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת ) (Defined Benefit Planנזקפות לדוח רווח והפסד ,או מהוונות לעלות
הנכסים ,תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח ,בהתאם לשיטת יחידת הזכאות
החזויה ) .(Projected Unit Credit Methodהערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין תוכנית להטבה מוגדרת
נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התוכנית בריבית הנקבעת על ידי תשואות שוק
של אגרות חוב ממשלתיות ,הצמודות למדד ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי סילוק חזויים של
התוכנית .במקרים בהם אין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב עם תקופה לפדיון של כל תשלומי
ההטבה ,יתבצע אומדן שיעור ההיוון לתקופות אלו על ידי אקסטרפולציה של שיעורי שוק שוטפים לאורך עקום
התשואה .עלות השירות השוטפת והמחויבות הכוללת לתאריך הדוח על המצב הכספי נקבעה באופן שהטבה
לעובדים מיוחסת לתקופות השירות על בסיס צבירת הזכויות בתוכנית.
כמו כן ,נרשמות ההכנסות בגין נכסי התוכנית והכספים בנאמנות ,ונזקפות לדוח רווח והפסד או מהוונות לעלות
הנכסים ,בגין התשואה הצפויה על נכסי התוכנית למועד תחילת תקופת הדוח.
רווחים והפסדים אקטואריים אשר אינם מוכרים בתקופת הדוח על המצב הכספי נובעים בעיקרם מהפער בין
ההנחות האקטואריות שהינן הנחות לטווח ארוך ,לבין התנהגות אותם משתנים בשנת הדוח )כגון שיעור הגידול
הצפוי בשכר ,שיעור הריבית להיוון ,שיעורי פרישה מוקדמת ותמותה ומהפרש בין תשואה בפועל על היעודות
בשנת הדוח ,לבין התשואה הצפויה בתחילת השנה( ומשינויים בהנחות האקטואריות עצמן ומופחתים על פני
יתרת תקופת העבודה הממוצעת הצפויה של העובדים המשתתפים בתוכנית ,החל מתום תקופת הדיווח.
התחייבות החברה בגין תוכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי החברה כוללת את הערך הנוכחי
של המחויבות בגין הטבה מוגדרת ,בתוספת )בניכוי( רווחים )הפסדים( אקטואריים אשר טרם הוכרו בניכוי
שוויים ההוגן של נכסי התוכנית .נכס נטו ,המתהווה מהחישוב כאמור ,מוגבל לגובה סכום ההפסדים
האקטואריים שטרם הוכרו בתוספת הערך הנוכחי של הטבות כלכליות הזמינות בצורה של החזרים מהתוכנית
או בצורה של הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית )להלן" :סכום התקרה"(.
ייחוס המחויבות לפנסיה לתקופות השירות של העובדים נעשה לפי קצב צבירת הזכויות בתוכנית הפנסיה.
(2

הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך
הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך ,הן הטבות אשר עומדות לתשלום בתקופה העולה על  12חודשים מתום
התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.
הטבות עובדים אחרות בחברה כוללות התחייבויות בגין מענק  20שנה .הטבות אלו )כולל רווחים והפסדים
אקטוארים( ,נזקפות לדוח רווח והפסד ,או מהוונות לעלות הנכסים ,תוך שימוש בהערכות אקטואריות
המתבצעות בכל תקופת דיווח ,בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה ).(Projected Unit Credit Method
הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין המענק נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין
התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב ממשלתיות ,צמודות למדד בו ישולמו ההטבות בגין המענק ,ובעלות
תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של המענק.
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יט .הטבות עובדים )המשך(
 (2הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך )המשך(
במקרים בהם אין שוק בו מתקיימות סחירות גבוהה באגרות חוב עם תקופה לפדיון של כל תשלומי ההטבה,
יתבצע אומדן שיעור ההיוון לתקופות אלו על ידי אקסטרפולציה של שיעורי שוק שוטפים לאורך עקום התשואה.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד במועד היווצרותם .עלות שירות העבר מוכרת מיידית בדוחות
הכספיים של החברה.
(3

הטבות עובדים לטווח קצר
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר צפוי כי ינוצלו או ישולמו בתקופה שאינה עולה על  12חודשים
מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.
הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות החברה בגין היעדרויות לזמן קצר ,חופשה ,תשלומי
מענקים ושכר .הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד ,או מהוונות לעלות הנכסים במועד היווצרותן .ההטבות
נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם .הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד,
לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס ,או כהתחייבות .לעניין תיקון ) IAS 19מתוקן( "הטבות לעובד" ,סיווג
זכאות נצברת לפיצוי בגין היעדרויות ,ראה ביאור  19להלן.

(4

הטבות בגין פיטורין
הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת החברה לפטר עובדים לפני מועד
הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלה.
התחייבות החברה בגין תכנית פרישה מוקדמת נזקפת לדוח רווח והפסד כאשר החברה מחויבת לתכנית
פיטורין פורמלית ,הכוללת לפחות ,את המיקום ,התפקיד ומספר העובדים המשוער שיפוטרו ,את ההטבות להן
זכאים העובדים המפוטרים וכן את המועד בו תיושם התוכנית .כמו  -כן ,תקופת הזמן להשלמת היישום תהיה
כזו באופן שלא סביר שיהיו שינויים מהותיים לתוכנית.
סכום ההטבות נקבע תוך שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות.

 (5שיעור הריבית להיוון תזרים המזומנים העתידי
לפי הוראות תקן חשבונאות מס' )להלן ,("IAS 19" :שיעור הניכיון לחישוב המחויבות האקטוארית לפנסיה יהיה
בהתאם לתשואות השוק בסוף תקופת הדוח על אגרות חוב תאגידיות )"קונצרניות"( באיכות גבוהה .במדינות
שבהן אין כל שוק עמוק באגרות חוב כאלו ,יעשה שימוש בתשואות השוק על אגרות חוב ממשלתיות.
עד מועד אישור דוחות כספיים אלה לא נקבע בבירור קיומו או אי-קיומו של שוק עמוק בישראל באגרות חוב
תאגידיות באיכות גבוהה.
בחישוב המחויבות האקטוארית לפנסיה השתמשה החברה בשלב זה בשיעור ניכיון המתאים לתשואות השוק
על אגרות חוב ממשלתיות.
אם ייקבע בעתיד שבישראל קיים שוק עמוק באגרות חוב תאגידיות באיכות גבוהה ,יהיה על החברה להציג
מחדש את המחויבות האקטוארית תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לתשואות השוק על אגרות חוב תאגידיות
בדירוג .AA
בישראל אין כיום פרסום מיוחד של נתונים לצורך הספציפי של חישוב מחויבויות אקטואריות בהתאם לתשואות
השוק על אגרות חוב תאגידיות.
לפי נתונים המתפרסמים על ידי חברת "שערי ריבית" )אשר נבחרה על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר
לציטוט נתוני ריבית ותשואה לצרכי הגופים המוסדיים( ,בכל טווח זמן בעתיד ,קיים מרווח שונה בין שיעור
התשואה על אגרות חוב תאגידיות בדירוג  AAלבין שיעור התשואה על אגרות חוב ממשלתיות.
להלן ההשפעה הממוצעת של כל  0.1%מהמרווח הנ"ל על המחויבות האקטוארית ועל ההון העצמי של
החברה:
ליום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
הממוצע המשוקלל של המרווח )........... (%
ההשפעה הממוצעת של כל 0.1%
מהמרווח הנ"ל )במיליוני שקל חדש(:
הקטנת המחויבות האקטוארית ..................
הגדלת ההון העצמי .................................
)*( הוצג מחדש.

1.3-1.5

220
420

41

5.1-5.3

2.1-2.3

150
65

190
125

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
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יט .הטבות עובדים )המשך(
 (6נכסי תוכנית הפנסיה
נכסי תוכנית הפנסיה מוצגים בשוויים ההוגן בהתאם לתקני ) IFRSראה ביאור  2א'  1לעיל ,סיפא(.
 (7כספים בנאמנות
החברה מכירה בזכויותיה לשיפוי כנכס נפרד מכיוון שוודאי למעשה שצד אחר ישפה אותה ,בגין כל תזרימי
המזומנים הנדרשים לסילוק מחויבות בגין הטבה מוגדרת .החברה מציגה את הנכס בשווי הוגן.
כ .רווח למניה
החברה לא כוללת בדוחותיה הכספיים נתונים אודות הרווח למניה מאחר ומניותיה הרגילות ,אינן רשומות או מצויות
בהליך רישום ,למסחר בשווקים ציבוריים.
כא .שערי חליפין ובסיס ההצמדה
 (1יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי
בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח .
 (2יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח )מדד
החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי( בהתאם לתנאי העסקה.
 (3להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ושל מדד המחירים לצרכן:
שער החליפין
מדד המחירים לצרכן
מדד ידוע
מדד בגין
היציג של הדולר
נקודות
נקודות
של ארה"ב ליום המאזן
3.775
3.802
3.846

 31בדצמבר ..................................... 2009
 31בדצמבר ..................................... 2008
 31בדצמבר ..................................... 2007

206.19
198.42
191.15

206.19
198.61
190.03

%

%

%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ..... 2009

)(0.71

3.91

3.82

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ...... 2008

)(1.14

3.8

4.51

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ...... 2007

)(9.44

3.40

2.80

שיעורי השינוי בתקופת הדוח:

כב .דיווח מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
בחברה .מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ,אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה
והערכת הביצועים שלהם ,זוהה כמנכ"ל החברה אשר מקבל החלטות אסטרטגיות.
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כג .תקנים ,ופרשנויות חדשים,המשפיעים על התקופה הנוכחית ועל תקופות דיווח קודמות:
) (1תקנים המשפיעים על ההצגה והגילוי
•  ,IFRS 8מגזרי פעילות
התקן ,המחליף את תקן חשבונאות מס' " 14דיווח מגזרי" ,מפרט כיצד על תאגיד לדווח על מידע לפי
מגזרים בדוחות הכספיים השנתיים .בין היתר ,קובע התקן כי הדיווח המגזרי של החברה יתבסס על
המידע בו משתמשת הנהלת החברה לצורך הערכת ביצועי המגזרים ,ולצורך קבלת החלטות על אופן
הקצאת המשאבים למגזרי הפעילות השונים .התקן חל לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2009תוך התאמה למפרע של מספרי השוואה לתקופות דיווח קודמות.
ליישום לראשונה של התקן אין כל השפעה על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של החברה .לעניין דיווח
מגזרי הפעילות של החברה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר " 8מגזרי פעילות" )להלן:
" ,("IFRS 8ראה ביאור  34להלן.
• ) IAS 1מתוקן( "הצגת דוחות כספיים"
התקן קובע את ההצגה הנדרשת בדוחות הכספיים ,ומפרט מסגרת כללית למבנה דוח כספי ותוכן
מינימלי ,אשר יש לכלול במסגרת הדוח .במסגרת התיקון לתקן זה ,בוצעו שינויים למתכונת ההצגה
הקיימת של הדוחות הכספיים,וכן הורחבו דרישות ההצגה והגילוי לדוחות הכספיים ,ובכלל זה הצגת דוח
נוסף במסגרת הדוחות הכספיים בשם "דוח על הרווח הכולל" ,והוספת מאזן לתחילת התקופה המוקדמת
ביותר המוצגת בדוחות הכספיים במקרים של שינוי מדיניות חשבונאית בדרך של יישום למפרע ,הצגה
מחדש וסיווג מחדש .התקן חל ,בדרך של יישום למפרע ,לגבי תקופות דיווח המתחילות ביום  1בינואר
.2009
• ) IAS 1מתוקן( "הצגת דוחות כספיים" )המשך(
על פי הוראות תקן זה ,מציגה החברה דוח יחיד על הרווח הכולל ,הכולל הן את רכיבי הרווח הכולל האחר
והן את רכיבי הרווח או ההפסד בדוח אחד .וכן דוח על השינויים בהון העצמי המציג יתרות בגין עסקאות
עם בעלי המניות ,במסגרת תפקידם כבעלי מניות.
כמו כן ,מציגה החברה דוח על המצב הכספי לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת ,זאת מאחר ובדוחות
כספיים אלו ביצעה החברה הצגה מחדש כאמור בביאור  35להלן.
ליישום לראשונה של התקן אין כל השפעה על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של החברה.
•

תיקון " IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילויים"
התיקון מרחיב את הגילויים הנדרשים בנוגע לסיכון נזילות ולמדידת שווי הוגן ,תוך קביעת מדרג בן שלוש
רמות להצגת מדידות שווי הוגן.
הוראות התיקון חלות לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2009או לאחריו.
ליישום התיקון אין כל השפעה על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
כג .תקנים ,ופרשנויות חדשים,המשפיעים על התקופה הנוכחית ועל תקופות דיווח קודמות:
) (2תקנים ופרשנויות המשפיעים על התוצאות המדווחות ועל המצב הכספי
• תיקון " IAS 19הטבות עובד"
כחלק מפרוייקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2008תוקן " IAS 19הטבות עובד".
תיקון " IAS 19הטבות עובד" ,קובע כי זכאות נצברת לפיצוי בגין היעדרויות תסווג כהטבות עובד לטווח
קצר ,או כהטבות עובד אחרות לטווח ארוך בהתבסס על המועד בו נוצרה לעובד זכות לקבלת ההטבה.
כתוצאה מכך ,מציגה החברה הטבות בגין חופשה ,היעדרויות נוספות בתשלום כהטבות עובד לטווח קצר,
הנמדדות בגובה הסכום הלא מהוון ,אותו חוזה החברה לשלם בגין מימוש זכאות זו.
התיקון חל למפרע לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2008
ליישום התיקון לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
כד .תקנים ופרשנויות חדשים ,בתוקף ואין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ועל תקופות דיווח קודמות:
• ) IAS 23מתוקן( "עלויות אשראי"
התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי .במסגרת התיקון לתקן זה ,בוטלה האפשרות להכרה
מיידית בדוח על הרווח הכולל של עלויות אשראי המתייחסות לנכסים שתקופת הכשרתם או הקמתם
משמעותית .עלויות אשראי אלה יהוונו לעלות הנכס .התקן חל לגבי עלויות אשראי המתייחסות לנכסים
כשירים שמועד ההיוון בגינם חל החל מיום  1בינואר  2009או כל תאריך קודם.
ליישום התיקון לא היתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות והמצב הכספי המדווחים של החברה.
•

תיקון " IFRIC 9בחינה מחדש של נגזרים משובצים" ו" IAS 39 -מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה"
התיקון מבהיר כי בעת סיווג מחדש של נכס פיננסי מחוץ לקבוצת "שווי הוגן דרך רווח והפסד" ייבחן הצורך
בהפרדת נגזרים המשובצים בו.
הוראות התיקון חלות לגבי תקופות שנתיות המסתיימות ביום  30ביוני  2009או לאחריו.
ליישום התיקון לא היתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות והמצב הכספי המדווחים של החברה.

כה .תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה ,אשר צפויה או
עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות
• " IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג ,המדידה ורמת חוסר הוצאות של תזרים מזומנים עתידי של נכסים
פיננסיים .התקן דורש שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:
 מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווחוהפסד .קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים
ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.
 ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך ורקאם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות מפוחתת.
מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים לרווח כוללאחר .מכשירים שיועדו כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר
לרווח והפסד ,לרבות בעת המימוש.
 נגזרים משובצים הרלוונטיים לנכס פיננסי לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן .במקום זאת,חוזים מעורבים יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי
המזומנים החוזיים.
 מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר היישות משנה את המודל העסקישלה לניהול נכסים פיננסיים.
 השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו תמידלפי השווי ההוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת ,התקן מציין
שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2013או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי ובמקרים אלו יש לתת גילוי לאימוץ
מוקדם .ישויות המיישמות את התקן ביישום מקודם לפני  1בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום
למפרע.
בשלב זה ,אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת התקן על מצבה הכפסי ותוצאות פעילותיה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
כו .תקנים ופרשניות חדשים אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי הקבוצה אשר לא צפויה בגינם
השפעה על הדוחות הכספיים של החברה
• תיקון " IFRS 8מגזרי פעילות":
הקובע כי יינתן גילוי לגבי מדידת נכסי מגזר בר דיווח רק אם מידע זה מסופק באופן סדיר למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי.
התיקון ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010יישום למפרע אפשרי.
הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התיקון לא תהיה כל השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.
•

) IAS 24מתוקן( "גילויים בהקשר לצד קשור"
התקן החדש מצמצם את דרישות הגילוי של יישות הקשורה לממשלה ,רשות ממשלתית או גוף דומה בגין
עסקאות הנעשות עם יישויות הקשורות לאותה ממשלה ,רשות ממשלתית או גוף דומה .בנוסף ,התקן משנה
את הגדרת צד קשור .התקן ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2011או
לאחריו.
הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה.

•

תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על המצב
הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים ששימשו פעילות השקעה .התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה.

•

תיקון " IAS 17חכירות"
תיקון " IAS 17חכירות" קובע כי חכירות קרקע יסווגו כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית תוך שימוש
בעקרונות הכלליים בתקן .התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2010
או לאחריו .התיקון ייושם למפרע לגבי חכירות קיימות כאשר המידע הנדרש זמין במועד תחילת החכירה.
כאשר המידע הנדרש אינו זמין ,חכירות קרקע ייבחנו מחדש למועד אימוץ התיקון.
לחברה קרקעות )שאינן נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( המוחזקות במסגרת הסדר חכירה עם מינהל
מקרקעי ישראל ,אשר התשלום בגינן מבוצע מראש .במידה והחברה תקבע כי חכירת קרקע ממנהל מקרקעי
ישראל הינה מימונית ,תסווג את הקרקע בהתאם .היות ותשלומי החכירה משולמים מראש ,לתיקון האמור
אין השפעה על התוצאות הכספיות ,אלא רק על הסיווג בדוחות הכספיים.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את הסיווג הנ"ל.
הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה.

כז .שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות
 (1כללי
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה המתוארת לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות
שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים
אחרים הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
 (2הפרשות להליכים משפטיים
לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה ,כמו גם לקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה,
מסתמכת הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים .לאחר שיועציה של החברה מגבשים
את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של החברה באשר לנשוא התביעה ,בין אם החברה תצטרך לשאת
בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה ,אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות
הכספיים ,אם בכלל .פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים ,הבנה שונה של
הנהלת החברה לגבי חוזי התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או בתוספת עובדות חדשות ,יש
בהם כדי להשפיע על ערכה של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה ובכך
להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של החברה.

45

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .2כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך(
כז .שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
 (3הטבות עובדים
הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתשלום פיצויי פיטורין ולתוכנית פנסיה ומענקים לעובדיה מתבסס על
מספר רב של נתונים ,אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית ,תוך שימוש במספר רב של הנחות ,לרבות
שיעור היוון .שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייבויות החברה לתשלום
פיצויי פיטורין ותשלומי פנסיה ומענקים .החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לרבעון ,בהתבסס על שיעור
תשואה אגרות חוב ממשלתיות .הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק ,ועל בסיס
הניסיון שנצבר בחברה .לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה החברה שימוש ,ראה באור  19להלן.
 (4פחת רכוש קבוע
כאמור בסעיף ו' לעיל ,הנהלת החברה בוחנת בכל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים השימושי של
פרטי רכוש קבוע .במהלך התקופה קבעה ההנהלה כי אין שינוי באורך החיים השימושי של הרכוש הקבוע.
 .3תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה
א .תעריף החשמל העתידי
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים (2010 – 2014
א( ביום  1בפברואר  2010התקבלה החלטת רשות החשמל בנוגע לעדכון בסיס התעריף החדש למקטע
הייצור לשנים  ,2010-2014עדכונים לספר מבנה התעריפים ביחס למקבצי שעות הביקוש והתפלגויות
הצריכה ונוסחת פיצוי בגין איחור בעדכון שתחול על כלל מקטעי שרשרת החשמל .החלטה זו והתעריפים
הנגזרים ממנה נכנסו לתוקף בתאריך  15בפברואר  .2010על פי החלטת רשות החשמל עודכן בסיס
התעריף למקטע הייצור לשנים  ,2010-2014שבמסגרתו עודכנו רכיבי התעריף ,בין היתר ,עלויות הון,
עלויות תפעול ,סל הדלקים ועוד .העדכון אינו כולל התייחסות לנושא עלויות הפנסיה של עובדי החברה.
העלויות המוכרות נקבעו לאחר בקרת עלויות שביצעה רשות החשמל על עלויות החברה ,כפי שהיו רשומות
בספריה לאורך השנים.
להלן עיקרי בסיס התעריף החדש למקטע הייצור:
) (1בסיס הנכסים ופחת
הנכסים שהוכרו בבסיס התעריף החדש במקטע הייצור ,נקבעו על פי מתווה עתידי לשנים 2010-
 ,2014ויתעדכנו מידי שנה .העלות המוכרת בגין יחידות הייצור נקבעה על פי תוכנית שכוללת את
רשימת היחידות המוכרות ומועדי ההפעלה שלהן )ולא על פי הגידול במכירות כפי שנעשה בתעריף
הקיים(.
בוצעה חלוקה של יחידות הייצור לשני סוגים עיקריים:
יחידות "ישנות"  -יחידות יצור שהופעלו לפני  31בדצמבר  .2002ההכרה בעלויות היחידות ה"ישנות"
מבוססת בעיקרה על העלויות הרשומות בספרי החברה.
השקעות הסבה לגז יוכרו רק לאחר תחילת ההפעלה בגז ממועד העדכונים השנתיים.
יחידות "חדשות" – יחידות יצור שהופעלו ויופעלו לאחר  31בדצמבר  .2002ההכרה בעלויות היחידות
ה"חדשות" הינה על פי פרמטרים נורמטיביים כגון מועדי הפעלה ,משכי הקמה וריבית נורמטיבית.
יחידות הייצור "חדשות" חולקו לשתיים מבחינת ההכרה התעריפית:
 מחז"מים שאינם בתוכנית החירום )מלבד צפית שלב ב'( )יחידות .(1-10 מחז"מים המוגדרים "חירום"  +צפית שלב ב' )יחידות .(11-21עלויות הציוד המוכרות של היחידות ה"חדשות" שהקמתן כבר החלה )יחידות  (1-10מבוססות על
העלויות בחוזים עליהם חתומה החברה .עלויות הציוד של מחז"מים המוגדרים "חירום" ושל שלב ב'
)יחידות  ,(11-21נקבעו נורמטיבית תוך שימוש בנתוני )) Gas Turbine Handbook ( GTHממוצע
עלויות בשוק העולמי( תוך ביצוע התאמות לחברה.
עלויות הפיתוח וההרכבה )כל העלויות ,למעט ציוד ,ריבית בזמן הקמה ועלויות חריגות( של היחידות
ה"חדשות" יוכרו בצורה נורמטיבית המתבססת על ממוצע עלויות היסטוריות של הקמת טורבינת גז,
תוספת קיטורית ומחז"מים ,בהתאם לבקרת עלויות שביצעה רשות החשמל .במידה ועבור יחידות
בהקמה ייוצרו עלויות שלדעת החברה הינן חריגות ,החברה רשאית לפנות לרשות החשמל בבקשה
להכיר בעלויות אלו במסגרת העדכון השנתי העוקב למועד ההפעלה של היחידה בפועל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
א .תעריף החשמל העתידי )המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים ) (2010 – 2014המשך(:
) (1בסיס הנכסים ופחת )המשך(
עלויות הפיתוח וההרכבה הנורמטיבית חולקו לשתי קבוצות:
א .עלויות עובדי חברה המוצמדות לשינויים בשכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ישראלי .בשלב זה ,אינן
כוללות את עלויות הפנסיה של עובדי דור א' ודור ב' ועלויות פנסיה בגין חשמל חינם ,שי לחג ומענקים
של דור ג' ,וזאת עד לסיום בחינת וקבלת החלטה סופית בנושא הפנסיה.
ב .עלויות קבלנים ,המוצמדות למדד תשומות בניה למגורים.
עלויות המימון בזמן הקמה מתבססות על משכי הקמה נורמטיביים ושיעורי ריבית מוכרים נורמטיביים.
) (2קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים
על פי החלטת רשות החשמל במידה והחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים הנורמטיביים שנקבעו להכנסת
יחידות הייצור לפעולה יופחתו ההכנסות המוכרות לחברה במסגרת מנגנון קנס שיחושב על בסיס יומי.
נקבעה נוסחה לחישוב קנסות בגין אי עמידה במועדי הפעלה נורמטיביים לגבי יחידות הייצור ה"חדשות"
הבאות שטרם הופעלו :חיפה  3ו ,4 -אלון תבור "חירום" ושלב ב' של אשכול "חירום" ,חגית "חירום" ורמת
חובב " 8חירום ,שלב ב' של צפית " .על פי הנוסחה הקנס לכל יחידה יחושב לפי מספר ימי האיחור
בהפעלה לעומת מועד ההפעלה הנורמטיבי .לגבי שלוש טורבינות הגז "חירום" )אשכול ,חגית ורמת חובב -
יחידה  (8הושאר מנגנון הקנס ,כפי שנקבע בהחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני ) 2009ראה גם סעיף 3
ה' להלן(.
שיעור הקנס על האיחור בהקמת תוספת קיטורית הינו  75%בשיעור הקנס על איחור בהקמת טורבינת גז.
קנס מקסימלי יכול להגיע עד  25%מעלות היחידה.
) (3עלויות מימון
עלויות המימון תמשכנה להיות מוכרות ,על בסיס הרכוש המופעל המוכר .המינוף המוכר נותר  1/3הון עצמי
ו 2/3 -הון זר .התשואה המוכרת להון זר נגזרת מ 3 -רכיבים :סל מימון שקלי )המשקף הלוואות המגויסות
בארץ( ,סל מימון מגודר הנגזר ממנגנון גידור חדש וסל מימון שקלי בריבית מוגדלת )המשקף גיוס במטבע
חוץ כנגדו נדרשת החברה לבצע עסקאות הגנה(.
סל מימוני שקלי – בגינו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע.
•
סל מימון מגודר  -בגינו יוכרו המרכיבים הבאים :שיעור ריבית שקלי ריאלי ממוצע ,שיעור פריסת
•
חוב הגידור לחברה או של החברה בגין הפרשי סל  -מדד ,והפרשי ריבית בין שיעור הריבית
במטבע חוץ הממוצעת לבין שיעור הריבית השקלית הריאלית הממוצעת.
הוגדר תהליך של ירידה בסל המימון המגודר עד לביטולו בתוך  3שנים .מנגנון הגידור הקודם בוטל
ויתרת החוב תוחזר לצרכנים במשך  5שנים.
•
סל מימון שקלי בריבית מוגדלת  -עליו יוכר שיעור ריבית שקלי ריאלי מוגדל ממוצע .שיעורי
התשואה המוכרים על הון זר מדדי ומטחי נקבעו בהתבסס על הדוחות הכספיים לשנת  2007תוך
שימוש בנוסחת גלגול לגבי שנת ) 2008ובהמשך בכל עדכון שנתי(.
תשואה על ההון העצמי  -התשואה להון העצמי במקטע הייצור תעמוד על  7.35%נטו ) 9.5%לפני מס(,
לעומת  7%בבסיס הקודם.
סך עלויות המימון המוכרות יהיו מכפלת שיעור התשואה המוכר המשוקלל )הון עצמי והון זר( בסל הנכסים
המוכרים ,אשר מהם תנוכה העתודה למיסים נדחים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
א .תעריף החשמל העתידי )המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים ) (2010 – 2014המשך(:
) (4מנגנון הגידור
על פי ספר בסיס התעריפים החדש למקטע הייצור לשנים  2010-2014עודכן מנגנון הגידור לכל
מקטעי שרשרת החשמל ,להלן עיקרי המנגנון:
• הערכה ראשונית לקרן הגידור עומדת על סכום של כ 12,065 -מיליוני שקל חדש )בהתאם
לסל הקובע של חודש פברואר  .(2010סכום קרן הגידור יתעדכן במועד העדכון השנתי
בהתאם לנכסים המוכרים ולמתווה היורד שפרסמה רשות החשמל ועד לביטולו המוחלט של
המנגנון.
• הסכום המגודר יוצמד לדולר ו לאירו בשיעורים של  75%ו 25% -בהתאמה.
• החזר על ריבית במטבע חוץ מעבר לריבית השקלית מהווה חלק מהמנגנון.
• הסכומים שיצטברו לזכות או לחובת החברה יפרסו עד לתום מנגנון הגידור באפריל ,2013
יחד עם זאת ,צוין כי לאור השינויים המבניים הצפויים ,מקפיאה רשות החשמל את המתווה
העולה של סל המימון השקלי עד  31במרס  2011או מועד התנעת השינוי המבני ,המוקדם
מביניהם.
• ההתייעלות בבסיס התעריפים החדש מושתת אך ורק על רכיבי התפעול ,לפיכך ,בשונה
מהעבר ,אין התייעלות על רכיב הגידור.
) (5עלויות תפעול
בבסיס התעריף החדש עלויות התפעול המוכרות נקבעו על בסיס עלויות עבר בהתאמה לגידול
במכירות .על עלויות אלה חל מקדם הפחתה של  2%לשנה .טרם הסתיימה בחינת עלויות הפנסיה
על ידי רשות החשמל ועם קבלת החלטה סופית בנושא יעודכן רכיב זה בהתאם .בעלויות התפעול
המוכרות ישנה התאמה של עלויות הפנסיה לתיקון בדבר ההצגה מחדש של הדוחות הכספיים.
להלן עלויות שסווגו כהוצאות תפעול בתעריף:
 השקעות בתחנת כוח בפעולה. עלויות הון רכוש משותף. עלויות הון חלקי חילוף. התאמת עלויות חשמל חינם )מעבר לצריכה ביתית ממוצעת(. נלוות דלקים שהועמסו על מחירי דלקים. טיפול באפר פחם ,פחת תחתיות מזוט ,צריכת חשמל במתקני חברה.עלויות השכר בתפעול מוצמדות למדד שכר למשרת שכיר ישראלי.
על פי החלטת רשות החשמל תוכר רק מחצית מעלויות ההון של חלקי החילוף שחושבה על ידי רשות
החשמל בשנים  .2002-2006רכיב זה מוכר במסגרת עלויות התפעול המוכרות ולפיכך יגדל מידי
שנה בהתאם לגידול במכירות ובניכוי מקדם הפחתה בשיעור של  2%שקבעה רשות החשמל.
) (6עלויות דלקים
סל הדלקים יחושב בכל שנה כממוצע של סלי דלק על פי תחזית של עקומות עומס לפי אקלימים
שונים .הוא יעודכן בדיעבד מידי שנה ,בהתאם לעקום הביקוש בפועל ועדכונים עקב מידע מקצועי
רלוונטי חדש .ההפרש יוחזר לצרכנים או לחברה בתוספת ריבית והצמדה .כמו כן ,החל מבסיס
התעריף החדש תמהיל הדלקים יחושב ויוחל על בסיס קלנדארי לאותה שנה )ינואר  -דצמבר(.
רשות החשמל קבעה מראש את מרבית הפרמטרים אשר ישמשו לצורך חישוב תמהיל הדלקים
במהלך כל תקופת הבוחן ,לרבות מועדי הפעלת יחידות ייצור .בבסיס התעריף החדש נקבע תמריץ
גז לשנים  2009-2012בגין הסכמי גז חדשים בלבד.
ב( עדכונים למקטע ההולכה והחלוקה
בעקבות קביעת בסיס תעריף חדש למקטע הייצור עדכנה רשות החשמל גם חלק מהרכיבים למקטעי
ההולכה והחלוקה .עודכנו שיעורי התשואה על ההון הזר במקטעי ההולכה והחלוקה מתח גבוה והחלוקה
מתח נמוך בדומה לעדכון שבוצע במקטעי הייצור .כמו כן ,מנגנון הגידור החדש חל גם על מקטעים אלו.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
א .תעריף החשמל העתידי )המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור )לשנים ) (2010 – 2014המשך(:
ג( השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים של החברה
נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים החברה עדיין לומדת את מלוא ההשלכות של בסיס התעריף החדש.
החברה העבירה לרשות החשמל את עיקרי השגותיה הראשוניות על התעריף שנקבע.
להלן עיקרי ההשלכות:
) (1אי הכרה בעלויות הקמה של יחידות הייצור  -החלטת רשות החשמל משקפת אי הכרה מלאה
בעלויותיה של החברה ,שכן במרבית יחידות הייצור ההכרה הנורמטיבית בעלויות ההקמה נמוכה
משמעותית מעלויות ההקמה בפועל ,וזאת גם עבור יחידות שכבר פועלות ועלויותיהן נרשמו בספרים.
כתוצאה מכך ,ישנו פער של כ 2.1 -מיליארדי שקל חדש בין העלויות המוכרות על ידי רשות החשמל
לבין העלות המוערכת על ידי החברה ,אשר כוללת הן עלויות שכבר הוצאו עד ל 31 -בדצמבר 2009
והן עלויות שצפויות לצורך השלמת היחידות מתאריך זה ואילך.
כמו כן ,נקבע במסגרת בסיס התעריף כי במידה וייווצרו עלויות בגין יחידות בהקמה שלדעת החברה
הינן חריגות ואינן כלולות בבסיס העלות הנורמטיבית שקבעה רשות החשמל ,החברה רשאית לפנות
לרשות החשמל בבקשה להכיר בעלויות אלה במסגרת העדכון השנתי העוקב למועד ההפעלה של
היחידה בפועל.
אומדן היקף הרכוש הלא מוכר
סכום )מיליארדי שקל חדש(
0.5
בגין השקעות בנכסים שהופעלו עד  31בדצמבר ............. 2009
בגין השקעות בנכסים שיופעלו ברבעון הראשון של שנת .. 2010
0.1
בגין השקעות בנכסים שיופעלו לאחר הרבעון הראשון של שנת
1.5
) 2010כולל אומדן לעלות נכסים שהקמתם טרם נסתיימה( .......
2.1
סה"כ ..............................................................................
* אומדן זה אינו כולל את עלויות הפנסיה בסך של כ 0.4 -מיליארדי שקל חדש אשר טרם נכלל
בהכרה התעריפית ,בשל העובדה שרשות החשמל טרם סיימה את בדיקתה בנוגע לעלויות
הפנסיה של עובדי החברה .לאחר סיום הבדיקה בנושא ובהתאם לתוצאותיה ,בכוונת רשות
החשמל לתקן את העלויות המוכרות לחברה .החברה מעריכה כי עלויות אלו יוכרו לחברה היות
והן חלק בלתי נפרד מעלות הקמת הנכסים.
החברה מעריכה כי לגבי חוסר הכיסוי להשקעות בנכסים שהופעלו ויופעלו עד תום הרבעון הראשון
של שנת  2010בסך של כ 0.6 -מיליארדי שקל חדש תבוצע הפחתה של הסכום האמור ברבעון
הראשון של שנת  .2010לגבי חוסר ההכרה של הנכסים האחרים בסך של כ 1.5 -מיליארדי שקל
חדש החברה טרם סיימה את בחינת אופן וקצב הפחתת הנכסים בהתחשב בהתקדמות ההשקעה
בנכסים.
) (2קנסות בגין אי עמידה בלוחות זמנים  -רשות החשמל קבעה קנסות שונים בגין אי עמידה בלוחות
זמנים נורמטיביים להכנסתן לפעולה של יחידות ייצור חדשות.
אומדן הקנסות בגין נכסים שהופעלו עד תום הרבעון הראשון של שנת  2010הינו כ 25 -מיליוני שקל
חדש .החברה מעריכה כי תפחית סכום זה ברבעון הראשון של שנת  .2010אומדן הקנסות בגין
נכסים שיופעלו לאחר הרבעון הראשון של שנת  2010צפוי להגיע להערכת החברה לסך של כ1.3 -
מיליארדי שקל חדש .החברה טרם סיימה את בחינת אופן וקצב ההכרה בקנסות כאמור ,בהתחשב
בהתקדמות ההשקעה באותם נכסים.
החברה מעריכה כי לא מיצתה את מלוא זכויותיה וטענותיה ,על כן הסכומים הנ"ל הם האומדן הטוב
ביותר שקיים ליום הדוח והוא עשוי להשתנות.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
א .תעריף החשמל העתידי )לשנים ) (2010 – 2014המשך(
 (1בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור) :המשך(
ג( השפעת בסיס התעריף החדש על הדוחות הכספיים של החברה )המשך(
) (3מנגנון הגידור -
רשות החשמל החליטה לסיים את מנגנון הגידור הישן ולהחזיר את החוב לצרכנים בפריסה על פני 5
שנים .החברה עדיין לומדת את השלכות ההחלטה כאמור )ראה גם סעיף א ) (4לעיל(.
) (4הכרה במחצית מעלויות הון חלקי חילוף  -לצורך אספקת החשמל במשק באמינות וזמינות גבוהה,
החברה מחזיקה רמות ציוד חלפים לתחזוקה שוטפת ,שיפוצים מתוכננים ותיקון תקלות .רשות
החשמל החליטה להכיר רק במחצית מהעלויות ההון המוכרות השנתיות של חלקי חילוף .החברה
טרם סיימה את בחינת ההשפעה של ההחלטה כאמור על הדוחות הכספיים.
) (5עלות הסבה לגז  -ההכרה בעלויות ההסבה לגז מתבצעת רק ביחידות הפועלות באמצעות גז.
בנוסף ,יוכרו רק השקעות המבוצעות שנה לאחר מועד ההפעלה ,זאת בתנאי שהן לא תעלנה על
 10%מעלות ההקמה .עבור יחידות שכבר פועלות באמצעות גז הרשות מבקשת שהחברה תספק
הסברים לעלויות החריגות לצורך קבלת הכרה מלאה )אתר "גזר"(.
) (6עלויות השכר בתפעול  -רשות החשמל בחרה להצמיד את שכר עובדי החברה למדד השכר הכללי
במשק .לחברה הסכמי שכר קיבוציים אשר מאושרים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר ,ואינם
קשורים בהכרח בצורה זו או אחרת למדד השכר הכללי במשק.
) (7כיסוי תעריפי בגין חובות עבר  -לא היתה כל התייחסות בבסיס התעריף החדש לסוגיית הנושאים
לגביהם ביקשה החברה בעבר כיסוי תעריפי ואשר לצורך בחינתם הוקמה ועדה על ידי רשות
החשמל) ,ראה גם ביאור  3ב' להלן(.
לנוכח האמור ,בכוונת החברה לפנות למליאת רשות החשמל בדרישה כי תחזור ותדון בבסיס התעריף
שנקבע לאחר שתינתן לחברה הזדמנות להציג בפירוט את מכלול הבעיות והכשלים שבהחלטה ,כך
שיתבצע תיקון יסודי בהחלטה.
 (2אמות מידה חדשים בנושא קשרי חברת החשמל עם היצרנים הפרטיים
ביולי  2009פורסם עדכון לפרקים ה'  -ו' בספר אמות המידה העוסקים ביצרנים פרטיים ,שירותי תשתית,
הגדרת מבנה משק החשמל העתידי ותפקידי השחקנים שיפעלו בו .ב 24 -בנובמבר  2009פנה מנכ"ל החברה
לרשות החשמל בפניה זו נטען כי ההחלטה האמורה בפרקים ה' – ו' בספר אמות המידה מעלה מספר רב של
נושאים שמחייבים החלטות ו/או הבהרות של רשות החשמל על מנת שניתן יהיה לפעול על פיהן ,וכי כל עוד לא
יתקבלו ההחלטות ו/או ההבהרות הנדרשות ,החברה לא תוכל ליישם את אמות המידה במבנה הנוכחי שלהן
ותאלץ ליישם רק חלקים מהן.
 (3המודלים להכרה בעלויות הקמת רשתות חלוקה -
החברה חולקת על המודלים שפיתחה רשות החשמל לאומדן מחדש של נכסי החלוקה .יו"ר רשות החשמל
הבהיר לחברה כי רשות החשמל תבחן מודלים שתציע החברה וכי עד להחלטה בעניין זה ייבחנו היקפי
ההשקעות של החברה במקטע החלוקה )שיוכרו במסגרת קביעת התעריף הבא( על בסיס עקרונות התעריף,
דהיינו ,בהתאם לגידול במכירות החשמל )בקוט"ש( .במהלך שנת  ,2004הגישה החברה מודלים כאמור,
ובחודש נובמבר  2005מינתה הרשות יועץ אשר בדק את המודלים הפיזיים להתפתחות מערכת החלוקה
שהוצעו על ידי החברה ואת אלו שנקבעו על ידי רשות החשמל .היועץ המשפטי גיבש מודלים עליהם המליץ
בפני מליאת רשות החשמל .המודל לבחינת התפתחות רשתות בחלוקה במתח גבוה אותו גיבש היועץ שונה
מהמודל שהוצע על ידי החברה ואילו המודל לבחינת התפתחות רשתות החלוקה במתח נמוך שהוצע על ידו
דומה למודל שהוצע על ידי החברה .החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את היקף הרכוש שלא יוכר במסגרת
בסיס התעריף הבא .ולא רשמה כל הפרשה בנדון.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
ב .העלויות שהחברה נשאה בהן ולא קיבלה כיסוי תעריפי מרשות החשמל  -בגין שנים קודמות
להלן הנושאים בהם התקבלו החלטות של רשות החשמל והחברה חולקת עליהן .כל הסכומים בסעיפים 1-9
מחושבים בהתאם לדוחות שפורסמו לפני ההצגה מחדש )ראה ביאור  35להלן( .להצגה מחדש לא היתה השפעה
מהותית על סכומים אלו.
ערכי אי זמינות מאולצת וימי אחזקה  -הערכים שנקבעו על ידי רשות החשמל לאורך השנים נמוכים מהערכים
(1
המקובלים בעולם ובחלק מהמקרים אף מביצועי החברה בפועל .לדעת החברה הערכים צריכים להתבסס על
פרמטרים נורמטיביים לטווח ארוך ,כך שיאפשרו לחברה ליהנות מפירות התייעלותה בהפעלת המערכת.
כתוצאה מכך עבור התקופה  2003-2007נוצרו לחברה הפסדים בסך של כ 2,800 -מיליוני שקל חדש.
(2

תמריץ הגז  -ביוני  2002רשות החשמל קבעה מסלול תמריץ לשנים  2003-2006בלבד .החברה סבורה כי
תמריץ הגז צריך להיות בשיעור קבוע של  20%מסך החיסכון לאורך כל חיי היחידות.
עבור התקופה  2004-2009סך החיסכון למשק מכניסת הגז עומד על כ 23,500 -מיליוני שקל חדש כאשר
מתוך כך התמריץ שניתן לחברה )כאמור לשנים  (2003-2006הינו  1,078מיליוני שקל חדש בלבד.

(3

מחז"מ גזר  -תמהיל הדלקים שהוכר לחברה בשנים  2007ו ,2008 -חושב תחת ההנחה שגז טבעי יגיע
לתחנה באוקטובר  .2007למעשה מועד כניסת התחנה לשימוש בגז טבעי היה מאוחר יותר )יולי  (2008ולכן
החברה השתמשה בדלק יקר יותר מהמוכר בתעריף .להערכת החברה היא הפסידה סך של כ 1,200 -מיליוני
שקל חדש )כ 200 -מיליוני שקל חדש בשנת  2007ו 1,000 -מיליוני שקל חדש בשנת .(2008

(4

צריכת חשמל במתקני החברה  -החברה סבורה כי שיטת חישוב התעריף הקיימת לא נותנת כיסוי תעריפי
לצריכת החשמל של מתקני החברה ,דבר שגרם לחוסר כיסוי תעריפי של כ 30 -מיליוני שקל חדש בשנה.

(5

הכרה בעלויות מימון  -החברה אינה מקבלת הכרה בעלויות המימון כפי שהן בפועל .במהלך כל השנים
האחרונות )ולמעשה בכל תקופת הבוחן( עלות הגיוסים בפועל הן בארץ והן בחו"ל הייתה גבוהה יותר מהעלות
המוכרת על ידי רשות החשמל ,וכתוצאה מכך נגרם לחברה חוסר כיסוי תעריפי .פערי המרווחים בגין עלות
הגיוסים הגיעו עד כ 2% -וגרמו להפסד מצטבר של כ 282 -מיליוני שקל חדש בשנים .2002-2008

(6

הפסד מגביית תעריף ממוצע  -תעריף הממוצע הינו בהתאם להתפלגות הצריכות בשנת  .2000עקב שינויים
בהתפלגות הצריכות בשנים האחרונות החברה לא הצליחה לגבות את ההכנסה שנקבעה לה על ידי רשות
החשמל במלואה.

(7

סל דלקים מוכר לשנת  - 2007בשנה זו השתמשה החברה בתמהיל דלקים יקר יותר מהמוכר בתעריף.
הדבר נבע בעיקר מגידול משמעותי בביקוש לחשמל מעבר לתחזית הביקוש לחשמל בגינה חושב סל הדלקים
בתעריף החשמל ,ולהערכת הנהלת החברה ,גרם להפסד של כ 690 -מיליוני שקל חדש.

(8

מחז"מ אלון תבור  -בשנת  2008השתמשה החברה בתמהיל דלקים יקר יותר מהמוכר בתעריף .וזאת
כתוצאה מכך שרשות החשמל לא הכירה בדחייה במועד ההפעלה של המחז"מ )בשלושה חודשים( .להערכת
החברה הדבר גרם להפסד של כ 50 -מיליוני שקל חדש.

(9

תחנת הכוח רידינג  -מועד כניסת התחנה לשימוש בגז טבעי היה )יולי  (2006מהמועד הצפוי )מאי (2005
שלפיו עודכן התעריף ולכן החברה השתמשה בדלק יקר יותר ממה שהוכר לה ולהערכתה הפסידה סך של כ-
 275מיליון שקל חדש.
בנוסף לחברה הפסד מצו סגירת התחנה על ידי המשרד להגנת הסביבה ובשל כך היה צורך בשימוש בדלק
יקר יותר שגרם להערכתה להפסד של כ 170 -מיליון שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך( ]יעודכן בהמשך[
ב .העלויות שהחברה נשאה בהן ולא קיבלה כיסוי תעריפי מרשות החשמל  -בגין שנים קודמות )המשך(
להלן נושאים פתוחים שטרם התקבלה החלטה של רשות החשמל :
התחייבות לפנסיה  -ביום  25במרס  ,2004פנתה החברה לרשות החשמל וביקשה כי זו תכיר בסכום של כ1,146 -
מיליוני שקל חדש כהוצאה מוכרת שתכוסה בתעריף החשמל ,בפריסה שלא תעלה על  10שנים .סכום זה היווה
גידול בהתחייבות האקטוארית ,שנכלל בדוחות הכספיים של החברה לשנת  ,2003ואשר מקורו באימוץ כללים
לחישוב התחייבות אקטוארית הנקבעים על ידי הממונה על שוק ההון והחיסכון באוצר ,והחלטות אחרות
שהשפעתן על גובה ההתחייבות האקטוארית היא אקסוגנית .במענה לפנייה זו ,הודיעה רשות החשמל לחברה כי
נוכח מורכבות הסוגייה וחשיבותה ,היא תמנה צוות של יועצים חיצוניים בתחום ראיית החשבון והאקטואריה) ,להלן:
"צוות היועצים"( על מנת לרכז את הממצאים והתחשיבים הנדרשים ,לרבות התייחסות תעריפית להשלכות הקמת
קופת הגמל המרכזית לקיצבה .הסוגייה בכללה תובא לדיון והחלטה במליאת רשות החשמל .בשלב מסוים הוקפאה
עבודתו של צוות היועצים.
במהלך השנים  2007- 2005פנתה החברה מספר פעמים לרשות החשמל במטרה לקבל הכרה בתעריף בגין
הפסדים אקטואריים שטרם הופחתו ואשר נרשמו בהתאם לעקרונות הפריסה של תקן בינלאומי מספר .(IAS 19) 19
יתרת ההפסדים האקטואריים שטרם הופחת) ,בהתאם לתקינה החשבונאית הקודמת הישראלית לפני השפעת
ההצגה מחדש( מסתכמת ליום  31בדצמבר  2007לכ 2.93 -מיליארד שקל חדש ולדעת החברה סכום זה אמור
להיות מכוסה בתעריף לפי קצב הפחתתו בדוחות הכספיים דהיינו ,על פני  15שנה .נכון למועד החתימה על הדוחות
הכספיים הנושא נמצא בדיון ועדיין לא התקבלה החלטה סופית בנדון .במסגרת ההחלטה של בסיס התעריף החדש
למקטע הייצור ציינה רשות החשמל כי היא מתעתדת לפרסם לשימוע ציבורי עקרונות להכרה בעלויות הפנסיה של
עובדי החברה החל מה 10 -ביוני  1996ולקבל החלטה סופית בנושא במהלך שנת .2010
ג .חילוקי דעות כלליים בין החברה לרשות החשמל
החברה הביעה את דעתה בפני רשות החשמל ,בין היתר ,על הצורך בהקטנת מקדמי הפחתה בתעריף
(1
והכרה בהוצאות אקסוגניות .החברה חולקת על החלטות רשות החשמל המתוארות בסעיף ב' לעיל ,לגבי
עדכון התעריף השוטף ,וכן על עמדות רשות החשמל .לעניין השלכות בסיס התעריף החדש של מקטע הייצור
ראה סעיף א' לעיל.
בתאריך  29באפריל  2007פנה יו"ר דירקטוריון החברה לשרים בבקשה לכנס דיון דחוף וזאת כדי להסיר
מגבלות וחסמים שהוטלו על החברה בקשר לגיוסי הון ,על מנת לבחון דרישות החברה בקשר להחלטות רשות
החשמל .בעקבות הפניה התקיימו מספר דיונים בהשתתפות כל גורמי הממשלה הרלוונטיים לרבות רשות
החברות ורשות החשמל וזאת במטרה לבחון דרכים שונות לפתרון מכלול הבעיות המתוארות לעיל.
ביום  10ביולי  2007פנה יו"ר דירקטוריון החברה ליו"ר רשות החשמל ופירט בפניו שורה של צעדי התייעלות
שבכוונת החברה לנקוט ודרש כי במקביל תחליט רשות החשמל על עליית תעריף נוספת.
ביום  8באוגוסט  2007החליטה רשות החשמל כי העלות המוכרת תועלה ,החל מיום  8בספטמבר ,2007
בשיעור של ) 5%ביחס לעלות המוכרת הנכונה ליום  16ביולי  .(2007עדכון התעריפים לצרכנים ייקבע לאחר
בחינה של סך השינויים בעלות המוכרת באותו המועד ובכלל זה הן את התוספת הזו והן את השינויים
הנובעים מהעדכון השוטף.
התוספת לעלות המוכרת תהווה הקדמת הכרה בעלות השקעה ,על פי התנאים הבאים:
א( במועד קביעת בסיס תעריפים חדש למקטע הייצור או בחלוף שנה ממועד ההוספה לעלות המוכרת )8
בספטמבר  ,(2007לפי המוקדם מביניהם ,תיפסק התוספת המיוחדת .התוספת שנצברה תנוכה
מהנכסים המוכרים בבסיסי התעריפים ,באופן שתקבע רשות החשמל.
ב( עד ליום  8בספטמבר  2007תקבע רשות החשמל מנגנון פיקוח המבטיח כי התוספת כאמור בסעיף א'
לעיל תיועד אך ורק למימון צרכי הפיתוח.
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 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
ג .חילוקי דעות כלליים בין החברה לרשות החשמל )המשך(
ביום  4בנובמבר  2008החליטה רשות החשמל על סיום הגביה בגין הקדמת ההכרה בעלות ההשקעה עד
ליום  8בספטמבר  .2008עודפים שנצברו מגביה זו הוחזרו לצרכנים במסגרת מנגנון הפיצוי בגין פיגור
בעדכון.
החברה רשמה תוספת זו בקיזוז מסעיף השקעות ברכוש קבוע בהקמה .סך עלות הרכוש הקבוע שהופחתה
בגין תוספת זו ליום המאזן מסתכמת לכ 1,042 -מיליוני שקל חדש .בתאריך  8בספטמבר  2008הסתיימה
הגביה של תוספת זו וגרמה לירידה בעלויות המוכרות בשיעור  4.76%בשל סיום הגבייה.
הנהלת החברה והדירקטוריון מקיימים דיאלוג שוטף עם גורמי המדינה הרלוונטיים על מנת לקדם את הדיונים
לגבי הנושאים השנויים במחלוקת בתעריף החשמל .במידה ולא תהיה התקדמות בנושא תידרש הנהלת
החברה לנקוט פעולות התייעלות מהותיות ,קיצוץ בהוצאות תפעוליות חיוניות ובהוצאות הפיתוח ולבצע
שינויים ארגוניים ומבניים ,על מנת למנוע פגיעה ביכולתה לספק את החשמל כמחויבותה בחוק.
(2

בתאריך  2במרס  2009פרסמה רשות החשמל את החלטתה בדבר עדכון שנתי  .2008במסגרת ההחלטה
חל עדכון בתמהיל הדלקים המוכר לשנת  2008ובהנחות היסוד שלו וכן במחירי הדלקים .בהתאם לכך ,סל
הדלקים המוכר עודכן רטרואקטיבית החל מאפריל .2008
בעת קביעת סל הדלקים המוכר במסגרת העדכון השנתי לשנת  ,2008הוכרו חלק מדרישות החברה ,כגון:
מועדי הפעלה בגז טבעי המבוקשים באתרים גזר )למעט מחז"מ גזר א'( וחגית ,ושימוש בעקום העומס בפועל
לשנת  .2008עם זאת ,ישנן הנחות שרשות החשמל השתמשה בהם לצורך קביעת סל הדלקים ,שהחברה
מתנגדת אליהן כדלהלן:
 אי זמינות מאולצת של יחידות הייצור ותחזוקה מתוכננת  -הערכים הנורמטיביים נשארו כפי שקבעהרשות החשמל בשנה שעברה ,וזאת בניגוד לעמדת החברה.
-

מועד הפעלה של מחז"מ אלון תבור  -רשות החשמל קבעה את מועד ההפעלה של התוספת הקיטורית
לספטמבר  ,2008בפועל התוספת הקיטורית פעלה בסולר עד דצמבר  ,2008משמע שקיים פער של
שלושה חודשים בהפעלת התוספת הקיטורית בסולר.

-

מחז"מ גזר א'  -רשות החשמל הותירה את מועד ההפעלה בגז טבעי של מחז"מ גזר א' החל מאוקטובר
 2007ולא עידכנה את מועד ההפעלה בגז בהתאם למועדים שהחברה התחייבה עליהם ,דהיינו,
ספטמבר  .2008זאת על אף שעבור יתר היחידות בגזר כן הוכרו מועדי ההפעלה בגז עליהם התחייבה
החברה.

-

תמריץ הגז  -בהתאם להחלטות רשות החשמל ,לא הוכר כיום לחברה כל תמריץ בגין הסכמי הגז
הקיימים .עמדתה של החברה היא כי יש לקבוע תמריץ גז לשנת  2008גם על חוזי הגז הקיימים.
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 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
ד .השלכות המעבר לדיווח כספי בינלאומי IFRS -
ביום  1בינואר  2008אומצו בישראל תקנות הדיווח הבינלאומי  ,IFRSלפי תקנות אלו לא ניתן לערוך את הדוחות
הכספיים על פי השינויים בכוח הקניה הרלוונטי של המטבע אלא במצב של אינפלציה גבוהה )בישראל עד 31
בדצמבר .(2003
לאור האמור יישום דיווח כספי בהתאם לתקנים הבינלאומיים ,יביא את החברה להכיר בדוחותיה הכספיים בהפרשי
הצמדה למדד והפרשי שער )ביחס למטבע ישראלי נומינלי ולא ביחס למטבע מותאם למדד( בגין התחייבויות
כספיות ,נטו ,שאינן במטבע ישראלי נומינלי.
החברה פנתה לרשות החשמל ביום  9במרס  ,2008בבקשה נוספת ,להתאמת תעריף החשמל בגין התקינה
הבינלאומית והודיעה כי יישום המעבר ל IFRS -יגרום להקטנת ההון העצמי בסך של כ 2.5 -מיליארד שקל חדש
ליום  31בדצמבר  ,2007ומעבר לכך ,יביא לקיטון משמעותי ברווחיות החברה מידי שנה .בהשוואה לדוחות כספיים
המותאמים למדד כפי שהיו עד דצמבר  ,2007בגין כל אחוז אינפלציה עלויות המימון של החברה יגדלו בכ390 -
מיליוני שקל חדש )לפני השפעת המס( ,ובנוסף ,יישחק ההון העצמי בכ 150 -מיליוני שקל חדש .חישובים אלו הינם
בהתאם לדוחות שפורסמו לפני ההצגה מחדש )ראה ביאור  35להלן( .להצגה מחדש לא היתה השפעה מהותית על
סכומים אלו.
נוסף על כך ,תהיה החברה חשופה בדוחותיה לפיחות/תיסוף ריאלי בסל המטבעות בגין הסכום המגודר בתעריף
החשמל ,כך שכל אחוז שינוי ריאלי בסל המטבעות יתבטא בדוח על הרווח הכולל )ולא ינוטרל באמצעות מנגנון יצירת
נכסי /התחייבויות פיקוח( ויגרום לגידול/הפחתה בהוצאות המימון של כ 140 -מיליון שקל חדש )בהתבסס על מנגנון
הגידור הקיים( .חישובים אלו הינם בהתאם לדוחות שפורסמו לפני ההצגה מחדש )ראה ביאור  35להלן( .להצגה
מחדש לא היתה השפעה מהותית על סכומים אלו.
שחיקה זו ברווחיות כתוצאה מהמעבר לתקינה הבינלאומית עשויה לפגוע בדרוג החברה ,לגרום לעליית מחירי הגיוס
ולהקשות על המשך גיוסי ההון לשם ביצוע תוכנית הפיתוח.
ביום  26במרס  2008הודיעה רשות החשמל כי יישום התקינה החשבונאית הבינלאומית צפוי להיות הליך מורכב
שיימשך וילמד על פני מספר שנים ,לאור העובדה כי החברה דורשת העלאה תעריפית מסיבית לצרכני החשמל בשל
שינויים אלה בדיווח החשבונאי מטעמה  -עמדת הצוות המקצועי ברשות החשמל היא כי טרם בשלה העת לקבוע את
העמדה הרגולטורית  -תעריפית ביחס לשינוי הנ"ל וכי לא עומדים בפניו כל הנתונים שיאפשרו גיבושה של התייחסות
תעריפית ,באם נדרשת לנושא.
לאור זאת ,רשות החשמל תקים צוות יועצים מומחים שייבחן סוגיה זו על מכלול היבטיה ובפרט ביחס להשלכות על
תעריפי החשמל ,עד לסיום לימוד הנושא תמשיך רשות החשמל לערוך את בסיסי התעריף כפי שנהוג על ידה היום.
עוד הבהירה רשות החשמל "כי עקרון יסוד בעבודת הרגולטור הוא שאין האחרון מוגבל בשיקול דעתו להכרה
אוטומטית בעלויות החברה כפי שאלה מופיעות בספרים מטעמה או ברישומיה החשבונאיים .בבואה להכריע בסוגיה
זו כבכל סוגיה אחרת ,תאזן רשות החשמל בין מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין) ,ראה בעניין זה פסיקת בית
המשפט הגבוה לצדק ביחס להחלטת הרשות בעניין החלת תקן  12על החברה ,בג"צ  (7976/04ותגיע להחלטה
מושכלת בסוגיה זו בעת המתאימה לכך".
ביום  9במרס  2008פנתה החברה לשר האוצר בבקשה להזרמת הון עצמי בסך של כ 2.5 -מיליארד שקל חדש,
כגודל שחיקת ההון הנובעת מהמעבר ל ,IFRS -על מנת למנוע פגיעה ביכולת גיוס ההון של החברה ,וזאת על מנת
למנוע פגיעה באיתנותה הפיננסית של החברה ולאפשר המשך פיתוח משק החשמל.
ביום  31במרס  2008נתקבלה תשובת רשות החברות אשר דחתה את בקשת החברה להזרמת הון .לדעת רשות
החברות ישנם מספר פתרונות חשבונאיים הולמים לסוגיה ,בדומה להחרגה אותה קיבלה החברה בגין יישום תקן
חשבונאות מס'  12בין השנים  ,2004-2007אליהם ניתן להגיע בדיון משותף בין החברה לרשות החברות.
ביום  29ביוני  2008התקין שר האוצר את תקנות החברות הממשלתיות )ראה ביאור  2א'  1לעיל( .החברה מתכוונת
להמשיך במגעים עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת למנוע פגיעה בחוסנה הפיננסי של החברה ,ומבקשת להתאים
את תעריף החשמל למדידה הכספית החדשה בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית  .IFRSובהתאם לתקנות
שר האוצר המתייחסות לחברה )ראה ביאור  2א'  1לעיל(.
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 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
ה .תוכנית החירום למשק החשמל
ביום  27באוגוסט  2008אושרה על ידי שר התשתיות הלאומיות תוספת לתוכנית הפיתוח הכוללת .הקמת שלושה
מחזמ"ים – ברמת חובב ,באשכול ובחגית )סינכרון טורבינות הגז ביולי  2010ותוספות הקיטוריות עד יולי .(2012
שלוש טורבינות אלו הינם בנוסף להקמת שתי טורבינות גז ברמת חובב שאחת סונכרה בנובמבר  ,2009והשנייה
סונכרה במהלך חודש ינואר  .2010והכל בנוסף לתוכנית הפיתוח הרב שנתית המאושרת.
בתאריך  30באוקטובר  2008התקבלה החלטה ברשות החשמל בנוגע למימון שלב א' של תוכנית החירום ,כפי
שהיא אושרה על ידי שר התשתיות.
כמו כן ,בתאריך  28בדצמבר  2008אישר שר התשתיות הלאומיות הקמת מחז"מ רביעי באלון תבור )שלב א' עד
קיץ  2011שלב ב' תוספת הקיטורית עד קיץ .(2013
להלן עיקרי ההחלטה כפי שהתקבלה על ידי רשות החשמל:
 (1נוכח צורכי הפיתוח המואצים להם נדרשת החברה ובמרכזם תוכנית החירום להקמת יחידות ייצור כפי שקבע
שר התשתיות הלאומיות ,לאור מצבה הפיננסי של החברה וחוסר הוודאות בשווקי ההון קובעת רשות החשמל
סכום לפיתוח ייעודי לשנים  2009-2010כדלקמן:
א( רשות החשמל תכיר בתעריפי החשמל בעלויות לצרכי מימון תוכנית פיתוח בסכום מצטבר של  2מיליארד
שקל חדש .הכרה זו תיפרס על פני תקופה של שנתיים שתחל מינואר  2009ותפסק ביום  1בינואר 2011
או עד סיום הגבייה.
ב( הסכום כאמור בסעיף .1א' ינוהל באמצעות חשבון ייעודי שיפוקח על ידי רשות החשמל.
הקצאת המשאבים לחברה ,לתוכנית החירום בלבד ,תעשה על בסיס עמידה באבני דרך למימוש התוכנית
באישור רשות החשמל.
ג( רשות החשמל תביא בחשבון במסגרת קביעת בסיס תעריפים למקטע הייצור את החלטתה ותוודא כי לא
ייווצר תשלום עודף במסגרת קביעת התעריפים לחברה.
 (2הכרה בסכום זה מותנית בעמידה בתנאים המפורטים כולל עמידה בלוחות הזמנים להפעלת הפרוייקטים
כדלהלן:
א( החברה תעמוד בלוחות הזמנים של תוכנית הפיתוח במקטע הייצור ובכלל זה תוכנית החירום כפי שאושרה
על ידי שר התשתיות ובהתייחס לאמור במסמך לשימוע שפרסמה רשות החשמל.
ב( מנכ"ל החברה ידווח למליאת רשות החשמל אחת לרבעון על מימוש תוכנית הפיתוח הכוללת ובכלל זה על
תוכנית הפיתוח כאמור בהחלטה זו וזאת בהתייחס לעמידה בלוחות הזמנים ,עלויות ודוח תקציב מול ביצוע,
במתכונת שתאושר על ידי רשות החשמל.
ג( החברה לא תבצע העברות כספיות לקרן הפנסיה כ.פ.י מעבר להפרשה השוטפת החודשית וזאת עד לסיום
הבדיקות וקבלת החלטות על ידי הוועדות שמונו לעניין זה בחברה ,ברשות החברות ובחינה שמבצעת רשות
החשמל ,וזאת בכפוף לכל דין.
ד( החברה תפעל בהקדם האפשרי לביצוע מהלכי ההתייעלות עליהם הכריזה לשיפור מצבה הפיננסי של
החברה.
ביום  31באוקטובר  2008אישר דירקטוריון החברה את שלב א' של תוכנית החירום למשק החשמל ,אישור זה בא
בהמשך להחלטת רשות החשמל באשר לעקרונות מימון תוכנית החירום שפורטו לעיל .דירקטוריון החברה אישר
להנהלת החברה להתקשר עם חברת סימנס לרכישת  3טורבינות גז והציוד הנלווה .אישור זה בא בנוסף לרכישת
שתי טורבינות הגז מחברת ג'נרל אלקטריק אשר נרכשו לאתר ברמת חובב.
סך ההשקעה הצפוי בשלב זה של תוכנית חירום יהיה כ 3.6 -מיליארד שקל חדש ומימונה יהיה על פי הפירוט
שלהלן :כ 0.9 -מיליארד שקל חדש שהתקבל כאשראי לקוחות באמצעות חברת סימנס ,כ 2 -מיליארד שקל חדש
ייגבה באמצעות תעריף החשמל בהתאם להחלטת רשות החשמל והשאר ממקורות פנימיים של החברה.
החברה רושמת תוספת תעריפית זו בקיזוז מסעיפי רכוש בהקמה ,נכון ליום המאזן קיזזה החברה סך של כ951 -
מיליוני שקל חדש מהרכוש בהקמה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .3השלכות תעריף החשמל הנוכחי והעתידי על החברה )המשך(
ה .תוכנית החירום למשק החשמל
 (3על פי החלטת רשות החשמל מ 30 -באוקטובר  ,2008על מנכ"ל החברה למסור דיווח רבעוני לרשות החשמל.
בנוסף ,מעבירה החברה לרשות החשמל דיווחים שוטפים בנוגע להתקדמות בפרוייקטים .בדיווח שהועבר ב15 -
ביוני  2009צוינו עיכובים במועד ההפעלה .בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום  29ביוני  ,2009במקרה של
אי עמידת החברה בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית החירום להפעלה מסחרית של תחנות הכח הכלולות
במסגרתה כאמור לעיל ,יוטלו קנסות על החברה כדלקמן:
ביחס לכל אחת משתי תחנות הכח ברמת חובב הכלולות בתוכנית החירום לקיץ  ,2009ואשר החברה
א(
התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי וחודש אוגוסט :2009
) (1בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום לקיץ
 ,2009תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  5מיליוני שקל חדש בגין כל חודש איחור
בחודשים יולי עד דצמבר  ,2009ובסך של  10מיליוני שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים
ינואר עד יוני .2010
) (2בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד ההפעלה המסחרית
לאחר ה 30 -ביוני  2010לכל אחת משתי תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה של חמישית מכלל
הסכום הייעודי .אם לאחר ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות החשמל את מנגנון ותקופת
ההחזר לגבי חוב זה.
ב(

ביחס לכל אחת משלוש תחנות הכח )טורבינות הגז באתרים :אשכול ,רמת חובב וחגית( הכלולות
בתוכנית החירום לקיץ  ,2010ואשר החברה התחייבה להפעילן עד ולא יאוחר מחודש יולי .2010
) (1בגין כל חודש איחור במועד ההפעלה המסחרית לעומת המועד המתוכנן בתוכנית החירום לקיץ
 ,2010תופחת סך העלות המוכרת לחברה בסך של  10מיליוני שקל חדש בגין כל חודש איחור
בחודשים יולי עד דצמבר  ,2010ובסך של  15מיליוני שקל חדש בגין כל חודש איחור בחודשים
ינואר עד יוני .2011
) (2

ג(

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ) (1לעיל ,במקרה של איחור נוסף במועד ההפעלה המסחרית
לאחר ה 30 -ביוני  2011לכל אחת משלוש תחנות הכח לעיל ,יופחת סכום בגובה של חמישית
מכלל הסכום הייעודי .במידה ולאחר ניכוי זה ייווצר חוב לצרכנים ,תקבע רשות החשמל מנגנון
ותקופת ההחזר לגבי חוב זה.

העלויות המופחתות על ידי רשות החשמל ,כאמור לעיל ,יוצגו כהוצאה בדוח רווח והפסד של החברה ,תוך
מתן גילוי נאות.
במכתב מתאריך  9במרס  2010ציינה רשות החשמל כי המועד הקובע לעמידה בלוחות זמנים הוא מועד
הסינכרון .נכון ליום הדוח על המצב הכספי רשמה החברה התחייבות פיקוח בסך של כ 75 -מיליוני שקל
חדש בגין הפחתת העלויות המוכרות המתוארת לעיל .החברה חולקת על החלטת רשות החשמל על עצם
הפחתה זו.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .4מזומנים ושווי מזומנים
2009
מזומנים ויתרות בנקים ..................................................
פיקדונות לזמן קצר ......................................................

17
3,868
3,885

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
25
3,645
3,670

2007
297
195
492

 .5לקוחות בגין מכירות חשמל

חובות לקוחות בגין חשבוניות חשמל שהוצאו ....................
הפרשה לחובות מסופקים )ראה ביאור  30להלן( ...............
הכנסות לקבל )........................................................ (1

2009

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(

2007

2,189
)(176
2,013
1,206
3,219

2,330
)(155
2,175
1,312
3,487

2,200
)(205
1,995
1,307
3,302

) (1הכנסות בגין החלק היחסי של חשבוניות חשמל שהוצאו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,המשתייכות לפי אומדן
לתקופת הדוח המתייחסת.

תקופת האשראי הממוצעת ממכירת חשמל הינה  13ימים .בתקופה זו לא מחוייבים לקוחות בתשלומי ריבית .לאחר
תקופה זו מחויבים לקוחות בריבית חודשית בשיעור של  0.75%בגין יתרת חובם.
לגבי גיול חובות הלקוחות שחרגו מימי אשראי ראה ביאור  27ג' להלן.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .6חייבים ויתרות חובה

חלויות שוטפות בגין:
הלוואות לעובדים ......................................................
החכרת גוררות .........................................................
פקדונות להבטחת עסקאות החלפה ..............................
סה"כ חלויות שוטפות .................................................
מוסדות ...................................................................
הוצאות מראש ..........................................................
חייבים אחרים )..................................................... (1

2009

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(

2007

17
6
623
646
22
68
139
875

20
6
665
691
6
49
204
950

23
6
600
629
17
51
271
968

) (1כולל שיפוי לקבל מחברות ביטוח בגין תביעות משפטיות לשנים  2008 ,2009ו 2007 -בסך של כ 17 -מיליוני שקל חדש21 ,
מיליוני שקל חדש ו 22 -מיליוני שקל חדש בהתאמה.

 .7מלאי דלקים
2009
מזוט ......................................................................
סולר.......................................................................
פחם ......................................................................
פחם בדרך ..............................................................

257
651
312
439
1,659

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
298
1,101
653
846
2,898

2007
309
928
608
581
2,426

 .8חובות לזמן ארוך
א .הרכב חובות לזמן ארוך
2009
הלוואות לעובדים )ראה סעיף ב' להלן( ......................
החכרת גוררות )ראה סעיף ב' ,וכן ביאור  13ב'( ...........
חברת נתיבי גז  -בגין פרוייקט הולכת הגז )ראה ביאור
 13ז' להלן( ............................................................
פקדונות להבטחת עסקאות החלפה ...........................
חייבים בגין עסקאות החלפת מטבע )ראה ביאור 18
להלן( ....................................................................
נגזרים משובצים בעסקאות מימון ...............................
שונות ....................................................................
סה"כ חובות לזמן ארוך .............................................
בניכוי חלויות שוטפות )ראה ביאור  6לעיל(...................
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68
91
159

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
79
101
180

2007
88
112
200

1,049
623

1,098
665

1,088
600

23
23
6
1,883
646
1,237

271
36
4
2,254
691
1,563

8
14
4
1,914
629
1,285

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
.8חובות לזמן ארוך )המשך(
ב .הלוואות לעובדים והחכרת גוררות
 (1בסיסי הצמדה:

לא
צמוד
שיעורי ריבית
)באחוזים(:

ליום  31בדצמבר 2009
צמוד
צמוד
דולר
מדד
)במיליוני שקל חדש(

1-6

4.5

הלוואות
עובדים ...........

68

1

החכרת גוררות.

68

1

סה"כ

7.9-8.4

לא
צמוד

ליום  31בדצמבר 2008
צמוד
צמוד
דולר
מדד
)במיליוני שקל חדש(

2-6

4.5

69

78

1

לא
צמוד

סה"כ

2.6-1.2

7.9-8.4
79

90

90

-

-

101

101

90

159

78

1

101

180

86
86

59

ליום  31בדצמבר 2007
צמוד
צמוד
דולר
מדד
)במיליוני שקל חדש(

סה"כ

4.5

7.89-8.37

2

-

88

112

112

112

200

2

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
.8חובות לזמן ארוך )המשך(
ב .הלוואות לעובדים והחכרת גוררות
 (2מועדי המימוש:
הלוואות
לעובדים

ליום  31בדצמבר 2009
החכרת
גוררות
)במיליוני שקל חדש(

סה"כ

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות ..................

17

6

23

שנה שניה  -ועד השנה חמישית ..................

52

31

83

שנה שישית ואילך ....................................

-

53

53

90
69
סה"כ ....................................................
הסכום הפנקסני של הלוואות עובדים והחכרת גוררות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

159

 .9תשלומים מראש בגין חכירת קרקעות
החברה התקשרה בהסדרי חכירה תפעולית של קרקעות.
על פי הנחיה של משרד התשתיות הלאומיות ,הסכמי חכירה חדשים יכללו תנאי ולפיו במידה והייעוד בקרקע יחדל
מלשמש את מטרתו המקורית )דהיינו ,שירותי חשמל( ,יתבטל ההסכם והקרקע תחזור למינהל מקרקעי ישראל ,תוך
השבת יתרת דמי החכירה ששולמו.
2009

398

הוצאות מראש בגין הקרקעות בחכירה תפעולית נטו ...

ליום  31בדצמבר
*2008
)במיליוני שקל חדש(
404

*2007

401

* הוצג מחדש.
 .10כספים בנאמנות
כספים בנאמנות מיועדים לכיסוי מחויבויות אקטואריות כלפי עובדים ומחויבויות הקשורות לסיום יחסי עובד מעביד
ומושקעים באגרות חוב ממשלתיות )ראה ביאור  19להלן(.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .11רכוש קבוע
ע
א (1 .ההרכב והתנועה בשנת 2009

רכוש קבוע מופעל
תחנות כח )כולל מקרקעין,
בנינים ומכונות( ...................................
תחנות מיתוג וטרנספורמציה .................
מרכז פיקוח על העומס .........................
טלקומוניקציה .....................................
תחנות מיתוג וקווי מתח על  400ק"ו .......
קווי מתח עליון ....................................
רשתות חלוקה ....................................
מתקנים וכד'-מזרח ירושלים ..................
מונים ................................................
מקרקעין ,בניני משרדים .......................
אינונטר ציוד משרדי וכלי עבודה .............
אינונטר מחשבים ...............................
מכוניות .............................................
ציוד מכני נייד .....................................
ציוד מל"ח ..........................................
פרוייקטים שונים .................................
בניכוי תקבולים להרחבת רשת החשמל ...
חלקי חילוף לתחנות כח ותחנות משנה ....
סה"כ רכוש קבוע מופעל .......................
רכוש קבוע בהקמה
תחנות כח בניינים ואחרים ....................
תחנות מיתוג וטרנספורמציה וקווי מתח עליון
.......................................................
תחנות מיתוג וקווי מתח על  400 -ק"ו .....
תשלומים ע"ח ציוד ..............................
חומרים ותשלומים ע"ח חומרים המיועדים
להשקעות ברכוש קבוע ........................
השתתפות הצרכנים בהקמת רכוש קבוע שטרם
יוחס לפרוייקטים .................................
סה"כ רכוש קבוע בהקמה .....................
סה"כ רכוש קבוע ...............................
* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.

יתרה ל31 -
בדצמבר
* 2008

56,954
11,445
839
1,258
7,322
5,296
35,104
127
2,005
2,502
1,324
1,439
664
514
54
76
126,923
)(8,593
118,330
1,244
119,574
2,463

ל
תוספת
נטו

652
403
12
43
48
73
894
63
22
27
9
)(4
17
2
7
2,268
2
2,270
)(49
2,221

ת
יתרה ל31 -
בדצמבר
2009

57,606
11,848
851
1,301
7,370
5,369
35,998
127
2,068
2,524
1,351
1,448
660
531
56
83
129,191
)(8,591
120,600
1,195
121,795

יתרה ל31 -
בדצמבר
2008
)ב מ י ל י ו נ י
31,269
5,731
759
916
2,853
2,722
18,079
127
1,495
1,146
1,138
1,361
446
449
41
20
68,552
)(5,914
62,638
303
62,941

ת
תנועה
בפחת
נטו
ש " ח(
1,872
369
17
66
262
143
932
70
71
40
23
)(40
14
2
3
3,844
)(204
3,640
)(9
3,631

יתרה ל31 -
בדצמבר
2009

33,141
6,100
776
982
3,115
2,865
19,011
127
1,565
1,217
1,178
1,384
406
463
43
23
72,396
)(6,118
66,278
294
66,572

ל31 -
בדצמבר
2009

24,465
5,748
75
319
4,255
2,504
16,987
503
1,307
173
64
254
68
13
60
56,795
)(2,473
54,322
901
55,223

3,966

6

-

6

3,960

705
116
281

106
20
)(182

811
136
99

32
-

-

32
-

779
136
99

612

)(39

573

-

-

-

573

)(20
4,157
123,731

1,503

ו

פ ח

ש נ צ ב ר

י תרה מופחתת

)(213
1,195
3,416

)(233
5,352
127,147

38
62,979

3,631
61

38
66,610

)(233
5,314
60,537

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .11רכוש קבוע
ע

א (2 .ההרכב והתנועה בשנת 2008
יתרה ל31 -
בדצמבר
* 2007

ל
תוספת
נטו

ו

פ ח

ת
יתרה ל31 -
יתרה ל31 -
בדצמבר
בדצמבר
2007
2008
)ב מ י ל י ו נ י

ש נ צ ב ר

ת

תנועה
בפחת
נטו
ש " ח(

יתרה ל31 -
בדצמבר
2008

יתרה מופחתת
ל31 -
בדצמבר
2008

רכוש קבוע מופעל
תחנות כח )כולל מקרקעין ,בנינים ומכונות(............
תחנות מיתוג וטרנספורמציה ..............................
מרכז פיקוח על העומס ......................................
טלקומוניקציה ..................................................
תחנות מיתוג וקווי מתח על  400ק"ו ....................
קווי מתח עליון .................................................
רשתות חלוקה .................................................
מתקנים וכד'-מזרח ירושלים ...............................
מונים .............................................................
מקרקעין ,בניני משרדים ....................................
אינונטר ציוד משרדי וכלי עבודה ..........................
אינונטר מחשבים ............................................
מכוניות ..........................................................
ציוד מכני נייד ..................................................
ציוד מל"ח .......................................................
פרוייקטים שונים ..............................................
בניכוי תקבולים להרחבת רשת החשמל ................
חלקי חילוף לתחנות כח ותחנות משנה .................
סה"כ רכוש קבוע מופעל ....................................
רכוש קבוע בהקמה
תחנות כח בניינים ואחרים .................................
תחנות מיתוג וטרנספורמציה וקווי מתח עליון
תחנות מיתוג וקווי מתח על  400 -ק"ו ..................
תשלומים ע"ח ציוד ...........................................
חומרים ותשלומים ע"ח חומרים המיועדים
להשקעות ברכוש קבוע .....................................
השתתפות הצרכנים בהקמת רכוש קבוע
שטרם יוחס לפרוייקטים.....................................
סה"כ רכוש קבוע בהקמה ..................................
סה"כ רכוש קבוע ...............................

54,677
10,968
825
1,202
7,308
5,200
34,494
128
1,936
2,484
1,294
*1,427
585
520
54
56
123,158
)(8,592
114,566
1,235
115,801

2,277
477
14
56
14
96
610
)(1
69
18
30
12
79
)(6
20
3,765
1
3,764
9
3,773

56,954
11,445
839
1,258
7,322
5,296
35,104
127
2,005
2,502
1,324
1,439
664
514
54
76
126,923
)(8,593
118,330
1,244
119,574

*3,958
910
108
*100

)(1,495
)(205
8
181

2,463
705
116
281

577
)(145
5,508
121,309

35
125
)(1,351
2,422

612
)(20
4,157
123,731

1,759
344
18
67
261
143
886
)(1
68
71
42
45
74
)(3
3
2
3,779
)(217
3,562
)(17
3,545

29,510
5,387
741
849
2,592
2,579
17,193
128
1,427
1,075
1,096
1,316
372
452
38
18
64,773
)(5,697
59,076
320
59,396

31,269
5,731
759
916
2,853
2,722
18,079
127
1,495
1,146
1,138
1,361
446
449
41
20
68,552
)(5,914
62,638
303
62,941

6
32
-

-

6
32
-

-

-

-

3,545

38
59,434

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
62

38
62,979

25,685
5,714
80
342
4,469
2,574
17,025
510
1,356
186
78
218
65
13
56
58,371
)(2,679
55,692
941
56,633
2,457
673
116
281
612
)(20
4,119
60,752

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .11רכוש קבוע
ע

א (2 .ההרכב והתנועה בשנת 2007
יתרה ל31 -
בדצמבר
2006

ל
תוספת
נטו

ו

פ ח

ת
יתרה ל31 -
יתרה ל31 -
בדצמבר
בדצמבר
2006
2007
)ב מ י ל י ו נ י

ש נ צ ב ר

ת

תנועה
בפחת
נטו
ש " ח(

יתרה ל31 -
בדצמבר
2007

יתרה מופחתת
ל31 -
בדצמבר
*2007

רכוש קבוע מופעל
תחנות כח )כולל מקרקעין ,בנינים ומכונות(............
תחנות מיתוג וטרנספורמציה ..............................
מרכז פיקוח על העומס ......................................
טלקומוניקציה ..................................................
;
קווי מתח עליון .................................................
רשתות חלוקה .................................................
מתקנים וכד'-מזרח ירושלים ...............................
מונים .............................................................
מקרקעין ,בניני משרדים ....................................
אינונטר ציוד משרדי וכלי עבודה ..........................
אינונטר מחשבים ............................................
מכוניות ..........................................................
ציוד מכני נייד ..................................................
ציוד מל"ח .......................................................
פרוייקטים שונים ..............................................
בניכוי תקבולים להרחבת רשת החשמל ................
חלקי חילוף לתחנות כח ותחנות משנה .................
סה"כ רכוש קבוע מופעל ....................................
רכוש קבוע בהקמה
תחנות כח בניינים ואחרים .................................
תחנות מיתוג וטרנספורמציה וקווי מתח עליון
תחנות מיתוג וקווי מתח על  400 -ק"ו ..................
תשלומים ע"ח ציוד ...........................................
חומרים ותשלומים ע"ח חומרים המיועדים
להשקעות ברכוש קבוע .....................................
השתתפות הצרכנים בהקמת רכוש קבוע
שטרם יוחס לפרוייקטים.....................................
סה"כ רכוש קבוע בהקמה ..................................
סה"כ רכוש קבוע ...............................

52,134
10,536
811
1,138
7,113
5,076
33,416
127
1,867
2,492
1,263
1,458
604
521
54
41
118,651
)(8,605
110,046
1,205
111,251

2,543
432
14
64
195
124
1,078
1
69
)(8
31
)(31
)(19
)(1
15
4,507
13
4,520
30
4,550

54,677
10,968
825
1,202
7,308
5,200
34,494
128
1,936
2,484
1,294
*1,427
585
520
54
56
123,158
)(8,592
114,566
1,235
115,801

*5,673
972
227
99

)(1,715
)(62
)(119
1

*3,958
910
108
100

*571
7,542
118,793

6
)(145
)(2,034
2,516

577
)(145
5,508
121,309

1,685
347
24
65
238
130
942
1
69
35
44
30
43
5
1
3
3,662
)(216
3,446
4
3,450

27,825
5,040
717
784
2,354
2,449
16,251
127
1,358
1,040
1,052
1,286
329
447
37
15
61,111
)(5,481
55,630
316
55,946

29,510
5,387
741
849
2,592
2,579
17,193
128
1,427
1,075
1,096
1,316
372
452
38
18
64,773
)(5,697
59,076
320
59,396

6
31
1
-

-

6
32
-

-

-

-

3,450

38
55,984

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
63

38
59,434

25,167
5,581
84
353
4,716
2,621
17,301
509
1,409
198
111
213
68
16
38
58,385
)(2,895
55,490
915
56,405
3,952
878
108
100
577
)(145
5,470
61,875

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .11רכוש קבוע )המשך(
ב .השקעות בקרקעות )לפני הפחתות( הכלולות בסעיפי הרכוש הקבוע ,הינו בסכום של כ 618 -מיליוני שקל חדש
בגין קרקעות בבעלות החברה.
חלק מהותי מהמקרקעין אשר לחברה זכויות בהם ,אינו רשום בספרי האחוזה ומעמדם לא הוסדר מסיבות
טכניות שונות כגון ,העדר פרצלציה בחלק מהאזורים ,דרישות רשויות תכנון להסדרת תוכניות מיתאר ,ומחלוקות
עם הרשויות השונות לרבות רשויות המס ,בעיקר לגבי נכסים שנרכשו לפני שנים רבות וחלו שינויים רישומיים על
קבלת אישור בדבר ביצוע תשלומי חובה ,המונעות קבלת אישורים לרישום בספרי האחוזה .מפאת המורכבות
הרבה של הנושא ,לא ניתן להעריך את משך התקופה לסיום הסדר רישום הקרקעות .אולם להערכת החברה,
עלות הסדר רישום הקרקעות כאמור ,אינה צפויה להיות מהותית .לגבי רוב הקרקעות החכורות במינהל מקרקעי
ישראל קיימים חוזים מהוונים.
ג.

עד תום הזיכיון ) 5במרס  ,(1996הפחיתה החברה את מלוא עלות רכישת הקרקעות ,בסך של  533מיליוני שקל
חדש אשר לגביהן נתעוררה אי בהירות בקשר לזכאות החברה לקבל פיצוי נאות עם תום הזכיון .קרקע
שנרכשה בסמוך לתום שנת  1995בעלות של  327מיליוני שקל חדש ואשר לגביה קיבלה החברה הבהרה כי היא
זכאית לקבל פיצוי נאות ,לא הופחתה.

ד.

באשר לשעבודים על הרכוש הקבוע ראה ביאור  18ה'.

ה.

באשר להתקשרויות בגין השקעות ברכוש הקבוע ראה ביאור  24א' .7

ו.

ההיוון המצטבר של הוצאות המימון ,נטו ,המהווים חלק מעלות הרכוש הקבוע )לפני פחת( מסתכם
לסך של  4,105מיליוני שקל חדש ו 3,860 -מיליוני שקל חדש נכון ליום  31בדצמבר  2009וליום  31בדצמבר
 ,2008בהתאמה ו 3,598 -מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר ) 2007ראה ביאור  32א'(.

ז.

בדוחותיה הכספיים של החברה ,כלולים נכסים ,בעיקר רשתות וקווים הנמצאים ביהודה ,שומרון וחבל עזה
)לרבות בשטחי הרשות הפלסטינאית( )להלן" :השטחים"( .היתרה המופחתת ליום  31בדצמבר  2009הינה
בסך של כ 842 -מיליוני שקל חדש .להערכת הנהלת החברה ,ימשך השימוש בנכסים אלו לצורך אספקת
חשמל ,והנכסים יישארו בבעלות החברה.
במידה והבעלות על יתרת הנכסים או חלקם הנמצאים בשטחים ,תועבר מידי החברה ,מעריכה הנהלת
החברה ,בהסתמך על עמדת ממשלת ישראל כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם הביניים שנחתם בין ישראל
לפלשתינאים מ 28 -בספטמבר  1995ובהסתמך על העקרונות שנקבעו בחוק ההתנתקות ,כי החברה תקבל
שיפוי בסכום השווה לפחות לערך הנכסים נטו ,כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים ,וכי היא לא תשא
בהפסדים בשל נכסים אלו.
לחברה זכויות שימוש במקרקעין והמחוברים למקרקעין אלו באזור חבל עזה וצפון השומרון ואשר מהם פונו
ישראלים בהתאם לחוק יישום תוכנית ההתנתקות התשס"ה  2005 -שהתקבל בכנסת ביום  16בפברואר 2005
)להלן" :חוק ההתנתקות"( .בהתאם להוראות חוק זה ,בטלות זכויות השימוש במקרקעין החל ביום הפינוי ,תוך
הקניית זכות לדרוש פיצוי בגין מתקני תשתית שהתקינה החברה .בשנת  2008הגישה החברה תביעה למנהלת
ההתנתקות לפיצוי בגין נכסיה שהושארו במקומות שפונו .ובמקביל גרעה את היתרה המופחתת מספרי החברה.
במהלך חודש פברואר  2009התקבל השיפוי בסך של כ 25 -מיליוני שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .12נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
גריעות
בשנת
2009
)במיליוני

יתרה
ל 31 -בדצמבר
2008

תוספות
בשנת
2009
שקל חדש(

יתרה
ל 31 -בדצמבר
2009

תוכנות – עלות ......................

2,808

-

170

2,978

תוכנות  -פחת שנצבר .............

)(2,019

-

)(177

)(2,196

-

) (7

רכוש אחר ,נטו .....................

789

גריעות
בשנת
2008
)במיליוני

יתרה
ל 31 -בדצמבר
2007

תוספות
בשנת
2008
שקל חדש(

782
יתרה
ל 31 -בדצמבר
2008

תוכנות – עלות ......................

2,631

-

177

2,808

תוכנות  -פחת שנצבר .............

)(1,831

-

)(188

)(2,019

-

)(11

רכוש אחר ,נטו .....................

800

גריעות
בשנת
2007
)במיליוני

יתרה
ל 31 -בדצמבר
2006

תוספות
בשנת
2007
שקל חדש(

789
יתרה
ל 31 -בדצמבר
2007

תוכנות – עלות ......................

2,414

-

217

2,631

תוכנות  -פחת שנצבר .............

)(1,619

-

)(212

)(1,831

-

5

רכוש אחר ,נטו .....................

795
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .13צדדים קשורים ובעלי עניין
א .מדינת ישראל וחברות ומוסדות שבשליטתה )לרבות חברות ממשלתיות ,רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים
אחרים שלממשלה שיעור בעלות מסוים בהם( מהוות צד קשור ובעל ענין בחברה .הכנסות החברה מעסקאות
אותן מבצעת החברה עם בעלי העניין ,במהלך העסקים הרגילים הינן :מכירות חשמל ,חיבורי חשמל ועבודות בגין
חוזי ביצוע .במסגרת רכישותיה רוכשת החברה מבעלי העניין דלעיל ,בעיקר שירותי הולכת גז טבעי ,מים וחכירת
קרקעות .תשלומים למדינה ורשויותיה כריבון ,דהיינו תשלומים על פי דין כגון מיסים ואגרות ,אלו עסקאות שאינן
חורגות מעסקיה השוטפים של החברה.
העסקאות עם בעלי עניין בתקופת הדוח הינן כדלקמן:
 (1הכנסות
א( הכנסות מהמדינה ורשויותיה )על פי חשבוניות שהוצאו ולא כולל הכנסות לקבל( כ 586 -מיליוני שקל חדש.
ב( הכנסות מבעלי עניין אחרים כ 927-מיליוני שקל חדש )בעיקר הכנסות מחברת מקורות בע"מ כ513 -
מיליוני שקל חדש(.
ג( חשבוניות שהוצאו לחברת נתיבי גז טבעי בע"מ בעבור הקמת צינור הגז הטבעי בסך של כ 634 -מיליוני
שקל חדש )לפרטים ראה סעיף ז' להלן(.
 (2הוצאות
א( הוצאות בגין דמי הולכת גז טבעי לחברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ כ 230.4 -מיליוני שקל חדש )ראה פירוט
בסעיף ו' להלן(.
ב( יתר ההוצאות )בעיקר דמי חכירה ,הולכת דלקים ומים(  -כ 80 -מיליוני שקל חדש.
לעניין ערבויות המדינה ראה ביאור  18ח' להלן.
ב .מדינת ישראל ) -החכרת גוררות(
בשנת  1997החכירה החברה למינהלת נמל חדרה שתי גוררות ,שרכשה ממספנות ישראל ,בהתאם לחוזה
שנחתם בעבר בינה ובין משרד התחבורה ,לתקופות של  20שנה כל אחת ,וזאת בהתאם לחוזה חכירה שנחתם בין
החברה לבין מינהלת נמל חדרה בשנת  .1995יתרת סכום החכירה ליום  31בדצמבר  2009מסתכמת לסך של כ-
 38מיליוני שקל חדש ,ליום  31בדצמבר  44 - 2008מיליוני שקל חדש וליום  31בדצמבר  50 - 2007מיליוני שקל
חדש .סכום זה צמוד לדולר ומתווספת ריבית כמקובל )ראה ביאור  2טז' לעיל(.
ג .חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ )להלן " -קצא"א"(
בהתאם לחוזה שנחתם בעבר בין החברה לקצא"א ,הקצתה קצא"א לחברה שטח שבבעלותה לשם בניית מזח
לפריקת פחם עבור תחנת הכח רוטנברג .במסגרת חוזה זה ,חתמה החברה על הסכם לבניית שתי גוררות עם
מספנות ישראל בע"מ .בשנת  2000הוחכרו הגוררות לנמל אשקלון לתקופות של  240חודשים כל אחת ,ממועד
מסירתן ,בהתאם לחוזה חכירה שנחתם בין החברה לחברת קצא"א .יתרת סכום החכירה ליום  31בדצמבר 2009
מסתכמת לסך של כ 52 -מיליוני שקל חדש ,ליום  31בדצמבר  57 - 2008מיליוני שקל חדש וליום  31בדצמבר
 62 - 2007מיליוני שקל חדש .סכום זה צמוד לדולר ומתווספת ריבית כמקובל )ראה ביאור  2טז' לעיל(.
ד .חברת תשתיות נפט בע"מ )להלן" - :תש"ן"(
בהתאם לחוזה שנחתם בעבר בין החברה לתש"ן ,הקימה תש"ן קו תזקיקי נפט )להלן " -קו התזקיקים"( לאתר
גזר ,ודרכו מוזרמים תזקיקי נפט וזאת למשך  50שנה .תמורת התחייבות תש"ן להזרים תזקיקים בקו במשך
התקופה האמורה ,נושאת החברה בעלות של  64%מערך ההשקעה בקו התזקיקים בדרך של תשלום 25
תשלומים שנתיים הצמודים למדד המחירים לצרכן .החברה רשמה עסקה זו כחכירה מימונית יתרת סכום החכירה
ליום  31בדצמבר  2009הינה סך של כ 22 -מיליוני שקל חדש ,ביום  31בדצמבר  23 - 2008מיליוני שקל חדש
וליום  31בדצמבר  24 - 2007מיליוני שקל חדש .העלות המופחתת ליום  31בדצמבר  2009הינה כ 20 -מיליוני
שקל חדש וליום  31בדצמבר  23 - 2008מיליוני שקל חדש וליום  31בדצמבר  22 - 2007מיליוני שקל חדש.
ה .מינהל מקרקעי ישראל
החברה קיימה ומקיימת דיונים ובירורים עם מינהל מקרקעי ישראל מעת לעת ועל פי הצורך בעניין דמי חכירה עבור
נכסי מקרקעין מסוימים באתרים שונים ובין היתר באתר תחנת הכח רידינג ,הנמצאים בשימושה .ביום  25במאי
 2009נתקבלה דרישה ממינהל מקרקעי ישראל לגבי דמי שימוש בגין העבר ועד לדצמבר  2009בנוגע לאתר
תחנת הכוח רידינג בסך של כ 8 -מיליוני שקל חדש .החברה מצויה בבירור ובדיקת דרישת התשלום מול המינהל.
במסגרת זו התקיימה עימם פגישה והיו חילופי מסמכים .יחד עם זאת ,טרם התקבלה עמדת המינהל והתייחסותו
למסמכים שהחברה העבירה ולטענותיה ולכן לא ניתן עדיין להעריך מה יהיה סכום דמי החכירה שהחברה תידרש
לשלם.
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 .13צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(
ה .מינהל מקרקעי ישראל )המשך(
נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים לא נתקבלו דרישות נוספות לדמי שימוש בגין העבר עבור נכסי מקרקעין
באתרים אחרים ,והחברה אינה יכולה להעריך אם תידרש לשלם דמי שימוש כאמור ,ובמקרה שתידרש ,מה יהא
סכומם .בגין דרישות אלו לא ערכה החברה הפרשה כלשהי בדוחות הכספיים.
ו .התקשרות להולכת גז טבעי
בחודש יוני  ,2006חתמה החברה עם חברת נתיבי גז  ,על הסכם להולכת גז טבעי ,על פי נוסח שפורסם על ידי
רשות הגז הטבעי ,ושתחולתו על כלל צרכני הגז אשר יחתמו על הסכם הולכה עם חברת נתיבי גז .מדובר בהסכם
להסדרת הכללים המסחריים ,הטכניים והמשפטיים בנוגע להולכת הגז הטבעי ,וזאת לתקופה של  15שנה.
הסכם זה נחתם לגבי האתרים אשכול ורידינג ולחברה היו השגות לגבי מספר סוגיות בהסכם .רשות הגז הטבעי
פרסמה ביום  31במאי  2007נוסח כללי להסכם הולכה בין נתיבי גז לצרכני ההולכה במשק .בחודש פברואר 2009
אושר בדירקטוריון החברה הסכם קבוע להולכת גז טבעי בין החברה לנתיבי גז המחליף את ההסכם מחודש יוני
 .2006האתרים הכלולים בהסכם זה הם אשכול ,רידינג ,גזר וחגית .לחברה הוענקה גמישות בנושא הזמנת קיבולת
באמצעות זכות להסטת קיבולת בהיקף של עד  15%מהקיבולת המוזמנת ,ובאמצעות זכות להזמנת קיבולת לטווח
קצר )לפחות לחודש מלא( תוקף הסכם זה לתקופה של  15שנה ,שיחול על כל האתרים שיחוברו למערכת הולכת
הגז.
ז .פרוייקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )להלן" :הפרוייקט"(
בהתאם להסכם שנחתם בחודש נובמבר  2004ולתוספת לאותו ההסכם מיום  19בדצמבר  ,2005בין חברת נתיבי
גז ,ממשלת ישראל )בשם מדינת ישראל( והחברה )"ההסכם המשולש"( ,הוטל על החברה לממן ,להזמין ולנהל את
העבודות להקמת חלק ממערכת ההולכה של הגז הטבעי בישראל כמפורט )להלן" :הפרויקט"( .כמו כן ,הוסכם כי
החברה לא תשמש או תחשב כקבלן ראשי או קבלן מבצע בפרויקט ,אלא אם הוטלה אחריות כאמור על מזמין
עבודות לפי דין .הפרויקט כולל הקמת המערכת הימית של הולכת הגז הטבעי ,מקטע ימי מאשדוד לאתר רידינג,
מסוף קבלה ומניה ברידינג ,מקטע ימי מרידינג לחוף "דור" ,חיבור לחוף חדרה ,לרבות מקטע יבשתי מחוף "דור"
לאתר חגית ומסוף קבלה באתר חגית.
עיקריו של ההסכם המשולש הם כלהלן:
• תפקידי החברה הם לממן את הפרויקט ,לנהלו ולהזמין את העבודות הקשורות להקמתו )לרבות ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בחירת הקבלנים ,התקשרות עם הקבלנים ,תיאום מלא בין הקבלנים לעניין ביצוע העבודות
ולוחות הזמנים ,ניהול ביצוע העבודות ופיקוח על ביצוען ,נקיטת הפעולות הדרושות כדי להבטיח קיום ואכיפה של
התחייבויות הקבלנים ,לבצע את כל הפעולות הדרושות לרכישה והסדרה של כל הזכויות בקרקע הדרושות לשם
הקמת המערכת ,לקבל היתרי בנייה והיתרים נוספים וכן טיפול ותשלום של פיצויים לבעלי הקרקע ולעשות את כל
הדרוש להבטחת "תקינות המערכת" במשך תקופת האחריות(.
• החברה לא תהיה הבעלים של המערכת ולא יהיו לה כל זכויות בה או בחלק ממנה והמערכת תהיה בבעלות
המדינה.
• בתמורה לביצוע הפרויקט תהיה החברה זכאית לקבל את כל ההוצאות )ובכללן הוצאות מימון  -כמפורט בהסכם
המשולש( שהוציאה לצורך הפרויקט ואשר אושרו על ידי הגוף המוסמך ,כפי שהוגדר בהסכם המשולש )החשב
הכללי במשרד האוצר ,מנכ"ל משרד התשתיות ומנכ"ל חברת נתיבי הגז ,להלן  " -הגוף המוסמך"( וכן דמי ניהול
בסכום שבין  10ל 14 -מיליוני דולר ,כך שלחברה לא צפוי רווח או הפסד מהותי מפרויקט זה .הגוף המוסמך,
רשאי לקזז מההוצאות שיוחזרו לחברה כל עלות או נזק שנגרמו למדינה ו/או לחברת נתיבי הגז כתוצאה
מהתרשלות או הפרת ההסכם על ידי החברה.
אחריות זו של החברה מוגבלת ל 20 -מיליוני דולר בתקופת האחריות ,ול 20 -מיליוני דולר לאחר תקופה זו )אף
אם נוצל באופן מלא או חלקי גבול האחריות בתקופת האחריות( .אם יעלו הנזקים שיגרמו בהתרשלות החברה על
 20מיליוני דולר ,ינוכו נזקים עודפים כאמור מדמי הניהול שישולמו לחברה.
לפרויקט נרכש ביטוח המכסה נזקים העלולים להיגרם לפרויקט ונזקים העלולים להיגרם לצדדים שלישיים.
בנוסף ,קיים כיסוי לחברה בגין אחריות מקצועית במסגרת פוליסת חבות צד ג' כללית של החברה.
• לעניין החזר ההוצאות שאושרו ,נקבע כדלקמן:
 (1חברת נתיבי הגז תשלם לחברה את כל הסכומים שעל החברה לשלם על פי לוח הסילוקין )להלן" :סכומי
ההחזר"( בגין ההלוואות שקיבלה החברה מ CITIBANK -למימון עלויות הפרוייקט )ראה להלן( ,וזאת במועד
ביצוע התשלום של כל אחד מסכומי ההחזר על פי לוח הסילוקין ). (BACK TO BACK
 (2סכומי ההחזר יכללו גם תשלומים ששילמה החברה בפועל למדינה בגין עמלת ערבות המדינה ועמלות
והוצאות אחרות ששילמה החברה בגין נטילת ההלוואה האמורה.
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 .13צדדים קשורים ובעלי ענין )המשך(
ז .פרוייקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )להלן" :הפרוייקט"( )המשך(
ההתחשבנות לגבי ההוצאות שאושרו והחזרם ,תהיה נקובה בדולרים של ארצות הברית .אחריות החברה בפרויקט
נגזרת מההתחייבויות והתפקידים שהוטלו עליה בהסכם המשולש .כמו כן תפקידיה אלה עשויים להטיל עליה אחריות
על פי הדין ,לרבות אחריות על פי חוקי הבטיחות בעבודה .אחריות החברה בקשר ל"תקינות המערכת" ,כמוגדר
בהסכם המשולש ,מוגבלת לתקופת האחריות ,הניתנת לחברה על ידי קבלנים עמם התקשרה בהסכם ,ובתנאי שלא
תפחת מתקופה מינימאלית המפורטת בהסכם  -עד תום שמונה עשרה חודשים ממועד מתן אישור ההשלמה או עד
תום שנים עשר חודשים ממועד תחילת הפעלת המערכת ,לפי המוקדם מביניהם )יחד עם זאת ,יצוין כי החברה אינה
מקבלת מהקבלנים אחריות כוללת בגין המערכת ,אלא כל קבלן אחראי רק לעבודות שבוצעו על ידיו(.
בחודש ינואר  2005נגרם נזק לצינור במקטע הימי .נזק זה תוקן על ידי הקבלן לאור אחריותו ,בהתאם להסכם בין
החברה ובינו ,כאשר לדעת החברה ,התיקון בוצע בהצלחה ולחברה אישור על כך מגורמי פיקוח .במהלך ביצוע
התיקון ,הנחתה חברת נתיבי הגז את החברה לבצע את התיקון בצורה אחרת ,אולם הענות לדרישות אלה היה גורם
להוצאה נוספת של עשרות מיליוני דולרים ,מה גם שהחברה קיבלה הנחייה מפורשת מהשר לבצע את התיקון באופן
בו בוצע .במידה והחברה תידרש בעתיד לבצע את התיקון בשיטה אחרת ההוצאה הצפויה תהא כ 30 -מיליוני דולר.
הצדדים חתמו על הסכם משותף כתוספת להסכם המשולש )התוספת השלישית להסכם המשולש מיום 19
בפברואר  .(2009בהתאם להסכם ,החברה תשא ב 50% -ממלוא עלות התיקון הנוסף בפועל ,עד לתקרה של 15
מיליון דולר .ההתחייבות למימון עלות התיקון כפופה להכרעה של בורר )ראה להלן( ,כך שאם ייקבע על ידי הבורר כי
החברה לא צריכה לשאת בעלויות התיקון הנוסף או אם לא תתקבל הכרעה עד ליום  30באוקטובר  ,2011יוחזר
לחברה הסכום שנשאה בו בקשר לתיקון .אם החברה תמצא אחראית לתיקון הנוסף על פי הכרעת הבורר,
התחייבותה של החברה כאמור תעמוד בתוקפה )באופן מלא או באופן יחסי ,לפי חלוקת האחריות שתקבע
בהכרעה( לתקופה של  25שנה ממועד החתימה על התוספת השלישית.
תקרת האחריות של החברה בהסכם המשולש היא  20מיליוני דולר .הסכם זה אינו משנה את תקרת האחריות של
החברה.
בשנת  2006הועלו מספר סוגיות שנויות במחלוקת בין החברה ,וגורמים מטעם המדינה ,בנוגע לפרוייקט ,כלהלן:
א( ביום  10באפריל  ,2006דחה הגוף המוסמך מספר בקשות של החברה להגדלת תקציב הפרוייקט בקשר
לעבודות שהוצאו כבר על ידה או שיוצאו בעתיד ,המסתכמות לסך של כ 20 -מיליוני דולר.
ב( בנוסף ,לדעתו של הגוף המוסמך ,הוצאות הקשורות לפרוייקט ואשר הוצאו ויוצאו על ידי אחרים בסך של כ10 -
מיליוני דולר ,יש להשיתם על החברה.
ג( כמו כן ,הועלו כלפי החברה טענות מטעם משרד הביטחון ,כי החברה הפרה את החובה להטמין את צינור הגז
בעומק מסוים ,כמפורט בטענות.
לדעת החברה ,בהתבסס על דעת יועציה המשפטיים ,בכל הנוגע לסוגיות א( ו -ב( טענותיה הינן טענות מוצקות ,ועל
יסודן קיימת סבירות גבוהה שייפסקו לזכות החברה הסכומים שהוציאה או שהתחייבה להוציא בגין עבודות ובדיקות
נוספות בצינור הגז .בכל הנוגע לסוגיה ג( ,הרי שפרט לעצם העלאת הטענה על ידי משרד הביטחון ,לא הועלו על ידיו
טענות מפורטות בעניין זה ,ובוודאי שלא נטענו טענות בעניין נזקים או עלויות תיקון הנדרשות ,לטענתו של משרד
הביטחון .לפיכך ,על אף בדיקות שנערכו על ידי הגורמים הטכניים בחברה ,אין אפשרות להעריך את החשיפה
לחברה ,עד כמה שקיימת בסוגיה זו .יובהר ,כי החברה ממשיכה ועוסקת בהכנות לקראת הבוררות כאמור להלן,
ובליווית גורמים טכניים נבחנות הצהרות מנהלי הפרוייקטים.
יצוין ,כי נשלחה פניה על ידי החברה ,ליועץ המשפטי לממשלה ,בבקשה למנות בוררים )משפטי וטכני( לדון
במחלוקות השונות שבין החברה לבין המדינה וגורמים אחרים ,בקשר עם פרוייקט זה.
היועץ המשפטי לממשלה השיב לפניית החברה כי אין בכוונתו למנות בורר ,ויש צורך במינוי מומחה למחלוקות
טכניות הנדסיות שיקבע בתיאום בין הצדדים .החברה דחתה הצעה זו ופנתה שנית ליועץ המשפטי והודיעה כי
בכוונתה לנקוט בהליכים משפטיים לשם מינוי בורר על פי תנאי ההסכם המשולש .בתום ההליך החליט בית המשפט
על מינוי בורר  -השופט העליון בדימוס מר תיאודור אור ,תוך מתן ארכה ליועץ המשפטי לממשלה ,עד ל 1 -ביוני
 2008לקבלת החלטה על מינוי בורר מטעמו .ביום  29למאי  2008הודיע היועץ המשפטי על מינויו של ד"ר אודי ניסן,
מנהל רשות החברות )דאז( לשמש כמכריע במחלוקות .הליך הבוררות החל בסוף חודש יולי  .2008ביום  28בינואר
 2009התקבלו במסגרת הליך זה טענות המדינה וחברת נתיבי הגז כנגד החברה בחודש יולי  2009התקבל נייר
תשובה המשלים את טענות המדינה וחברת נתיבי הגז .טענות המדינה וחברת הגז נבחנות על ידי החברה .כעת
הצדדים ממתינים למינוי של בורר חדש .הואיל ומנהל רשות החברות הממשלתיות עבר מתפקידו.
בשנת  2006בוצעה הפרשה בסך של כ 30 -מיליוני שקל חדש.
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 .13צדדים קשורים ובעלי ענין )המשך(
ז .פרוייקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )להלן" :הפרוייקט"( )המשך(
החברה סיימה הקמת הפרויקט שבאחריותה ,על פי ההסכם המשולש ,לפני מספר חודשים .המדינה וחברת נתיבי
הגז התנו הזרמת הגז במקטע האחרון בקבלת התחייבויות נוספות ,מצד החברה ,המעוגנות בתוספות מס'  3ו4 -
להסכם המשולש .תוספות אלו נחתמו ב 19 -בפברואר וב 22 -לפברואר  2009בהתאמה .התוספת הרביעית מתנה
העברת מחצית מהתשלום המגיע לחברה בגין סיום המקטע האחרון )כ 8 -מיליון דולר( בהשלמת מספר התחייבויות
המפורטות בנספח של התוספת הרביעית .כאשר השלמת חמישה סעיפים בתוספת מזכה ברבע מהסכום האמור,
ויתרת הסכום תשלום לחברה לאחר השלמת יתר הסעפים המפורטים בנספח לתוספת .הזרמת הגז במקטע האחרון
החלה ב 23 -בפברואר .2009
ח .כתב שיפוי למדינת ישראל
החברה מסרה כתב שיפוי למדינת ישראל )משרד הבטחון( ,בקשר עם נזקים העלולים להיגרם למדינה עקב מעבר
צינור הולכת גז ,בשטח בטחוני השייך למדינה ,והתחייבות של החברה לשיפוי משרד הבטחון בגין כל נזק ,הוצאה,
תשלום או הפסד בו ישא המשרד כתוצאה מהנחת הצינור התת ימי שלא בהתאם להוראות הסכם התיאום שנחתם
עם משרד הביטחון לעניין זה .תוקפו של כתב השיפוי הסתיים ,ונכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים לא ידוע
לחברת החשמל על אירוע כלשהו העלול להקים אחריות ו/או חבות בהתאם לכתב השיפוי.
ט .הקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין"
ביום  7בספטמבר  ,2004נחתם בין המדינה לבין החברה הסכם לפיו החברה תעניק ,למדינה או ליזם שייבחר
מטעמה זכות שימוש בקרקע בשטח של כ –  71דונם בתחום תחנת הכח בחדרה ,לצורך הקמת מתקן התפלת מי
ים .זכות השימוש בקרקע תחל במועד שייקבע על ידי הממשלה )"המועד הקובע"( והיא ניתנת לתקופה של  24שנים
ו –  11חודשים .ביום  10דצמבר  2007הודיעה המדינה כי יום זה הינו "המועד הקובע".
תמורת הענקת זכות השימוש כאמור לעיל ,זכאית החברה לסך של  7.5מיליוני שקל חדש באופן חד פעמי לכיסוי
עלויות הפינוי של מבנים שהיו בשטח המיועד להימסר לזכיין והעתקתם למקום אחר בתחנת הכח וכן ,החל מהמועד
הקובע ועד תום תקופת זכות השימוש ,זכאית החברה לסך של  1,140אלפי שקל חדש לשנה )צמוד למדד המחירים
לצרכן( .החל ממועד ייצור מים מותפלים במתקן ,תהא החברה זכאית לתשלום בסך  0.24סנט ,בגין כל  1מטר
מעוקב מים מותפלים שימכור המפעיל למדינה )המתקן מיועד לספק כ –  100מיליון מטרים מעוקבים מים מותפלים
בשנה( בגין שירותים נוספים שתיתן החברה למפעיל .המתקן החל את פעילותו בסוף שנת .2009
י .הקרן להשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :קרן השתלמות"(
החברה מחזיקה ב 50% -ממניות ההנהלה ומהזכויות למנות דירקטורים )ללא זכות להשתתפות ברווחים( של קרן
ההשתלמות .החברה מפקידה לקרן ההשתלמות כספים בגין עובדיה הזכאים בהתאם להסכמי העבודה.
להלן הסכומים שהופקדו במהלך התקופות ,כלהלן:
מיליוני שקל חדש
63
63
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
קרן ההשתלמות לא משקיעה בניירות ערך של החברה.
יא .הטבות לבעלי ענין
ק ב ו צ ה
 .1בעלי עניין שהועסקו
בחברה )כולל דירקטורים
שהועסקו בחלק מהשנה( ...
 .2דירקטורים שלא הועסקו
בחברה ...........................

2009

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
2007
2008
)במיליוני שקל חדש(
מספר אנשים

2

2

2

2.1

2.0

1.6

6

11

14

0.7

0.6

0.6
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 .13צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(
יב .חברות מוחזקות וכלולות
לפירוט החברות והעסקאות עימן ראה ביאורים  1ט' ו 2 -ה' לעיל.
יג .כתב שיפוי לאקטוארי החברה
לבקשת החברה ,בתאריך  23בדצמבר  ,2009קיבל אקטואר החברה כתב שיפוי מאת חברת ענבל חברה לביטוח
בע"מ ,לפרטים ראה ביאור  19א) (2 .ז( להלן.
יד .כתב שיפוי לנושא משרה
בתאריך  24בדצמבר  ,2009אושר עקרונית על ידי המדינה מתן כתב שיפוי על ידי החברה לנושאי המשרה בחברה
)דירקטור בחברה שכיהן ככזה במועד הגשה כדין של הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני ) 2009להלן:
"המועד הקובע"( ,המנהל הכללי של החברה ,סמנכ"ל הכספים של החברה היועץ המשפטי של החברה ,ובלבד
שכיהנו בתפקידם הנ"ל במועד הקובע(.
בכתב השיפוי ,החברה מתחייבת לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה שלא קיבל בגינה שיפוי מאחר:
א .על כל פעולה ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם הכנה ,אישור ופרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 30
ביוני  2009אלא אם החברה התנגדה למתן השיפוי מן הטעם כי החבות או ההוצאה אינם קשורים במישרין או
בעקיפין לתיקון הטעות ,ומנהל רשות החברות לאחר שקיבל את חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה ,ולאחר מכן בית המשפט ,אישרו את עמדת החברה.
ב .על השלכות תיקון הטעות על הכנה ,אישור ו/או פרסום הדו"חות הכספיים ו/או השלכות תיקון הטעות על פעולות
הקשורות או המבוססות על הדו"חות הכספיים של החברה ,הקודמים למועד הקובע ,והכל בהתאם לתנאים
המפורטים בכתב השיפוי.
השיפוי לא יחול במקרים הבאים:
 הפרת חובת אמונים ,למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לויסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; שיפוי בגין תשלום קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה ,במצטבר ,על פי כתב שיפוי זה ,ועל פי כל התחייבות וכתב
שיפוי אחר לנושאי משרה )כמשמעותם לפי חוק החברות ,התשנ"ט (1999-ולעובדי החברה שניתנה או ככל שינתנו
על ידה בעתיד ,לרבות ,אם וככל שייתן שיפוי על ידי החברה בקשר עם שינוי מבני בחברה ו/או הפרטה ,לא יעלה
על  25%מההון העצמי של החברה נכון ליום  30ביוני  ,2009כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בישראל החל מדד
חודש יולי ") 2009סכום השיפוי המירבי"(.
התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי כל סכום שהמבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה הכיר באחריותו
לגביו והעמיד אותו לרשות נושא המשרה במועד המאפשר לו לקיים חבות שהוטלה עליו .אולם אם חוייב נושא
המשרה בשל אירוע בר שיפוי בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח  -יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום
החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן ,לבין
הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא
יעלה על סכום השיפוי המירבי .כמו כן תשפה החברה את נושא המשרה בגין השתתפות עצמית שיידרש לשלם על
פי פוליסת הביטוח.
התחייבות החברה לפי כתב שיפוי זה תהא בתוקף מהמועד הקובע ,קרי ממועד הגשה כדין של הדוחות הכספיים
של החברה ליום  30ביוני .2009
התחייבות למתן שיפוי לדירקטור מהווה עסקה עם בעל עניין בהיותה התקשרות של החברה עם דירקטור בה באשר
לתנאי כהונתו ולכן לפי חוק החברות נדרש אישור ועדת בקורת ,דירקטוריון ואסיפה כללית.
ההתחייבות למתן שיפוי בנוסח שאושר עקרונית על ידי המדינה ,אושרה על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון,
דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.
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 .14אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
2009

הלוואות לזמן קצר ........

סה"כ
147

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
סה"כ
668

2007
סה"כ
538

חלויות שוטפות של
הלוואות ואגרות חוב *...

1,568

5,729

1,847

בגין עסקאות אקדמה
והחלפה .....................
סה"כ ........................

12
1,727

308
6,705

12
2,397

* לעניין שעורי הריבית בגין חלויות שוטפות  -ראה ביאור .18
** לעניין סוגי המטבעות  -ראה ביאור .18
 .15זכאים ויתרות זכות
2009

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
413

414
147

2007

עובדים ............................................................

175

מוסדות ...........................................................

223

301

ריבית והוצאות לשלם.........................................

874

953

819

התחייבויות שוטפות אחרות ................................

100
1,372

146
1,813

207
1,587
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 .16מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע
מייצג תקבולים שנתקבלו ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע ,בקשר עם עבודות חיבורים לבתים ועבודות על חשבון אחרים )ראה גם ביאור  2יד' לעיל וביאור 28
להלן(.

תקבולים ממזמיני
עבודות ...................
בניכוי :הוצאות בגין
עבודות בביצוע .........
הפרשות שהועברו
לרווח והפסד ...........

2009

בגין
חיבורים לבתים
ליום  31בדצמבר
2008

2007

בגין
עבודות ע"ח אחרים
בדצמבר
ליום 31
2008
)במיליוני שקל חדש(

2009

ליום
2007

2009

סה"כ
 31בדצמבר
2008

2007

233

192

157

774

552

704

1,007

744

861

121
112

86
106

78
79

604
170

440
112

569
135

725
282

526
218

647
214

-

159

89

40

159

89

40

79

329

201

175

441

307

254

112

106
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.17

הפרשות
עתודה
לתביעות
משפטיות)(1

עתודה
לחופשה

יתרה ליום  1בינואר ........2009
הפרשות נוספות שהוכרו ............
עדכון הפרשות קיימות ...............
סכומים שנוצלו במהלך התקופה ..
סכומים שבוטלו במהלך התקופה .

449
59
)(15
)(44

272
164
)(167
-

יתרה ליום  31בדצמבר .... 2009

449

269

ארנונה
מיליוני שקל חדש
84
9
2
)(3
)(2
90

מקדמות
ממזמיני עבודות
בניכוי עבודות
בביצוע

סה"כ

12
)(11
)(5
)(1
-

817
57
146
)(171
)(46

)(5

803

) (1במהלך שנת  2009לחברה היו הכנסות בסך של כ 13 -מיליוני שקל חדש כתוצאה מיישוב תביעות משפטיות שהיו קיימות ליום  31בדצמבר .2008

עתודה
לתביעות
משפטיות)(1

עתודה
לחופשה

יתרה ליום  1בינואר ........2008
הפרשות נוספות שהוכרו ............
עדכון הפרשות קיימות ...............
סכומים שנוצלו במהלך התקופה ..
סכומים שבוטלו במהלך התקופה

430
64
3
)(48

268
197
)(193
-

יתרה ליום  31בדצמבר .... 2008

449

272

ארנונה
מיליוני שקל חדש
51
23
21
)(11
84

מקדמות
ממזמיני עבודות
בניכוי עבודות
בביצוע

סה"כ

6
3
3
-

755
90
224
)(193
)(59

12

817

) (1במהלך שנת  2008לחברה היו הכנסות בסך של כ 12 -מיליוני שקל חדש כתוצאה מיישוב תביעות משפטיות שהיו קיימות ליום  31בדצמבר .2007

73

חברת החשמל לישראל בע"מ
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 . 18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים
א .הרכב אגרות חוב ,התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה ,נטו
בסיסי הצמדה

) .(1אגרות החוב:
שיעורי ריבית )באחוזים(:
שיעורי הריבית האפקטיבית )באחוזים(
אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות
ערך בישראל )................................ (1
אגרות חוב לא סחירות בישראל .............
אגרות חוב שהונפקו בחו"ל ...................
בניכוי הוצאות נדחות ...........................
)ניכיון( פרמיה ....................................
חלויות שוטפות:
אגרות חוב .........................................
הוצאות נדחות ...................................
)נכיון( פרמיה .....................................
אגרות חוב לזמן ארוך ,נטו ....................
אגרות חוב לזמן ארוך שהונפקו בארה"ב .
בניכוי הוצאות נדחות ...........................
נכיון ..................................................
אגרות חוב לזמן ארוך שהונפקו בארה"ב,
נטו ...................................................
סה"כ אגרות חוב ,נטו
) .(2התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
שיעורי ריבית )באחוזים(:
שיעורי הריבית האפקטיבית
)באחוזים( .........................................
הלוואות מתאגידים בנקאיים..................
בניכוי הוצאות נדחות ...........................
חלויות שוטפות :
הלוואות מתאגידים בנקאיים..................
הוצאות נדחות ....................................
סה"כ חלויות שוטפות .........................
התחייבויות לתאגידים בנקאיים ,נטו ....

שקל לא
צמוד

צמוד
למדד

ליום
נקוב
בדולר

8.5
6.6-7.5

2.8-6.9
5.0-7.1

2.6-9.4
2.2-9.8

2009
נקוב
ביינים

בדצמבר
31
נקוב
נקוב
בפר"ש
באירו
)במיליוני שקל חדש(

ליום
2008
נקוב
בליש"ט

סה"כ

31

בדצמבר
2007

סה"כ
סה"כ
)במיליוני שקל חדש(

2.8-4.1
3.3-4.3

657
657
41
698

7,007
6,897
13,904
)(18
800
14,686

11,589
11,589
)(47
)(38
11,504

-

-

3,473
3,473
)(23
)( 7
3,443

-

7,007
7,554
15,062
29,623
)(88
796
30,331

7,056
7,060
18,207
32,323
)(90
954
33,187

7,052
6,861
13,188
27,101
)(83
1,073
28,091

4
4
694
-

43
)( 4
145
184
14,502
-

)( 6
)( 4
)(10
11,514
472
)( 7
)( 1

-

-

245
)( 3
242
3,201
-

-

288
)(13
145
420
29,911
472
)( 7
)( 1

4,389
)(14
137
4,512
28,675
493
)( 7
)( 1

44
)(14
127
157
27,934
520
)( 7
)( 1

694

14,502

464
11,978

-

-

3,201

-

464
30,375

485
29,160

512
28,446

2.4

1.3

250
250

2.4-5.7
893
893

250

167
167
726

0.6-7.4

1.3-5.5

0.9-4.2

1.3

1-8.2
5,350
)(48
5,302

1.4-6.3
3,807
)(187
3,620

5.2
20
20

-

1.9
10
10

10,330
)(235
10,095

10,663
)(190
10,473

12,247
)(232
12,015

287
)( 7
280
5,022

537
)(37
500
3,120

12
12
8

-

5
5
5

1,008
)(44
964
9,131

1,022
)(37
985
9,488

1,203
)(41
1,162
10,853
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 . 18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו )המשך(
א .הרכב אגרות חוב ,התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה ,נטו )המשך(
ליום
ליום
בסיסי הצמדה
סה"כ התחייבויות לתאגידים
בנקאיים נטו ,מדף קודם ............
עסקאות הגנה:
פקדונות ...................................
הלוואות ....................................
סה"כ עסקאות החלפה ................
עסקאות אקדמה.........................
סה"כ עסקאות הגנה....................
חלויות שוטפות של עסקאות
החלפה .....................................
חלויות שוטפות על עסקאות
אקדמה .....................................
סה"כ חלויות שוטפות ..................
סה"כ עסקאות הגנה ,נטו ...........
העברת עסקאות החלפה לחובות
לזמן ארוך נטו ............................
סה"כ התחייבויות לתאגידים
בנקאיים )כולל עסקאות הגנה( ....
שיעורי ריבית )באחוזים(
שיעור הריבית האפקטיבית
)באחוזים( ................................
הלוואות מקופות גמל וחב' ביטוח ..
הלוואות מספקים ........................
התחייבויות מחכירה מימונית( .......
זכאים שונים לזמן ארוך ...............
סה"כ ........................................
בניכוי הוצאות נדחות ...................

שקל לא
צמוד
250

31

בדצמבר
נקוב
נקוב
בפר"ש
באירו
)במיליוני שקל חדש(

צמוד
למדד

נקוב
בדולר

726

5,022

3,120

8

נקוב
ביינים

2009
נקוב
בליש"ט

2008
סה"כ

-

5

9,131

1,011
1,011
)(632
379

6,298
6,298
6,298

)(5,988
242
)(5,746
309
)(5,437

)(730
1,637
907
271
1,178

-

)(2,189
)(2,189
)(2,189

)(379
1,046
667
667

-

3,078

)(2,275

)(467

-

)(305

)(124

)(93

)(632
)(632
1,011

3,078
3,220

309
)(1,966
)(3,471

271
)(196
1,374

-

)(305
)(1,884

)(124
791

)(52
)(145
1,041

-

-

263

-

1,261

3,946

1,461

2.7-6.7

1.7-2.8

-

3-6.8
1,605
22
169
1,796
)( 2
1,794

2.2
223
223
223

חלויות שוטפות:
התחייבויות אחרות .....................
הוצאות נדחות ...........................
סה"כ חלויות שוטפות ..................
התחייבות אחרות ,נטו ...............

-

151
)( 1
150
1,644

223

סה"כ אגרות חוב ,התחייבויות
לתאגידים בנקאיים והתחייבויות
אחרות .....................................

1,955

20,092

13,662

4,757

-

8

סה"כ
)במיליוני שקל חדש(

)(9,286
10,234
948
)(52
896

)(90

31

בדצמבר
2007
סה"כ

)(1,884

)(150
646

9,488

10,853

)(9,882
10,461
579
)(165
414

)(8,787
10,188
1,401
12
1,413

109
)(165
)(56
470

257
12
269
1,144

23

271

8

10,195

10,229

12,005

1.5-2.1
62
62
62

-

-

-

1,828
62
22
169
2,081
)( 2
2,079

2,028
107
23
184
2,342
)( 3
2,339

2,213
178
24
31
2,446
)( 3
2,443

34
34
28

-

-

-

185
)( 1
184
1,895

234
234
2,105

246
)( 1
245
2,198

4,785

1,317

8

75

646

42,465

41,494

42,649

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו )המשך(
ב .הרכב אגרות חוב ,התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה ,נטו
 (1סדרות אגרות החוב הסחירות  21ו 22 -שהונפקו בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,צמודות )קרן וריבית(
למדד הידוע ותיפדנה במהלך השנים עד .2015
 (2סדרות אגרות החוב הלא סחירות י' ,יב' ,יג'" ,חשמל צמוד " ,"2018חשמל שיקלי " ,"2018חשמל צמוד
" ,"2012חשמל צמוד " ,"2015חשמל צמוד  "2014ו" -חשמל צמוד  ,"2020אשר הונפקו לגופים מוסדיים,
תיפדנה בשנים .2012-2020
 (3אגרות חוב לא סחירות בארה"ב אשר תיפדנה במהלך השנים עד .2096
 (4אגרות חוב לא סחירות ביפן ובאירופה אשר תיפדנה במהלך השנים עד .2032
 (5אגרות חוב סחירות בסינגפור אשר תיפדנה במהלך השנים עד .2020
ג .גיוסים מהותיים
שנת 2009
 (1ביום  28בינואר  2009הנפיקה החברה אגרות חוב אשר הופצו על ידי בנקי ההשקעות  Citi Groupו-
 JP Morganלרוכשים מוסדיים בארצות הברית ומחוצה לה ,בסך כולל של  0.5מיליארד דולר ארצות הברית
ע.נ .מתוך תוכנית כוללת ) (GMTNלהנפקת אגרות חוב בסכום כולל של עד  2מיליארד דולר ארצות הברית
ע.נ .אגרות החוב הונפקו בריבית נקובה של ) 9.375%ריבית אפקטיבית של כ 9.5% -לשנה בגין תשלומים
שנתיים וריבית אפקטיבית של כ 9.7% -לשנה בגין תשלומים חצי שנתיים( .קרן אגרות החוב תיפרע
בתשלום אחד ביום  28בינואר  .2020הנפקה זו מתווספת להנפקה קודמת מחודש מאי  2008על סך 1
מיליארד דולר ארצות הברית ע.נ .כך שהסכום המצטבר שהונפק עד כה במסגרת התוכנית הכוללת הינו של
 1.5מיליארד דולר ארצות הברית ע.נ .אגרות החוב שהונפקו כאמור במסגרת התוכנית הכוללת ,נרשמו
למסחר בבורסה של סינגפור.
 (2ביום  12בפברואר  2009הנפיקה החברה באמצעות בית ההשקעות לידר שוקי הון ,לגופים מוסדיים
בהנפקה פרטית אגרות חוב צמודות לא סחירות מסידרה "חשמל צמוד  "2020בסך של כ 505 -מיליוני שקל
חדש ע.נ .בריבית נקובה של ) 6.85%ריבית אפקטיבית של כ 7.1% -לשנה בגין תשלומים חצי שנתיים(.
קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום  12בפברואר .2020
 (3ביום  31במרס  2009התקבלה הלוואה צמודת מדד מבנק דיסקונט בסך של  250מיליוני שקל חדש.
ההלוואה תיפרע בתשלום אחד ביום  31במרס .2020
 (4ביום  30בדצמבר  2009התקבלה הלוואה מ DZ -בסך של כ 132 -מיליוני אירו .ההלוואה תפרע ב24 -
תשלומים חצי שנתיים שווים מיום  31במרס  2011ועד  30בספטמבר .2022
 (5לאחר תאריך דוח המצב הכספי  -ביום  15בפברואר  2010קיבלה החברה הלוואה מ DZ -בסך של כ24 -
מיליוני אירו .ההלוואה תוחזר ב 24 -תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיום  31במרס  2011עד 30
בספטמבר .2022
 (6לאחר תאריך דוח המצב הכספי  -בתאריכים  19 ,18במרס  2010בוצע ביוזמת החברה פרעון מוקדם
ורכישה של עסקאות הגנה במטבע חוץ ,וזאת כחלק ממדיניות הטיפול בחשיפה המטבעית של החברה בשל
פרסום בסיס התעריף החדש במקטע הייצור בחודש פברואר .2010
שנת 2008
 (1ביום  17בינואר  2008הנפיקה החברה אגרות חוב אשר הופצו על ידי גולדמן סאקס אינטרנשיונל ודקסיה
קרדיט לוקל למשקיעים זרים בחו"ל בסך כולל של  250מיליון דולר ארה"ב ,בריבית שנתית של ליבור
 .1.65%+אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה של סינגפור .קרן אגרות החוב שהונפקו כאמור תיפרע
בתשלום אחד בתום  10שנים ממועד ההנפקה.
 (2ביום  19במרס  2008הנפיקה החברה אגרות חוב לא סחירות לגופים מוסדיים בסך של כ 170 -מיליוני
ש"ח ,בריבית שנתית קבועה של  ,6.5%לפירעון ביום  19במרס .2014
 (3החברה הנפיקה ביום  7במאי  2008אגרות חוב אשר הופצו על ידי סיטי גרופ גלובל מרקטס ,ליהמן ברדרס
וחתמי משנה נוספים לרוכשים מוסדיים מאושרים בארצות הברית בסך כולל של מיליארד דולר ארצות
הברית בריבית שנתית קבועה של  .7.25%אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית כוללת להנפקת אגרות
חוב בסכום כולל שלא יעלה על שני מיליארד דולר ארצות הברית .אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה של
סינגפור .קרן אגרות החוב שהונפקו כאמור תיפרע בתשלום אחד ביום  15בינואר .2019
 (4החברה קיבלה ביום  7ביולי  2008הלוואה בסך של  250מיליוני שקל חדש מתאגיד בנקאי בריבית שנתית
של תלבור  1.15%+לפירעון ביום  6בינואר .2020
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 .18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ולזמן ארוך מאוד ,נטו )המשך(
ג .גיוסים מהותיים )המשך(
שנת 2007
החברה הנפיקה אגרות חוב לא סחירות "חשמל צמוד " "2018חשמל שיקלי " "2008חשמל צמוד "2015
ו"חשמל צמוד  ."2012במסגרת סדרות אלו הונפקו אגרות חוב בערך נקוב של  1,790מיליוני שקל חדש
בריבית שנתית של ) 6.5%לצמוד( ו) 8.5% -לשקלי( .התמורה בגין הגיוסים האמורים  ,בתוספת פרמיה
ובניכוי הוצאת הנפקה בסך של  173מיליוני שקל חדש ,הסתכמה לסך  1,963מיליוני שקל חדש.
ד.

פרעונות מהותיים:
שנת 2009
 (1ביום  2במרס  2009נפרעה אגרת חוב בסך  0.5מיליארד דולר ארצות הברית ע.נ.
 (2ביום  15באוקטובר  2009נפרעו אגרות חוב בארה"ב בסך של כ 600 -מיליוני דולרים.
 (3בתאריך  1בנובמבר  2009חל פירעון חלקי של אגרות חוב מסדרה  ,21בסך של כ 43 -מיליוני שקל חדש
)כולל הפרשי הצמדה(.

ה.

להבטחת פרעון מלא ומדוייק של כל התשלומים בגין אגרות החוב וההלוואות הנ"ל )קרן ,ריבית והפרשי
הצמדה( ולהבטחת מילויים המדוייק של יתר תנאי אגרות החוב ,שיעבדה החברה בשעבוד צף את כל
רכושה )כולל רכוש בהקמה( וכל זכויותיה לגבי רכוש זה מכל סוג ומין שהם ,הקיים כיום ואשר יהיה בעתיד -
שווה בדרגה עם כל השעבודים הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,יחסית )פרי פסו( לסכומי
ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים ,מזמן לזמן ,על ידי כל אחד משעבודים אלו.
בעת הפעלה של רכוש בהקמה אשר יש לקבל בגינו רשיון ייצור ,רשאי השר לקבוע מגבלות לגבי העברה,
שיעבוד או עיקול של אותו הרכוש ,החברה בדעה כי מגבלות אלה אינן יכולות לחול על שעבודים קיימים.

ו.

שווי הוגן של אגרות חוב נסחרות
השווי ההוגן של אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל הינו כ 8,036 -מיליוני שקל חדש .השווי
ההוגן של אגרות חוב הנסחרות בבורסות של חו"ל הינו  1,706מיליוני שקל חדש .סכומים אלה הינם שווי השוק
של אגרות חוב ראה גם ביאור  27ו' להלן.
בנוסף לשיעבוד כאמור בסעיף ד' לעיל ,ניתנה למלווים זכות קיזוז או עיכבון לגבי כל הכספים ,השטרות,
ניירות הערך ושאר מסמכים סחירים שהחברה מוסרת להם לגוביינא ,לבטחון ,לשמירה או לפעילויות
אחרות.

ז.

התנאים בהסכמי הלוואות החברה שעשויים לגרום לפרעון המיידי
בחוזי המימון של החברה תנאים המקנים למלווה זכות להעמיד את יתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבת
שנצברה לפרעון מיידי אשר העיקרים שבהם מפורטים להלן:
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 .18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ולזמן ארוך מאוד ,נטו )המשך(
ז .התנאים בהסכמי הלוואות החברה שעשויים לגרום לפרעון המיידי )המשך(
 (1כמקובל בחוזי המימון ,אירועים כגון הפרה מהותית של התחייבויות החברה ,מתן צו פירוק או מינוי כונס
נכסים על נכסים מהותיים של החברה ,מקנים למלווים זכות לדרוש פרעון מיידי .בקרות אירועים כאמור
לעיל ,מלווה שלטובתו יצרה החברה שעבוד צף או שעבוד קבוע רשאי לממש את השעבוד שלו.
(2

בכל חוזי המימון ,אי תשלום קרן או ריבית במועד )או לאחר תקופת דחיית ההחזר המוגדרת בהסכם( מהווה
הפרה המקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי .בכל חוזי המימון הנקובים במטבע חוץ ,חייבות החברה
לשלם קרן וריבית במטבע הנקוב .אי יכולת החברה לרכוש מטבע חוץ במועד ובסכום הדרוש מהווה הפרה
המקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי.

(3

על פי רוב חוזי המימון בחו"ל ,אם החברה תפר את התחייבויותיה כלפי מלווה מסוים ,ואותו מלווה ידרוש
פרעון מיידי כתוצאה מהפרה זו ,יביא הדבר "להפרה צולבת" לפיה גם מלווה שהחוזה עמו לא הופר רשאי
אף הוא לדרוש פרעון מיידי.

(4

רוב חוזי המימון בחו"ל קובעים שאי סילוק פסק דין נגד החברה מעבר לסכום מסוים )ברוב המקרים 25
מיליון דולר או יותר( מקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי.

(5

בכל חוזי המימון בהם התחייבויות החברה מובטחות בערבות המדינה ,ביטול ערבות המדינה או הכנסת
שינויים בה ללא הסכמת המלווה מהווה הפרה המקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי.

(6

בחלק מחוזי המימון קיים איסור כולל על העברת נכסים נשוא מימון ספציפי .בחוזי מימון אחרים קיימת
לחברה זכות להעביר נכסים בכפוף לתנאים/מגבלות הכלולים בהם ,לרבות קבלת אישור המלווה .חוזים
מסוימים מתירים העברת נכסים לחברות בנות של החברה ,בתנאי שנכסים אלה מהווים פחות מ 5%-מנכסי
החברה .חוזי מימון מסויימים קובעים שהחברה רשאית להעביר נכסים בתנאי:
)א( שההעברה נעשית בערך שוק )לפי קביעת מעריך או לפי קביעת החברה(.
)ב( שלפחות  75%מהתמורה נתקבלה בכסף או בשווה כסף.
)ג( שהחברה תשקיע את התמורה בנכסים פעילים .במסגרת התוכנית הגלובלית של גיוסי ההון בחו"ל,
)להלן" :תוכנית גיוסי הון"( רשאית החברה להשתמש בתמורה על מנת לשלם חלק מהסכומים שהיא
חייבת למחזיקי אגרות החוב שהונפקו במסגרת תוכנית זו.

(7

בחלק מחוזי המימון הוקנתה לחברה זכות להעביר את התחייבויותיה נשוא המימון בכפוף לקבלת אישור
המלווה .יצוין שעל פי הדין הישראלי – אין אפשרות להמחות חיוב ללא הסכמת הנושה .פעולת החברה
בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה המקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי.

(8

ברוב חוזי המימון מציגה החברה מצגים בנושאים שונים ,כגון נכונות הדוחות הכספיים שלה ,בעלות על
נכסיה וזכות השימוש בהם ,קיומם של הרשיונות הדרושים וחידושם במועד ,וכו' .בחלק מחוזים אלו נקבע
כי אם מצגיה של החברה היו/הפכו מוטעים )או לא מלאים( באופן מהותי ,קיימת למלווה הזכות לדרוש
פרעון מיידי .כמו כן ,אי-גילוי פרטים מהותיים שעלול לגרום לשינוי מהותי לרעה בעסקי החברה או ביכולת
ההחזר שלה מקנה למלווה זכות לדרוש פרעון מיידי.

(9

בחוזי מימון מסוימים החברה מחויבת להמציא למלווה עדכונים שוטפים אודות אירועים )לרבות שינויי
חקיקה והחלטות ממשלה ,ולרבות שינוים מבניים בכלולתם( המשפיעים או עלולים להשפיע לרעה על
פעילות החברה ו/או חוסנה הפיננסי .ניתנת למלווה הזכות להחליט ,לפי שיקול דעתו ,אם יש בשינויים אלה
כדי לסכן את יכולת החברה לפרוע את יתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבית שנצברה .אם יחליט המלווה
שכך המצב ,מוקנה לו הזכות לדרוש פרעון מיידי.
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 .18אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ולזמן ארוך מאוד ,נטו )המשך(
ז .תנאים בהסכמי הלוואות חדשות שעשויים לגרום לפרעון מיידי )המשך(
 (10במסגרת אגרות החוב )סדרה  (21שהנפיקה החברה לציבור ולמשקיעים מוסדיים בישראל ,נקבע בשטרי
הנאמנות שהחברה תהיה רשאית למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר ,בכל דרך אחרת ,את
רכושה ,או כל חלק ממנו ,במהלך העסקים הרגיל .ביצוע פעולה שלא במהלך העסקים הרגיל יכול להקנות
למלווים )באמצעות הנאמנים( זכות לדרוש פרעון מיידי.
 (11בשטרי הנאמנות שנחתמו בקשר עם אגרות החוב )סדרה  21וסדרה  (22שהחברה הנפיקה לציבור
ולמשקיעים מוסדיים בישראל ,נקבע ,שהנאמן יהיה רשאי להעמיד לפרעון מיידי את כל היתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב ויהיה חייב לעשות כן אם יידרש על ידי החלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה
כללית של מחזיקי אגרות החוב ,או לפי דרישה בכתב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים לפחות 20%
מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב הנמצאות במחזור ,בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:
)א( אם יממשו בעלי שעבודים על נכסי החברה את שעבודיה  ,כולם או חלקם )דהיינו ,הפרה צולבת(;
)ב( אם ינתן על ידי בית המשפט צו סופי או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה )למעט פירוק
למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( .בקשר עם אגרות החוב )סדרה  (22נקבע
בשטר הנאמנות כי תום תוקפם של רשיונות הייצור ו/או ההולכה שקיימים בידי החברה )במועד
החתימה על הדוחות הכספיים( אינו מהווה עילה פרעון מיידי.
(12

בחלק מחוזי המימון עומדת למלווים הזכות לשנות את תנאי ההלוואה או לדרוש פרעון מיידי ,עקב ירידה
בשיעור אחזקותיה של המדינה בחברה מתחת ל.51% -

(13

בחוזי המימון המבוטחים על ידי החברות לביטוח סיכוני אשראי ,ביטול הביטוח מהווה עילה לפרעון מיידי.

(14

במסגרת הנפקת אגרות חוב באמצעות בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ודקסיה והסכם המסגרת להנפקת
אגרות חוב על סך  2מיליארד דולר מאפריל  ,2008התחייבה החברה כי ברגע שחברה אחרת תעסוק בכל
או ברוב פעילות הולכת החשמל ,תסב החברה את החוב לחברה האחרת )להלן" :חברת ההולכה"(.
בנסיבות אלה קיימת אופציה למחזיקי אגרות החוב לדרוש פירעון מיידי של החוב .בהתאם לתנאים
המפורטים באגרות החוב שהעיקריים שבהם הינם:
המדינה תחדל להיות בעלת שליטה כהגדרתה בחוק בחברה לפני הסבת החוב לחברת ההולכה.
א(
ב(
החברה לא תשלים התחייבויותיה לצורך הסבת החוב לחברה ההולכה.
המדינה תחדל להיות בעלת שליטה כהגדרתה בחוק בחברת ההולכה לאחר הסבת החוב אליה.
ג(
לאחר הסבת החוב לחברת ההולכה ,עיקר פעילות חברת ההולכה לא תהיה בתחום פעילות הולכת
ד(
החשמל.

(15

שעבוד שלילי  -בחלק מהסכמי המימון בחו"ל עומדת למלווים הזכות לפרעון מיידי במקרה בו החברה
תיתן למלווים אחרים שעבוד עדיף אשר יפגע ביכולתם לממש את השעבוד שניתן להם.

(16

כל אירוע שיש בו לדעת המלווה כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על יכולתה של החברה לפרוע את
ההלוואה.

החברה בדעה כי היא עומדת בתנאים כמפורט לעיל ,ולמיטב ידיעתה ,במועד החתימה על הדוחות הכספיים ,לא
מתקיימת עילה כלשהי מהעילות המקנה למלווים זכות לדרוש פרעון מיידי.
ח .ערבות המדינה )שיתרתה ליום הדוח מסתכמת לכ 5,908 -מיליוני שקל חדש( ניתנה למוסדות פיננסיים שונים
עבור הלוואות שניתנו לחברה.
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 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
 (1עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה
2009
שווי הוגן של נכסי התוכנית ....................................
ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה ............................
הפסדים )רווחים( אקטואריים שטרם הוכרו ...............
ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה בגין הסכמים
מיוחדים לפרישה מוקדמת .....................................
עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה .......
(2

ליום  31בדצמבר
*2008
)מיליוני שקל חדש(

*2007

19,027
)(13,658
)(106
5,263

17,410
)(13,437
1,298
5,271

18,016
)(12,948
)(203
4,865

)(295
4,968

)(374
4,897

)(243
4,622

כספים בנאמנות

כספים בנאמנות  -מיועדים לכיסוי מחויבויות אקטואריות
)נכסים לפי סעיף  104Aב....................... (IAS 19 -

2009

ליום  31בדצמבר
*2008
)מיליוני שקל חדש(

*2007

1,736

1,591

1,202

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
(3

התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה
2009

ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה כולל בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת
)ראה סעיף א (3.ב(להלן( ** ..................................
רווחים אקטוארים שטרם הוכרו ..............................
התחיבות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה ......

2,233
223
2,456

ליום  31בדצמבר
*2008
)מיליוני שקל חדש(

2,295
90
2,385

*2007

2,216
54
2,270

** הרכב לפי סוגי ההטבות האחרות:

חשמל מוזל.........................................................
מע"מ וגילום מס הכנסה בגין חשמל מוזל .................
מענקי פרישה......................................................
שי לחגים כולל גילום מס הכנסה .............................
סה"כ .................................................................
* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(
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ליום  31בדצמבר
*2008
)מיליוני שקל חדש(

*2007

903
347
699
284
2,233

971
391
648
285
2,295

902
387
641
286
2,216

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
.19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א .תוכנית הפנסיה של החברה
 (1תמצית מתקנות הפנסיה של החברה
תקנות הפנסיה משנת  1958חלות על כל עובדי החברה הקבועים וגמלאיה ,אשר התקבלו לעבודה בחברה
עד ליום  10ביוני .1996
הזכאות לפנסיה נוצרת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
)א( במועד פרישת חובה אשר על פי חוק נקבעה לגיל  67ועבודה בחברה של  10שנים לפחות .בנוסף,
עובדת זכאית לפרוש פרישת גיל אם עבדה בחברה  10שנים לפחות ובחרה לפרוש בין גיל פרישה לבין
גיל פרישת חובה.
)ב( אחרי שלושים שנות עבודה בחברה לפחות ,בתנאי שמלאו לעובד  55שנה )ולעובדת  50שנה( ,וברצונו
לפרוש או שהחברה רוצה בפרישתו וארגון העובדים מסכים לכך ובתנאי שהמספר הכללי של הפורשים
לפי סעיף זה בשנה כלשהי לא יעלה על  20%מכלל הפורשים בה בשנה .אולם ,באם עובד ירצה לפרוש
בהתאם לסעיף זה והחברה תרצה בהמשך עבודתו ,תתחשב החברה בהמלצת ארגון העובדים.
)ג( עובד שעבד בחברה  10שנים לפחות ,הגיע לגיל  40ומעלה ופוטר.
)ד( פרישת נכות.
)ה( לשאירי עובד/גמלאי זכות לפנסיה .בהתאם לשיעורי הפנסיה המפורטים בתקנות הפנסיה.
שיעורי הפנסיה:
)א( לאחר  10שנות עבודה בחברה  25% -מהשכר האחרון.
)ב( לאחר כל שנת עבודה נוספת ,עד  30שנות עבודה בחברה  2% -מהשכר האחרון לכל שנת
עבודה כזו ובנוסף לשיעור המפורט בסעיף )א( לעיל.
)ג( החל מהשנה ה 31 -ועד  35שנות עבודה בחברה  1% -מהשכר האחרון לכל שנת עבודה כזו ובנוסף
לשיעורים המפורטים בסעיפים )א( ו) -ב( לעיל.
)ד( עבור ותק שמעל  35שנות עבודה בחברה ,זכאי העובד למענק בעת פרישתו ,בגובה משכורת חודשית
אחרונה עבור כל שנת ותק ,העודפת על  35שנות עבודה.
)ה( בפרישת נכות של עובד קבוע נקבעים שיעורי הפנסיה בהתאם לאמור בתקנות הפנסיה.
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים
וגמלאיה ,שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"(
על מנת להעריך את ההתחייבות הכספית לפנסיה ומענקי סיום יחסי עובד מעביד ,מתבססת החברה על
חישובים אקטואריים אשר נערכים על ידי אקטואר חיצוני )ראה סעיף  3א' להלן( .חישוב ההתחייבות נעשה על
סמך תקנות הפנסיה כדלעיל ,בהתאם לנתונים האישיים הנמסרים לאקטואר.
הערכת ההתחייבות האקטוארית מבוססת על תחזית של תזרימי כספים עתידיים צפויים על פי מערכת הנחות
אקטואריות .תזרימים אלו בפועל עלולים להיות שונים מהצפוי ,עקב שוני אפשרי בין המציאות בעתיד
)התזרים בפועל( ,ובין התחזיות .גם מערכת ההנחות שעליהן מבוסס המאזן האקטוארי כפופה לשינויים
שעשויים לחול בה בעתיד .כך  -בהצטבר מידע מעודכן ביחס לגורמים שיש להם השפעה על המשך תקפותן
של ההנחות .למשל :שינויים בהתפתחות תוחלת החיים ,שינויים רגולטוריים ,שינויים כלכליים ,ועוד .שינויים
אפשריים כאלה ,ישפיעו )בהתרחשם( ,על גובה ההתחייבות בשל יחסי עובד  -מעביד.
)א(

ההתחייבות מחושבת על מרכיבי השכר לפנסיה הכלולים בשכר האחרון נכון לתאריך הדוחות הכספיים.
בדוחות הכספיים לתקופת החשבון ,הובאו בחשבון תוספות בהתאם להסכמי שכר .הסכמי שכר אלו,
משפיעים על היקף התחייבויות החברה בשל יחסי עובד מעביד שנצברו בעבר.
בתאריך  24ביוני  2008נחתם הסכם שכר לתקופה שעד יום  31בדצמבר  .2009בהתאם להסכם
שנחתם ,תוספת השכר הינה בשיעור של  5%ותשולם כדלקמן:
 1.5%בחודש ינואר  1.5% ,2008בחודש דצמבר  2% ,2008בחודש דצמבר ) 2009לגבי מימוש
בפועל ראה להלן( .ההתחייבות ליום המאזן כוללת הפרשה בשיעור של  0.28%בגין הסכם השכר
הנ"ל מתוך  2%האמורים.

81

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים
וגמלאיה ,שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"( )המשך(
)ב( המחויבות האקטוארית כוללת בנוסף לפנסיה שתשולם לאחר סיום עבודה את רכיבי הזכאות הבאים:
 שי לחגים כולל גילום מס בגינו וכן זכאות לחשמל מוזל כולל גילום מס הכנסה ומע"מ בגין ההטבה. מענק בפרישה מוקדמת לפנסיה. פיצויי פיטורין בפרישה ללא זכאות לפנסיה. מענק עד  35שנות עבודה. מענק שנים עודפות )מענק מעל  35שנה(. מענק בגין אי ניצול ימי מחלה. מענק פרישה בפרישת נכות. השלמת מחויבות החברה לפיצויים ) 21/3%לעובדי דור ג'(. מענק  20שנה  -מענק המשולם במהלך תקופת העבודה ולא בסיומה. פיצויים מוגדלים )לעובדים בהסכם מיוחד(.בתאריך  21באוגוסט  ,2006קיבלה החברה מכתב מהממונה על השכר והסכמי עבודה ובו החלטה
) ג(
בנוגע לתנאי השכר של עובדי וגמלאי החברה ,לפיה ,בין היתר ,מספר רכיבי שכר שולמו לעובדים
ולגמלאים בחברה בניגוד לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985 -ולפיכך החליט לבטלם ו/או
לשנותם ,וכן הורה לחברה לתבוע מעובדי החברה וגמלאיה השבה בגינם .כמו כן ,החליט הממונה על
השכר והסכמי עבודה ,כי קידומם בדרגה של גמלאי החברה יהא כל שלוש שנים במקום כל שנתיים
כיום.
ביום  3לאוקטובר  2006שלח הממונה מכתב נוסף ובו הורה לחברה ,בין היתר ,להפסיק/לשנות
מיידית את התשלומים כאמור ששולמו לחלק מהעובדים והגמלאים הבכירים בחברה )להלן" :קבוצת
בכירים"( ,וביחס לרכיבי שכר אחרים ,הביע הממונה על השכר והסכמי עבודה הסכמתו לקיום דיון
משלים ,אשר יאפשר יישומם בהמשך.
בעקבות עיצומים שנקטו העובדים בעניין זה פנתה החברה לבית הדין האזורי לעבודה ובמסגרת דיון
בבית הדין ביום  12בנובמבר  ,2006הוסכם בין ההסתדרות ,ארגון העובדים ,החברה והממונה על
השכר והסכמי עבודה ,בין היתר ,כדלקמן:
 העובדים יסירו את העיצומים ,והחברה תיישם את החלטת הממונה בנושא קבוצת הבכירים. במהלך חודש ימים תקויים הידברות אודות החלטת הממונה בנושא חריגות השכר בחברה. עד למיצוי ההידברות ,החברה לא תפעל ליישום החלטות הממונה על השכר והסכמי עבודה בנושאהגשת תביעות להשבה בגין תקופת העבר.
ההידברות בין הצדדים לא צלחה .ביום  19בינואר  2009התקבל בחברה מכתב נוסף מהממונה על
השכר והסכמי עבודה לפיו בכוונתו למצות את ההידברות ,בטרם יורה על יישום ההחלטות דלעיל )לגבי
אותם נושאים אשר טרם יושמו( .בנוסף ,נתבקשה החברה להעביר עמדתה בהתייחס לתוצאות בירור
שערך הממונה לאחרונה ,לפיו קידום גמלאים בדרגה כל שלוש שנים מהווה חריגת שכר לכאורה .לבסוף
צוין כי בכוונת הממונה על השכר והסכמי עבודה לערוך ביקורת מקיפה של תנאי השכר המשתלמים
לעובדי החברה וגמלאיה.
בתאריך  26בינואר  2009השיבה החברה לממונה על השכר והסכמי עבודה במכתב מפורט והביעה
עמדתה כי רכיבי השכר הנדונים משולמים כדין .בעקבות זאת החלו להתקיים דיונים בנושא בין הצדדים.
בתאריך  10ביוני  2009הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה על החלטתו לפיה על החברה
ליישם את ההחלטה מיום  21באוגוסט  2006על כל רכיביה )למעט רכיב החזר הוצאות רכב  -לגביו
טרם הוחלט ליישם ההחלטה( ,לרבות תביעת השבה של תוספות שכר שנקבעו כמנוגדות לחוק ושולמו
לעובדים ולגמלאים החל מיום  1בינואר  2004ועד למועד יישום ההחלטה .בתאריך  11ביוני 2009
פנתה החברה לממונה על השכר והסכמי עבודה בבקשה להשהות את יישום החלטתו לפחות לתקופה
אשר תאפשר התקדמות במשא ומתן ליישום של הרפורמה בחברה ובמשק החשמל ושל תהליכי השינוי
הארגוני וההתייעלות הנדרשים בחברה .בתאריך  6באוגוסט  2009נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין
החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים בחברה ,באישור הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר .בהתאם להסכם הקיבוצי החדש ,הצדדים ינהלו הידברות עד ליום 1
בינואר  2010בעניין החלטת הממונה על השכר מיום  10ביוני .2009
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים,
שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"( )המשך(
ההידברות תכלול ,בין היתר ,את סוגית המעבר למנגנון הצמדת גמלאות בהסדר פנסיה תקציבית למדד
ו/או קיזוז מהסכמים/הסדרים ו/או כל הסדר אחר .יתרת תוספת השכר שתשולם לעובדי החברה בחודש
דצמבר  ,2009בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום  24ביוני  ,2008תכלול השלמה ל 4.7% -בלבד
במקום ל .5% -אלא אם כן ,יורה הממונה על השכר והסכמי עבודה ,בכתב במועד שלא יהיה מוקדם
מיום  1בינואר  ,2010על יישום חלק כלשהו מהחלטותיו .כן סוכם על ביטול סכסוך העבודה בנושא.
במקביל הודיע הממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה ולהסתדרות העובדים הכללית החדשה כי
יישום החלטותיו יידחה לפחות עד ליום  1בינואר .2010
בתאריך  12בינואר  2010הודיע סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה לחברה כי מאחר והפערים
בין הצדדים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהליך ההידברות ,הינם מהותיים ובלתי ניתנים לגישור ,על החברה
להיערך ליישום החלטות הממונה על השכר החל ממשכורת ינואר  2010המשולמת במשכורת פברואר
) 2010במידה ויבחר להורות על כך(.
בתאריך  3בפברואר  2010הורה הממונה על השכר והסכמי עבודה ליישם את החלטותיו החל
ממשכורת פברואר  .2010בתאריך  21בפברואר  2010הודיע הממונה כי" :נוכח ההבנות בין חברת
החשמל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין המעבר למנגנון הצמדת גמלאות בהסדר
פנסיה תקציבית למדד ובעניין קיזוז מהסכמים ,הריני לאשר לחברת החשמל לדחות את יישום החלק
המפורט להלן בהחלטת הממונה על השכר מיום  3בפברואר  2010למשכורת מרס ) 2010המשולמת
ב 20 -במרס ) (2010ראה דחייה להלן( וזאת כדי לאפשר לצדדים ליחסי העבודה לחתום על הסכם
קיבוצי אשר יעגן את ההסכמות האמורות ואשר יהיה מקובל על הממונה על השכר .ככל שלא ייחתם
הסכם קיבוצי כאמור לעיל אשר יאושר על ידי הממונה על השכר עד ה 20 -במרס ) ,2010ראה דחייה
להלן( כי אז תיושם החלטת הממונה על השכר מיום  3בפברואר  2010במלואה".
בתאריך  21במרס  2010אישר הממונה על השכר דחיית יישום האמור במכתבו מיום  21בפברואר
 ,2010לחודש נוסף עד למשכורת אפריל  2010המשולמת ביום  20לאפריל ) 2010ראה בנוסף ביאור
 24ג'  2להלן(.
נוכח ההבנות עם הממונה על השכר ,החברה מעריכה כי במידה וההבנות יגיעו לכדי הסכם חתום תגדיל
החברה את החבות האקטוארית במועד חתימת ההסכם בכ 2.8 -מיליארד שקל חדש )הערכה נכון ליום
 21במרס  ,(2010וכן תבטל ההפרשה להשבת סכומים בסך כ 118 -מיליוני שקל חדש כפי שמפורט
להלן.
בעקבות הודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה מחודש יוני  ,2009רשמה החברה הפרשה בתקופת
הדוח להקטנת עלות השכר והוצאות הפנסיה בסך  118מיליוני שקל חדש בגין השבת סכומים אשר
שולמו על פי זכויות העובדים טרום החלטת הממונה ,וכן השפעה של הנ"ל על המחויבות האקטוארית
בסך של כ 143 -מיליוני שקל חדש נרשמה להקטנת עלות השכר והוצאות הפנסיה בשנת הדוח.
) ד(

 .1ביום  4בפברואר  2008נחתם הסכם פרישה מוקדמת של כ 300 -עובדים קבועים ,אשר הינו שלב
ראשון במסגרת הסדר פרישה מתוכנן ,אשר בשלביו הבאים צפויים לפרוש כ 700 -עובדים קבועים
נוספים )ראה גם ביאור  1י' לעיל(.
הסדר הפרישה כאמור הינו חלק מהערכות החברה לשינוי המבני המתוכנן על פי חוק משק
החשמל .בהתאם לאמור נכללה הפרשה בסך כ 372 -מיליוני שקל חדש בדוחות הכספיים לשנת
.2008
 .2ביום  7במאי  2009קיבלה החברה אישור מרשות החברות להוציא  10עובדים נוספים לפרישה
מוקדמת בכפוף לאישור דירקטוריון החברה והממונה על השכר והסכמי עבודה .בתאריך  12במאי
 2009נחתם הסכם קיבוצי בנדון .עלות בגין הסכם בתקופת הדוח הינה כ 12 -מיליוני שקל חדש.

)ה(

שיעורי הניכיון ששימשו לחישוב המחויבות האקטוארית מתאימים לתשואות השוק על אגרות חוב
ממשלתיות ליום  31בדצמבר .2009
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים,
שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"( )המשך(
)ו( החברה כיסתה לאקטואר רכישת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של האקטואר לכיסוי נזקים של עד
 25מיליוני דולר.
) ז(

כתב שיפוי  -לאקטואר החברה
לבקשת החברה ,בתאריך  23בדצמבר  ,2009קיבל אקטואר החברה כתב שיפוי מאת חברת ענבל
חברה לביטוח בע"מ )להלן" :ענבל"( ,וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  10בדצמבר 2009
אשר קבע כי החברה תהיה זכאית להחליף את כתב השיפוי שמסרה לאקטואר ביום  30בספטמבר
) 2009בעקבות החלטה קודמת של בית משפט( ,אם כתב השיפוי שתפיק חברת ענבל יהיה זהה
בנוסחו לכתב השיפוי עליו חתמה החברה בשעתו.
לפי כתב השיפוי ,ענבל מתחייבת לשפות את האקטואר בגין כל סכום ,חבות או הוצאה שישולמו על ידו
או שיידרש לשלם בגין תביעה ,דרישה ,טענה או הליכים אחרים שיינקטו נגדו )לרבות אזרחיים או
פליליים ,בבתי משפט או מחוצה להם ,הליכי בוררות והליכי גישור( שעילתם נובעת או קשורה ,במישרין
או בעקיפין ,לביצוע שירותי הייעוץ ו/או הסכם ההתקשרות ו/או שעילתם נובעת ממעשה או מחדל שעל
פי הסכם ההתקשרות ו/או על פי כל דין חברת החשמל אחראית לתוצאות הנובעות מהם.
ההתחייבות לשיפוי תחול גם על תשלומים שהאקטואר יהיה אחראי להם בגין כל נזק או הפסד ממין
כלשהו שייגרמו לו ו/או לחברת אלן דובין פ.ס.א בע"מ ו/או למי מעובדיו ו/או לקבלני המשנה ו/או למי
מטעמו ו/או לצד ג' מטעמו ,בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ ו/או הפרת התחייבויותיו לפי הסכם
ההתקשרות עם החברה ,ואולם בכל מקרה היא לא תחול אם האקטואר פעל בקשר עם ביצוע שירותי
הייעוץ בזדון או ברשלנות פושעת.
סכום השיפוי הכולל לא יעלה על סך של עשרים וחמישה מיליוני דולר ארה"ב.
ההתחייבויות שניתנו לפי כתב השיפוי תהיינה תקפות ללא מגבלת זמן .התחייבות לשיפוי תחול על כל
תקופת ההתקשרות של האקטואר עם החברה החל מתאריך  1בינואר  2008והיא תחול גם ביחס
להליכים שינקטו נגדו ו/או תשלומים שיהיה מחויב בהם או יידרש לשלמם ,גם לאחר מועד סיום תקופת
התקשרותו עם החברה ובלבד שהם מתייחסים לביצוע שירותי הייעוץ ו/או כל שירות שעליו היה לתת
על פי הסכמי ההתקשרות.
הפעלת כתב השיפוי תיעשה על ידי גורם בלתי תלוי.
כמו כן נקבע בכתב השיפוי כי אם היועץ קיבל תשלום מחברת ביטוח על פי פוליסה לביטוח אחריות
מקצועית בשל אירוע שבגינו היועץ זכאי לשיפוי מענבל אזי :אם הסכום ששולם ליועץ בפועל על ידי
חברת הביטוח כיסה במלואו את סכום החבות לשיפוי ,לא יהיה היועץ זכאי לתשלום נוסף מענבל .אך
אם הסכום ששולם ליועץ בפועל על ידי חברת הביטוח לא כיסה במלואו את סכום החבות לשיפוי ,יהיה
היועץ זכאי לשיפוי מענבל בגין יתרת הסכום שלא כוסה על ידי חברת הביטוח עד לסכום השיפוי
המירבי ,קרי ,עד סך של עשרים וחמישה מיליון דולר ארה"ב.
כאמור ,האקטואר קיבל מענבל את כתב השיפוי ביום  23בדצמבר  2009ובהתאם החברה הבהירה
לאקטואר כי כתב שיפוי זה מחליף את כתב השיפוי שנמסר לו מהחברה וכי כתב השיפוי שניתן לו
בשעתו על ידי החברה בטל ואין לאקטואר כל זכויות מכוחו.
החברה המציאה לענבל כתב ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי הדירה בסך של שלושים מיליון דולר
ארה"ב שתשמש למימון כל התחייבויות ענבל על פי כתב השיפוי ובנוסף התחייבה לשפות את ענבל בגין
כל עלות או הוצאה שתיגרם לה באם סכום הערבות לא יכסה זאת.

) ח(

בתאריך  31ביולי  2008נדרשה החברה על ידי הקופה המרכזית לקצבה )להלן" :הקופה"( לכסות גירעון
אקטוארי שנוצר בקופה בסך של כ 2.5 -מיליארד שקל חדש עד ליום  30ביוני  ,2009הכולל את הגרעון
השוטף וסך של כ 1 -מיליארד שקל חדש בגין הגדלת שיעור הפרישה המוקדמת בהנחות אקטואריות
של פרישות מוקדמות בקופה .לאחר קבלת פניית הקופה פנתה החברה לממונה על אגף שוק ההון
ביטוח וחיסכון והסבירה לו כי אין לדעתה לשנות את ההנחה האקטוארית לגבי מספר הפורשים בפרישה
מוקדמת לרבות בגין החלטת דירקטוריון החברה מ 1 -בספטמבר  2008ולפיה האומדן הטוב ביותר של
מספר הפורשים פרישה מוקדמת לפנסיה מהחברה בעתיד )שלא במסגרת תוכניות פרישה מיוחדות
וללא השפעת תוכניות כאלה( הינו  25פורשים לשנה בממוצע.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים,
שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"( )המשך(
כן נקבע על ידי דירקטוריון החברה באותו מעמד ,כי לאחר שתיושם תוכנית השינוי הארגוני בחברה
"מצפן" ,לא צפוי שתהיינה תוכניות פרישה מיוחדות בעתיד הנראה לעניין )למעט במסגרת של שינוי
מבני( .ב 27 -באפריל  2009הקופה חזרה בה מדרישתה זו )ראה סעיף )יח( להלן(.
) ט(

ביום  2באוקטובר  2008נתקבל בחברה מכתב נוסף מהקופה לתשלום חוב נוסף על סך של כ2 -
מיליארד שקל חדש ,הנובע מהחלטת הקופה לעבור משיטת קו ישר )ליניארית( בחישוב המחויבות
האקטוארית של הקופה ,לשיטת אחוזי הפנסיה הנצברים ,שינוי אשר נערך בדוחות הכספיים של יוני
 ,2008שפרסמה החברה ,במסגרת יישום מלא בחברה של תקן חשבונאות בינלאומי מס' .19

)י(

החברה פנתה גם בעניין זה לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון .בפנייה זו טענה החברה כי לא היה
מקום לערוך שינוי בשיטת החישוב של חלוקת עבר עתיד ,של המחויבות הפנסיונית ,בעיקר בשל
העובדה כי הקופה לא עברה ,נכון להיום ,לדיווח חשבונאי על פי ה IFRS -וכלל לא ידוע האם הקופה
נדרשת לדיווח על פי ה .IFRS -וכן כי בגין הנאמנות של הקופה כלפי החברה יכולה הקופה לשנות את
שיטת החישוב רק לאחר קבלת הנחיות כתובות וברורות מאגף שוק ההון.

)יא( בתאריך  25בנובמבר  2008התקיים דיון בין נציגי החברה והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר ונציגיו לגבי פניות החברה כמפורט לעיל והוחלט על שני מסלולי התקדמות במקביל:
 .1מינוי אקטואר מטעם משרד האוצר שיבדוק את אופן יישום התקינה החשבונאית הבינלאומית
בחברה המנהלת בכל הנוגע למחויבות האקטוארית.
 .2סוכם כי החברה תפנה לחברה המנהלת של הקופה בבקשה לשנות את תקנון הקופה בכל הנוגע
לפריסת החוב האקטוארי .במידה ויוחלט על שינוי תקנון כאמור ,יהיה הוא כפוף לאישור הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לרבות שינוי תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול
קופות גמל( הנובעים מהשינוי במידה ויאושר.
)יב(

בתאריך  22בדצמבר  2008התקבל מכתב מהקופה בו מצוין כי מאחר והחברה בחרה להנהיג בדוחותיה
הכספיים את שיטת אחוזי הפנסיה הנצברים במקום שיטת הקו הישר הרי שאין סיבה כי הקופה תנהג
אחרת.

)יג( בתאריך  2באפריל  2009התקבל מכתב מאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לאחר בדיקות
האקטואר שמונה מטעמם ,ועמדתם הינה:
 יש להפריד בין כללי החשבונאות לכללים החלים על הערכת החבות האקטוארית של הקופה מאחרומטרות הרישום החשבונאי בדוחות החברה שונות ממטרות הכללים הנדרשים לצורך קביעת
העתודה בקופה שממנה נגזרות ההפקדות הנדרשות מהחברה.
 על אקטואר הקופה לבחור את שיטת חישוב החבות האקטוארית בהתאם לשיקול דעתו ובכפוףלמטרות הערכת החבות האקטוארית והן:
 .1לצבור באופן שיטתי על פני זמן נכסים המבטיחים את תשלום ההטבות הפנסיוניות שנצברו
לטובת העובדים ,בניהול נפרד מנכסי המעביד.
 .2ליצור קצב מסודר ורציונאלי של הפקדות המעביד לקופה.
כמו כן ,בכוונת אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון לבצע בשנה הקרובה בדיקה לשיטה שנבחרה לסבירות
ההנחות ולנאותות החישובים.
 בקביעת מספר הפורשים בפרישה מוקדמת ,על האקטואר במסגרת שיקול דעתו להתבסס עלתוכניות הפרישה כפי שנדונו על ידי הדירקטוריון ורשויות הפיקוח .עם זאת במידה ואינו סובר כי
המדיניות והתוכניות תואמות ,על בסיס תצפיות שערך או מידע שהגיע לידיו ,את צפי הפרישה
העתידי ,רשאי להתייחס לזאת במסגרת ההנחות שלו לחישוב העתודה.
 בחישוב ההתחייבות האקטוארית יש להשתמש בריבית חסרת סיכון שתתבסס על פרסום ריביתאגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות ,על פי ציטוט של חברה מצטטת שהוגדרה על ידי הממונה
)"שערי ריבית"(.
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 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (2מרכיבי השכר לחישוב הפנסיה וההנחות האקטואריות העיקריות החלות על עובדי החברה הקבועים,
שהתקבלו לעבודה עד ליום  10ביוני ) 1996להלן" :העובדים בתכנית הפנסיה"( )המשך(
 במידה ותאושר בקשה לשינוי תקנון כאמור בסעיף יא'  2לעיל הרי שלא תהיה מניעה לאשר ,בכפוףלהוראות כל דין ,מתן אפשרות פריסה של פער שאינו נובע מהפקדות שוטפות על פי קביעת
האקטואר ,בשים לב למטרות ההערכה האקטוארית ,ובלבד שהשלמת הפער לא תעלה על 10
שנים.
)יד( על פי האמור בסעיף יא'  2לעיל ,החברה פנתה לחברה המנהלת לצורך שינוי התקנון בכל הנוגע
לפריסת החוב האקטוארי .טיוטת שינוי התקנון נמצאת בדיון בין החברה ,החברה המנהלת ומשרד
האוצר.
)טו( לעניין בחינת ההתחייבויות האקטואריות ,ומינוי משרד בודק בנושא על ידי רשות החברות ,ראה ביאור
 37יג' להלן.
)טז( כמו כן ,מבקר המדינה הודיע לחברה ביום  22בפברואר  2009על החלטתו לכלול בתוכנית הביקורת
שלו לשנת  ,2009בין היתר ,את נושא מצבה הכספי של החברה ואת הפרשות לזכויות עובדים.
)יז( בהקשר לאמור בסעיפים טו' ו -טז' לעיל ,לחברה לא ידוע על ממצאים כלשהם של תהליכי הבדיקה
האמורים.
)יח( ביום  27באפריל  2009התקבל בחברה מכתבו של מנכ"ל כ.פ.י המפרט את דרישת הקופה לתשלום
ההפרש בין המחויבות האקטוארית של הקופה לבין נכסי הקופה ליום  31במרס  .2009מכתב זה מפרט
כי אקטואר כ.פ.י מאמץ את מספר הפורשים המוקדמים על פי החלטת דירקטוריון החברה .לפיכך
האמור לעיל בסעיף ח' לעיל לגבי סך של  1מיליארד שקל חדש שהחברה נדרשה להעביר לכ.פ.י בגין
הגדלת שיעור הפרישות המוקדמות התבטל.
)יט( כאמור ,בעקבות ההצגה מחדש לדוחות החברה )ראה ביאור  35להלן( ביקשה כ.פ.י עוד לפני פרסום
דוחות יוני  ,2009דחייה לפרסום דוחותיה הכספיים ליום  30ביוני  ,2009עד לפרסום הדוחות הכספיים
של החברה ,וזאת על מנת לבחון את הנחות החישוב ואת ההפרשים בהתחייבות האקטוארית ,ולאחר
מכן ביקשה פטור מהגשת דוחות יוני  2009ודוחות ספטמבר  ,2009וקיבלה פטור.
נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלו ,טרם פרסמה כ.פ.י דוחות כספיים ליום  31בדצמבר .2009
)כ(

החברה מאמינה כי בקרוב יאושר שינוי תקנון הקופה וחובה לקופה ייפרס )ראה סעיף יד' לעיל(.

)כא( בהתאם לתקנון הקופה ערב תיקונו הצפוי ועל פי פניית החברה המנהלת ,נדרשה החברה להעביר
לקופה עד ליום  31בדצמבר  2009סך של  1,241מיליון שקל חדש .החברה הודיעה לחברה
המנהלת ביום  16בנובמבר  ,2009כי עם אישור תקנון הקופה ייפרס החוב ,ולא יהיה צורך בהעברת
מלוא הסכום ,וכן ציינה כי לאור הדיונים שמתקיימים בנושא המחויבות האקטוארית צפויים לחול לגביה
שינויים ,ולפיכך לעמדתה אין מקום לטפל בשלב זה בפניית החברה המנהלת.
החברה המנהלת ביקשה ביום  16בנובמבר  2009את אישורו של אגף שוק ההון ,בטוח וחסכון ,שלא
להגיש תביעה כנגד חברת החשמל בשל אי העברת חובה לקופה במועד הנדרש )ראה גם סעיף  4א.
) (6להלן(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (3עתודות
א( התנועה בערך הנוכחי של המחויבות לפנסיה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(
ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה לתחילת
התקופה .............................................................
עלות הריבית .......................................................
עלות השרות השוטף ............................................
עלות השרות בעבר -שינויים בתנאי התוכנית
עקב החלטות הממונה על השכר באוצר ...................
הטבות ששולמו ....................................................
הפסדים )רווחים( אקטואריים..................................
ערך נוכחי של המחוייבות לפנסיה לסוף התקופה .......

13,437
476
176

12,948
479
185

13,206
472
199

)(123
)(497
189
13,658

)(518
343
13,437

)(592
)(337
12,948

ב( התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(
ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה לתחילת התקופה ...............................
עלות הריבית .......................................................
עלות השרות השוטף ............................................
עלות נוספת בגין פרישה מוקדמת ...........................
עלות השרות בעבר  -שינויים בתנאי התוכנית
עקב החלטות הממונה על השכר באוצר ...................
הטבות ששולמו ....................................................
רווחים אקטואריים הנזקפים לרווח והפסד .................
הפסדים )רווחים( אקטואריים הנזקפים במאזן ...........
ערך נוכחי של המחוייבות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה לסוף תקופה .....................................

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
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2,295
80
18
2
)(11
)(62
)(89
2,233

2,216
83
45
13
)(73
)(1
12
2,295

2,197
79
46
)(52
)(54
2,216

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (3עתודות )המשך(

ג( התנועה בערך הנוכחי של המחוייבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

ערך נוכחי של המחויבות ,לתחילת התקופה .......
עלות הריבית................................................
הפרשה נוספת בגין פרישת עובדים במסגרת
סיום העסקה ................................................
עלות השרות בעבר  -שינויים בתנאי התוכנית
עקב החלטות הממונה על השכר באוצר ............
הטבות ששולמו ............................................
הפסדים )רווחים( אקטואריים בגין המחויבות
אשר נזקפו לרווח והפסד ................................
ערך נוכחי של מחוייבות לסוף תקופה ................
* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
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374
12

243
8

306
10

27

194

-

) (9
)(89

)(76

)(58

)(20
295

5
374

)(15
243

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (3עתודות )המשך(
ד( סך סעיפי העתודות לעיל לימים  31בדצמבר  31 ,2009בדצמבר  2008ו 31 -בדצמבר  2007מסתכמים ל-
 16,186מיליוני שקל חדש 16,106 ,מיליוני שקל חדש ו 15,407-מיליוני שקל חדש בהתאמה.
 (4יעודות
א( קופת גמל מרכזית לקצבה
) (1מיום  8במרס  2005מפקידה החברה כספים לכיסוי ההתחייבות לפנסיה בגין עובדי תכנית הפנסיה,
בקופת הגמל המרכזית לקצבה )להלן" :הקופה"(.
)(2

הקופה פועלת מכח תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד ) 1964 -להלן:
"תקנות מס הכנסה"( .ניהולה של הקופה על ידי החברה המנהלת )להלן" :כ.פ.י"( נערך בהתאם.

)(3

הקופה מחשבת את ההתחייבות האקטוארית של החברה לעובדים הנכללים בתכנית הפנסיה ,על מנת
לקבוע את הסכום שעל החברה להפקיד לכיסוי התחייבות זו .חישוביה אלו של הקופה ,נעשים על ידי
אקטואר הקופה בהתאם לאמור בתקנות מס הכנסה דלעיל ,הקובעות כי סכום ההתחייבות יחושב בגין
רכיבי שכר מזכים ,באופן שהורה הממונה על שוק ההון במשרד האוצר )להלן" :הממונה"( ,בהתאם
להתחייבויות החברה ,על פי הסכמי העבודה החלים ועל פי כל דין.
דרך החישוב תתייחס ,בין היתר ,לשיעור הריבית להיוון ,שיעור הגידול ברכיבי השכר המזכים ,שיטת
הצמדת הקצבאות ולוחות החיים .על ההפקדות השוטפות של החברה לקופה ,להגיע לסך המחויבות
האקטוארית שלה ,ואולם ניתן לבצען תוך  90יום או תוך  12חודש ,בהתאם לשינויים שהביאו לצורך
בהפקדות לקופה.

)(4

לא הופקדו בתקופת הדוח כספים בקופה )פרט לסכום של כ 2 -מיליוני שקל חדש בגין שיפוי שנתקבל
בחברה בעקבות תביעות שארים ,והועבר לכ.פ.י(.

)(5

נכון ליום אישור הדוחות הכספיים קיימים הבדלים בין ההנחות האקטואריות לפיהן מחשבת הקופה את
סכום ההתחייבות האקטואריות ,לבין ההנחות והמודלים לפיהן מחשבת החברה את החבות האקטוארית
)בהתאם לכללי  (IAS 19כדלקמן:
בקופה :גידול שנתי  2%ריאלי בפנסיה ,גידול שכר לפעילים לפי מודל גיל ומין העובד המבוסס על תחזית
גידול השכר בעתיד .לעומת זאת ההנחות בחברה :מודל התפתחות גמלאות אישי של הגמלאים ,ומודל
התפתחות שכר אישי של העובדים הפעילים וכן ,הכללת תוספות שכר בגין הסכמי שכר קיימים הסכמי
שכר עתידיים כלליים )לאחר ניכוי השפעת אינפלציה( )ראה סעיף  2לעיל( ,ובנוסף ,ראה התייחסות
בסעיף  6ב( להלן.
פרט לכך יתר ההנחות דומות בעיקרן.

)(6

א( לפי מכתב מנכ"ל קופת הגמל המרכזית לקצבה) ,להבדיל מהדוחות הכספיים של הקופה ,אשר
טרם פורסמו ,ראה גם סעיף  2יט' לעיל( ,ההתחייבות האקטוארית של הקופה ליום  31בדצמבר
 2009הינה בסך כולל של  22,418מיליוני שקל חדש ,הערך הכספי של השקעות הקופה הינו בסך
כולל של  19,027מיליוני שקל חדש והיתרה להפקדה בקופת הגמל הינה בסך של  3,391מיליוני
שקל חדש.
ב( עוד מצוין במכתב מנכ"ל קופת הגמל המרכזית לקצבה :כי קיבלו מאקטואר הקופה את עדכון מחקר
גידול שכר ופנסיה ,וממנו עולה כי החבות האקטוארית על בסיס המחקר החדש צפויה לרדת בכ-
 2.7מיליארד שקל חדש .עדכון מחקר השכר נשלח לבחינת האוצר ,ובשלב זה עוד לא קיבלו את
התייחסותם .ככל שיקבלו את התייחסות אגף שוק ההון למחקר השכר שנשלח לעיונם ,יעדכנו את
ההתחייבות והפער להשלמה בהתאם.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א.תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (4יעודות )המשך(
ב( תנועה בשווי הוגן של נכסי התוכנית:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

שווי הוגן של נכסי התוכנית ,לתחילת תקופה ...
תשואה חזויה על נכסי התוכנית ....................
הפקדות ...................................................
הטבות ששולמו .........................................
רווחים )הפסדים( אקטואריים בגין נכסי
התוכנית ...................................................

17,410
710
2
)(602

18,016
727
406
)(594

17,562
705
478
)(595

1,507

)(1,145

)(134

שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף התקופה .....

19,027

17,410

18,016

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

השתתפות העובדים בתוכנית .............................

23

23

24

ג( הרכב תיק הנכסים של כספי המבוטחים בקרן :
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2008
)מיליוני שקל חדש(

2009
%

אגרות חוב ממשלתיות סחירות .............
אגרות חוב קונצרניות סחירות ,פיקדונות
והלוואות ..........................................
מניות ...............................................
השקעות אחרות ................................
מזומנים ושווי מזומנים ........................

*2007
%

%

10,752

56.5

10,951

62.9

10,557

58.6

6,019
1,727
219
310
19,027

31.6
9.0
1.3
1.6
100.0

3,778
888
1,549
244
17,410

21.7
5.1
8.9
1.4
100.0

3,855
1,586
1,892
126
18,016

21.4
8.8
10.5
0.7
100.0

* הוצג מחדש ראה ביאור  35להלן.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א .תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (4יעודות )המשך(
ד( אופן קביעת התשואה החזויה לנכסי התוכנית באפיקים הסחירים הינו לפי שווים ההוגן של הנכסים
והתשואה הנגזרת מהם ולגבי נכסים לא סחירים על פי הנחיות אגף שוק ההון במשרד האוצר ,המחייב את
הגופים המוסדיים לשערך את הנכסים הלא סחירים המוחזקים על ידם בהתבסס על ציטוט שערי הריביות
אותם מספקת חברת שערי ריבית.
 (5כספים בנאמנות מיועדים לכיסוי מחויבויות אקטואריות כלפי עובדים ומחויבויות הקשורות לסיום יחסי עובד
מעביד ומושקעים באגרות חוב ממשלתיות.
בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה ,אין החברה יכולה למשוך כספים אלה מחשבון
הנאמנות לצרכיה השוטפים וקיימת וודאות למעשה שהם יכסו מחויבות אקטואריות קיימות.
א( התנועה בשווי הוגן של כספים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחוייבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף (104A
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

שווי הוגן של כספים בנאמנות לתחילת התקופה ..
תשואה חזויה על כספים בנאמנות ....................
הפקדות ......................................................
רווחים אקטואריים .........................................
שווי הוגן של כספים בנאמנות לסוף התקופה ......

1,591
55
40
50
1,736

1,202
50
286
53
1,591

924
38
240
1,202

ב .תשואות לכספים בנאמנות:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

תשואה חזויה על כספים בנאמנות ....................
רווחים אקטואריים על כספים בנאמנות ..............

55
50

50
53

38
-

תשואה בפועל על כספים בנאמנות ...................
שיעור התשואה החזוי על כספים
בנאמנות בתחילת השנה ..............................

105

103

38

91

3.35%

3.57%

3.55%

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א .תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (6רווחים )הפסדים( אקטואריים
)א( התנועה ברווחים )הפסדים( אקטואריים שטרם הוכרו בגין המחויבות לפנסיה ובגין נכסי התוכנית
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

רווחים )הפסדים( אקטואריים שטרם הוכרו
לתחילת התקופה ..........................................
רווחים )הפסדים( אקטואריים שנוצרו בתקופה
בגין:
המחויבות האקטוארית לפנסיה .....................
נכסי התוכנית ............................................
הפסדים )רווחים( אקטואריים שהוכרו בתקופה ...
רווחים )הפסדים( אקטואריים שטרם הוכרו לסוף
התקופה ......................................................

)(1,298

-

203

)(189
1,507
86

)(343
)(1,145
)(13

337
)(134
-

106

)(1,298

203

)ב( התנועה ברווחים )הפסדים( אקטואריים שטרם הוכרו בגין מחויבויות אקטואריות אחרות ובגין נכסי הנאמנות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(

רווחים אקטואריים שטרם הוכרו לתחילת
התקופה ......................................................
רווחים )הפסדים( אקטואריים שנוצרו בתקופה
בגין:
המחויבויות בגין הטבות אחרות לאחר סיום
העסקה .......................................................
נכסי הנאמנות )נכסים לפי סעיף ............ (104A
רווחים אקטואריים שהוכרו בתקופה..................
רווחים אקטואריים שטרם הוכרו לסוף התקופה ...
* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.

92

90

54

-

89
50
)(6
223

)(12
53
)(5
90

54
54

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א .תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
 (7סכומים שהוצגו בעלות השכר ובהוצאות בגין התחייבויות לפנסיונרים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(
עלות השכר ,והוצאות בגין התחייבויות
לפנסיונרים
עלות השירות השוטף ,לאחר ניכוי השתתפות
העובדים בתוכנית הפנסיה ................................
עלות הריבית .................................................
רווח חזוי על נכסי התוכנית ,לאחר ניכוי דמי ניהול .
עלות השרות בעבר  -שינויים בתנאי תוכנית עקב
החלטות הממונה על השכר באוצר .....................
הפסד )רווח( אקטוארי נטו שהוכר בתקופה ..........
סה"כ עלות שהוכרה בעלות השכר ובהוצאות
מהתחייבויות לפנסיונרים ..................................

172
569
)(701

207
571
)(719

222
563
)(697

)(261
15

310

)(17

)(206

369

71

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)מיליוני שקל חדש(
תשואה חזויה על נכסי התוכנית .......................
רווחים )הפסדים( אקטואריים על נכסי התוכנית ..

710
1,507

727
)(1,145

תשואה בפועל על נכסי התוכנית ......................

2,217

)(418

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
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705
)(134
571

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .19הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(
א .תוכנית הפנסיה של החברה )המשך(
ההנחות האקטואריות העיקריות לגבי המחויבות האקטוארית ונכסי התוכנית
(8

 שיעור הריבית הריאלי המשוקלל הגלוםבערך הנוכחי של המחויבות
 שיעור התשואה הריאלי המשוקלל הגלוםבשווי הוגן של נכסי התוכנית
 -עדכון ריאלי בשכר בתקופת העבודה

 עדכון ריאלי בסכומי הפנסיה לאחר סיוםהעסקה
 תמותת פנסיונרים ושאירים לרבות עדכוןנתוני תמותה
(9

בדצמבר

2009

ליום 31
*2008

*2007

3.3%

3.51%

3.72%

4%
4.1%
4.16%
 מודל התפתחות שכר אישי של העובדים הפעיליםוכן ,הכללת תוספות שכר בגין הסכמי שכר קיימים או
הסכמי שכר עתידיים כלליים )לאחר ניכוי השפעת
אינפלציה(.
 מודל התפתחות גמלאות אישי של הגמלאים )לאחרניכוי השפעת אינפלציה(.
 -לפי חוזר משרד האוצר ל 17 -במאי 2007

העתודות לפנסיה מכסות את כל התחייבויותיה של החברה כלפי עובדים בתוכנית הפנסיה ,בהנחה
שהעובדים יפרשו בהתאם להערכות אקטואריות המקובלות.
במידה וכל עובדי תוכנית הפנסיה יפוטרו באופן מיידי ,סכום ההתחייבות לעובדים אלו יהא גדול באופן
משמעותי מסכום ההתחייבות המוצג בדוחות הכספיים .להערכת הנהלת החברה מצב שכזה אינו צפוי.

)*( לעניין ההצגה מחדש ראה גם ביאור  35להלן.
ב .פנסיה לעובדים שאינם בתוכנית הפנסיה
עובדי החברה האחרים ,אשר אינם נמנים על תוכנית הפנסיה ,מבוטחים כברירת מחדל בפנסיה מקיפה בקרן פנסיה
חיצונית צוברת ותיקה או חדשה ,או בביטוח פנסיוני אחר לפי בחירה אישית של העובד .החברה מפקידה את מלוא
התחייבויותיה בגין עובדים אלה כדלקמן ליום  31בדצמבר  ,2009וליום  31בדצמבר  2008וליום  31בדצמבר 2007
סך של  ,34.5 ,33 ,37.5מיליוני שקל חדש בהתאמה.
הסכומים המופקדים בביטוח הפנסיוני ,רשומים על שם העובדים וההתחייבויות בגינן אינן מוצגות במאזן החברה,
מאחר ואינן בשליטתה ובניהולה של החברה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .20התחייבויות פיקוח
אSFAS 71 .
החברה מיישמת כללי חשבונאות לחברות שתעריפיהן נמצאים בפיקוח ) ,(SFAS 71המאפשרים ,בהתקיים תנאים
מסוימים ,טיפול חשבונאי שונה מהמקובל ביחס לעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות לרווח והפסד .אחד התנאים ליישום
 SFAS 71קובע כי התעריפים שבפיקוח נבנים כך שיכסו את העלויות הספציפיות )כולל תשואה נדרשת להון(,
בקשר לאספקת השירות או המוצר שבפיקוח )ראה גם ביאור  2א' .(2
ב .פירוט סכומי נכסי )התחייבויות( הפיקוח ,נטו
ליום  31בדצמבר
2007
2008
2009
במיליוני שקל חדש
בגין שחיקת התחייבויות החברה במטבע חוץ
)(1,531
)(1,810
)(1,911
המועברות לצרכני החשמל )ראה ביאור  1ג' 2 ,ג'... (2
)(163
347
296
בגין מועדי עדכון תעריפים )ראה ביאור  1ג' .......... (4
)(256
)(257
)(257
בגין פחת תחנות מזוטיות )ראה סעיף ג' להלן( ..........
38
145
147
בגין נכסי פיקוח  -תעריף חברתי)ראה סעיף ד' להלן( ..
בגין הפרשה לקנסות  -רשות החשמל ראה ביאור 3
)(75
ה' לעיל( .............................................................
בגין אי עדכון מלא של תעריף ) 2009ראה סעיף ה'
)(1,987
להלן ,וגם ביאור  3לעיל( .......................................
)(1,912
)(1,575
)(3,787
סה"כ ................................................................
מוצג בהתחייבויות שוטפות ...................................
מוצג בהתחייבויות לא שוטפות ...............................

)(2,258
)(1,529
)(3,787

)(128
)(1,447
)(1,575

)(687
)(1,225
)(1,912

ג .פחת על תחנות כח מזוטיות
עקב שינוי אומדן אורך החיים הכלכלי של תחנות כח מזוטיות שביצעה החברה בשנת  ,2001החליטה רשות
החשמל ביום  14במרס  ,2004כי ההפרש המצטבר בעלויות המופחתות של תחנות כוח מזוטיות ,בתקופה
מחודש יולי  2002ועד מועד עדכון בסיס התעריף הבא ,לא יוכר במסגרת העלויות המוכרות בתעריפי החשמל
שתקבע אז רשות החשמל ,יתרת התחייבויות הפיקוח שיצרה החברה בגין האמור לעיל ליום  31בדצמבר ,2009
הינה כ 257 -מיליוני שקל חדש.
ד .ביום  27במרס  ,2007פורסם חוק משק החשמל )תיקון מס'  6על תעריפים מופחתים( התשס"ז  .2007 -לפי החוק,
צרכן שהגיע לגיל פרישה וזכאי לגמלת הבטחת הכנסה ישלם תשלום מופחת של  50%מהתעריף הביתי בעד 400
קוט"ש הראשונים שצרך מידי חודש בשימוש ביתי בלבד.
נכון ליום המאזן יצרה החברה נכס פיקוח בסך  147מיליוני שקל חדש בגין מתן תשלום מופחת לאוכלוסיות נזקקות
אשר מקבלים ביטוי בתעריף החשמל החל משנת  .2009בהתאם להחלטת רשות החשמל .עלות זו המהווה כ-
 0.5%מהעלויות המוכרות לחברת החשמל ,תושת על כלל צרכני החשמל.
ה.

בתאריך  30באפריל  2009פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא העדכון השנתי לשנת  ,2009לפיה עדכון סל
הדלקים ומספר רכיבים נוספים יידחו למועד החלת בסיס התעריף החדש למקטע הייצור .לאור האמור ,רכיב
הדלקים שהחברה גובה כיום מצרכני החשמל עדיין מתבסס על התמהיל המוכר בשנת  .2008רכיב זה גבוה
מהתעריף הצפוי לשנת  ,2009וזאת כתוצאה מכניסה לשימוש רב של גז טבעי ביחידות הייצור של החברה.
במסגרת פרסום החלטת רשות החשמל מחודש פברואר  2010בדבר בסיס תעריף החשמל החדש ,רשות החשמל
עדכנה למפרע את עלויות הדלקים המוכרות בתעריף החל מאפריל  .2009כמו כן ,נכללו הפרשי מחיר בגין עדכון
מחירי גז למפרע .בנוסף ,לעדכון תמהיל הדלקים רשות החשמל עדכנה גם את מחיר הגז המוכר בתעריף
רטרואקטיבית מיולי  2009בגין חתימת החברה על חוזי גז חדשים.
להערכת החברה גם יתר רכיבי התעריף שטרם עודכנו במסגרת העדכון השנתי כאמור מעלה ,צפויים אף הם לקבל
ביטוי תעריפי רטרואקטיבי החל מאפריל  2009לאור האמור ,רשמה החברה בספריה התחייבות פיקוח בגין אי
עדכון מלוא התעריפים כאמור לשנת  .2009יתרת ההתחייבות בגין האמור מעלה ליום המאזן הינה  1,987מיליוני
שקל חדש.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .21הפרשות להשבת סכומים עקב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים
בדוחות הכספיים נכללות הפרשות בסך של  1,950מיליוני שקל חדש ,להשבת סכומים עקב הצגת הדוחות מחדש לגבי
הפער בין החישובים לפיהם נקבע התעריף בעבר לבין החישובים החדשים שנעשו בעקבות ההצגה מחדש )ראה גם
ביאור  35י' להלן(.
עם זאת ,לחברה טענות כלפי רשות החשמל לפיהן הכיסוי התעריפי הקיים להתחייבויות הפנסיוניות הינו נמוך
מהנדרש לכיסוי ההתחייבויות אלו והחברה אף פנתה לרשות החשמל בדרישה לקבלם.לפיכך ,מוקדם להעריך האם
בסופו של דבר יהיו השלכות כלשהן לתזרים המזומנים של החברה בגין הפרשות אלו.
 .22מסים על הכנסה
א .הטבות בתוקף חוק עידוד התעשיה
החברה הינה "חברה תעשייתית" כמוגדר בחוק עידוד התעשיה )מיסים( תשכ"ט  1969 -ובהתאם לכך היא
זכאית להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים.
ב .מיסוי בתנאי אינפלציה
ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס'
) (20הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח ) 2008 -להלן" :התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל
אינפלציה תסתיים בשנת  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרתן
למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
ג .הפסד לצרכי מס להעברה לשנים הבאות
הפסד לצרכי מס המועבר לשנים הבאות מגיע ליום הדוח לכדי סך של  17,019מיליוני שקל חדש.
החברה רשמה נכס מס בגין ההפסד הנצבר בסך של  3,150מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר ,2009
ובסך של  4,548מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר  2008ובסך של  4,749מיליוני שקל חדש ליום  31בדצמבר
) 2007סעיף י'  (1להלן( ,וזאת בהתאם להערכת ההנהלה כי קיימת רמת בטחון גבוהה למימוש נכס זה
)כולל מימוש כנגד עתודות למיסים נדחים ראה סעיף י'  (2להלן(.
ד .השינוי בשיעור המס
ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,(2010התשס"ט ) 2009 -להלן" :חוק ההסדרים"( אשר קבע ,בין היתר ,הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס
החברות עד ל 18% -בשנת המס  2016ואילך .בהתאם לתיקונים האמורים ,שיעורי מס החברות החלים בשנת
המס  2009ואילך הינם כדלקמן :בשנת המס  ,26% - 2009בשנת המס  ,25% - 2010בשנת המס - 2011
 ,24%בשנת המס  ,23% - 2012בשנת המס  ,22% - 2013בשנת המס  ,21% - 2014בשנת 20% - 2015
ובשנת המס  2016ואילך ,יחול שיעור מס החברות של  .18%השלכות השינוי בשיעורי המס הוצגה בדוח הכספי
בסעיף מיסים על הכנסה.
ה .רפורמה במערכת המס בישראל
בשנת  2003נכנסו לתוקפן הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(132התשס"ב ) 2003להלן" :חוק
הרפורמה"( ,המעגנות רפורמה מקיפה בתחומים מסוימים של מערכת המס בישראל .החלת החוק צפויה להביא
לקיטון הדרגתי בחבויות המס של החברות ,שכן חלק מסוים מהכנסות החברות מקורו ברווחים החייבים במס רווחי
הון .על פי הוראות חוק הרפורמה ,יחול מס בשיעור מופחת של  25%על רווחי הון הנצמחים החל מיום  1בינואר
 ,2003וזאת במקום שיעור המס הרגיל .במכירת נכסים שנרכשו לפני תחילת חוק הרפורמה ,שיעור המס המופחת
יחול רק על מרכיב הרווח שנצמח לאחר החלת החוק ,אשר יחושב בהתאם לקביעת החוק .כמו כן ,קובע חוק
הרפורמה כי הפסדי הון מועברים לצרכי מס יהיו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון ללא מגבלת זמן .כמו כן ,הסדיר חוק
הרפורמה את האפשרות לקיזוז הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל כנגד רווחי הון בישראל.

96

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .22מסים על הכנסה )המשך(
ו .המס שיחול על בעלי המניות שינבע מתשלום דיבידנד על ידי החברה ,לא צפוי להיות מהותי ,מאחר וכמעט כל
מניות החברה מוחזקות על ידי מדינת ישראל.
ז .שומות מס
לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .2003
ח .מס תיאורטי
להלן התאמה בין המס התיאורטי על הרווח המותאם לפני מס )המחושב על פי שעורי המס שבחוק( ,לבין הוצאות
המס שנכללו בדוח רווח והפסד ,כדלקמן:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)במיליוני שקל חדש(
רווח )הפסד( לפני מיסים על
הכנסה ................................
שעורי המס הסטטוטורי ..........
מס מחושב לפי שיעור המס
הסטטוטורי ..........................
הוצאות לא מוכרות ,נטו )כולל
פחת( ..................................
השפעה של חוקי מס לעומת
דוחות מותאמים ....................
הכנסות מירידת שיעור המס ....
הטבת ניכוי נוסף לבעלי נכסים
ש.ק................................... .
השפעת הפער בין שיעור המס
הסטטוטורי לבין שיעור המס לפיו
חושבו המיסים הנדחים ..........

176
26%

998
27%

1,101
29%

46

269

319

5

7

4

)(17
-

)(1
-

-

)(11

-

)(14

)(20

)(44

228

278

9
)(1,108

)(1,062

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
ט .להלן הרכב הסעיף מסים נדחים בדוח רווח והפסד:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
*2007
*2008
2009
)במיליוני שקל חדש(
קיטון )גידול( בנכסי מסים
נדחים ..............................

1,670

גידול )קיטון( בעתודות למסים
נדחים ..............................

)(2,741

חברת בת מיסים שוטפים ....

378
)(159

9
)(1,062

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.

97

613
)(340

9

5

228

278
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .22מסים על הכנסה )המשך(
י .מסים נדחים
 (1נכסי מסים נדחים בגין] :יעודכן בהמשך[
הפסד
להעברה

הפרשה לחובות
מסופקים ומשפטית
)מ י ל י ו נ י

ש " ח(

35

53

445

7

15

21

יתרה ליום  31בדצמבר .............................. 2008

4,548

42

68

466

שינויים בשנת ........................................... 2009

)(1,398

-

)(8

)(76

יתרה ליום  31בדצמבר  2009לזמן ארוך ..............

3,150

42

60

390

יתרה ליום  31בדצמבר .............................. 2007
שינויים בשנת ........................................... 2008

4,749
)(201

התחייבות
לחופשה

המיסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול על החברה בעת המימוש.
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חוב לצרכנים

התחייבות
לפנסיה ,נטו

1,730
)(234
1,496
)(188
1,308

סה"כ

7,012
)(392
6,620
)(1,670
4,950
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .22מסים על הכנסה )המשך(
י .מיסים נדחים )המשך(
 (2עתודות למסים נדחים בגין:
התאמת
רכוש קבוע
בר פחת,
פחת ורכוש
אחר
11,783

יתרה ליום  31בדצמבר ................... 2007

)(150

שינויים בשנת ................................ 2008

מלאי
דלקים ואחרים
)מיליוני שקל חדש(

סה"כ
11,851

68

)(164

)(14

יתרה ליום  31בדצמבר ................... 2008

11,633

54

11,687

שינויים בשנת ................................ 2009

)(2,734

)(7

)(2,741

יתרה ליום  31בדצמבר
 2009לזמן ארוך ....................................

8,899

47

8,946

 (3הרכב המסים הנדחים
בדצמבר

31
ליום
2008
2009
)במיליוני שקל חדש(
זמן ארוך
עתודות למסים נדחים .........................
בניכוי :נכסי מסים נדחים......................
מקדמות בגין הוצאות עודפות ......

8,946
)(4,950
)(102
3,894

99

11,687
)(6,620
)(99
4,968

2007

11,851
)(7,012
)(88
4,751

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .23אגרות חוב למדינת ישראל
בהתאם להסדר עם האוצר ,הונפקו בשנים הקודמות אגרות חוב צמיתות בסכום נומינלי של כ 15 -מיליוני שקל חדש
)הסכום המותאם ליום המאזן מסתכם לכדי כ 2.34 -מיליארדי שקל חדש( .אגרות חוב אלה ,שהקרן שלהן אינה צמודה,
נושאות ריבית שנתית בשיעור של  5%ו 5.75% -הצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן הידוע לתאריך המאזן.
לאגרות החוב הצמיתות ,פרט לשיעבוד בסכום נומינלי ,אין עדיפות על פני הלוואות אחרות שקיבלה החברה.
 .24התקשרויות ,תביעות והתחייבויות תלויות
א .התקשרויות
 (1הסכם כוונות לאספקת גז משדה תמר שרותי אחסון גז טבעי בשדה Mari B
במסגרת הליך רכישת גז שהחל בשנת  ,2007החברה הגיעה להבנות עם החברות בעלות ההחזקה בשדה
תמר -הנמצא כ 90 -ק"מ מערבית לחיפה ,לגבי עקרונות אספקת גז משדה זה החל משנת  2013לתקופה של
 15שנה .מכתב כוונות )לא מחייב( נחתם בין הצדדים ביום  13בדצמבר  2009שבו סיכמו הצדדים את היקף
הכמויות ונוסחת המחיר.
ביום  24בדצמבר  2009אישר דירקטוריון החברה את מכתב הכוונות כבסיס למשא ומתן לקראת חוזה מחייב
והחברה דיווחה ביום  17בדצמבר  2009לרשות לניירות ערך .בנוסף ,סוכם מכתב כוונות )לא מחייב( עם
קבוצת ים תטיס ,המפיקה גז משדה  Mari Bשמול חופי אשקלון ,כי הקבוצה תעמיד שרותי אחסון של גז טבעי
לחברה בשדה זה .מועד תחילת מתן שירותי האחסון יסוכם בחוזה המפורט ,כך שעם תחילת אספקת גז
סדירה משדה תמר ,החברה תשמור עתודות גז בשדה  ,Mari Bאותם תוכל לנצל כאשר יהיו שיבושי אספקה
ממקורות הגז השוטפים או בעת שיאי ביקוש .על סמך שני מכתבי הכוונות לעיל הצדדים מתכוונים להגיע תוך
ששה חודשים להסכמים מפורטים שיובאו לאישורים בוועדות המוסמכות.
 (2קבוצת ים  -תטיס
ועדת המכרזים של דירקטוריון החברה אישרה ביום  23ביולי  2009התקשרות עם קבוצת "ים תטיס"
לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי ,בהיקף שנתי של  1מיליארד מטר מעוקב ) (BCMלחמש השנים
הקרובות .אומדן היקף ההתקשרות הוא כמיליארד דולר.
E.M.G (3

ביום  21ביולי  2005אישר דירקטוריון החברה הסכם שאליו הגיעה החברה עם חברת  E.M.Gלאספקת גז
טבעי .על פי ההסכם ,כמויות הגז שתירכשנה )כ 25 -מיליארד מטר מעוקב( ,תהיינה בקצב שנתי ממוצע של
 1.7מיליארד מטר מעוקב במשך  15שנים עם אופציה של החברה להאריכו בחמש שנים נוספות באותם
תנאים ולאותן כמויות שנתיות .מימוש האופציה מותנה בהודעה מראש של החברה  36חודשים לפני תום
התקופה הבסיסית .ביום  31ביולי  ,2005אישרה הממשלה את החלטת הדירקטוריון דלעיל ,וזאת לפי סעיף
) 11א( ) 9א'( לחוק החברות הממשלתיות .זרימת הגז החלה ב 1 -במאי  2008כאשר לאחר תקופת "הרצה"
של חודשיים החלה התקופה החוזית )ב 1 -ביולי  .(2008מאז תחילת אספקת הגז על ידי חברת E.M.G
בחודש מאי  2008ותחילת האספקה החוזית המחייבת בחודש יולי  2008ועד אמצע יוני  ,2009לא עמד
הספק במלוא התחייבויותיו החוזיות .על פי הודעותיו ,היה מחסור כללי של גז במצרים ,עקב פיגורים בהכנסת
שדות הפקת גז חדשים המגביל את היקפי האספקה ,ביקושי גז שעולים על התחזיות ,וכן תקלות במערכת
האספקה הנובעות מעומס היתר על מערכות האספקה והטיפול בגז.
החל מהמחצית השנייה של חודש יוני ,עומד הספק בהתחייבויות האספקה .לאור שינוי הסכם מכירת הגז של
ממשלת מצרים לחברת  ,E.M.Gהצדדים סיכמו את התנאים לעדכון ההסכם המקורי שנחתם בשנת ,2005
תוך התאמתו להתפתחויות שהיו מאז נחתם.
עיקרי עדכון ההסכם הם:
א( שינוי במחיר הגז הטבעי וקביעת מנגנון לעדכון התקופתי שלו.
ב( הקטנת הכמויות שהחברה מתחייבת לרכוש במסגרת ההסכם.
ג( קביעת אמצעים להבטחת אמינות האספקה של הגז.
באוגוסט  2009אושר העדכון בגופים הרלוונטיים בחברה.
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 .24התקשרויות ,תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
א .התקשרויות )המשך(
 (4התקשרויות של חברת הבת
לחברת הבת ,חברת הפחם ,הסכמים ארוכי טווח עם ספקים וחברות ספנות בינלאומיות לרכישה והובלה של
מטעני פחם .ההתחייבויות לרכישת פחם הן על פי הסכמים ארוכי טווח עם ספקי הפחם ,כאשר לגבי מרבית
כמות הפחם מתנהל משא ומתן על המחיר מידי חצי שנה ,ולגבי החלק האחר ,המחיר צמוד למדדים
בינלאומיים של מחיר פחם.
על פי מדיניות חברת הפחם ,חלק מהסכמי רכישת הפחם וההובלה הימית הינם במחירים קבועים .בהסכמי
רכישת הפחם ,קביעת מחירים קבועים היא לתקופה מירבית של  12חודשים מראש ואילו בהסכמי הובלה
ימית ישנם הסכמים לתקופות שונות ובהסכמי חכירת זמן ,אף למספר שנים מראש .בשנים האחרונות היו חלק
מהסכמי רכישת הפחם ומרבית הסכמי ההובלה הימית ,במחירים קבועים ,הנמוכים במידה ניכרת ממחיר
השוק .כתוצאה מהמשבר העולמי המתרחש לאחרונה ,צנחו מחירי הפחם וההובלה הימית ובחלק מההסכמים
במחירים קבועים ,נוצר מצב בו המחירים של הסכמי חברת הפחם גבוהים ממחירי השוק בעת פרסום הדוחות
הכספיים.
לחברת הפחם הסכמים עם חברות ספנות להובלת מטעני פחם עד לתום שנת  2010והסכמים לחכירת אוניות
עד לשנת  .2017חלק מההסכמים הינם בסכום קבוע ליום הובלה ,וחלק צמודים למדדים בינלאומיים של
מחירי הובלה.
 (5נכון ליום  31בדצמבר  ,2009לחברה התקשרויות שאינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים בגין רכישה
והובלת חומרי גלם ,רכישת ציוד ושירותים ,ובניית מתקנים כדלהלן:
א( הזמנת תכנון ,ציוד ויעוץ מספקים במטבעות שונים לפי שעריהם לתאריך המאזן בסך של כ102 -
מיליוני דולרים 184 ,מיליוני אירו ,ו 2 -מיליוני ליש"ט .הזמנות אלו ימומנו ,בין היתר ,על ידי קווי אשראי
קיימים לזמן ארוך מבנקים ומספקים מחו"ל.
ב( חוזים בגין בניה ,אספקת ציוד ,רכישת דלקים ופעילויות שוטפות עם ספקים מקומיים בסך של כ-
 2,505מיליוני שקל חדש.
ג( לחברת הפחם הסכמים עם חברות ספנות להובלת מטעני פחם ולחכירת אוניות לזמן ארוך עד שנת
 2015בסך כולל של כ 300.5 -מיליון דולר .כמו כן ,לחברת הפחם הסכמים ארוכי טווח לרכישת פחם
ולחכירת אוניות לזמן ארוך עד שנת  2015בכמות כוללת של  12,565אלפי טון.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009חברת הפחם קשורה בהסכמים לרכש פחם "במחיר קבוע" ,המתייחס
לאספקות בשנת  2010בסך של  41.4מיליון דולר .הסכמי רכש הפחם במחיר קבוע המתייחסים
לאספקות בשנת  2010מתייחסים לכמות של כ 585 -אלף טון מתוך  12,395אלפי טון המתוכננים לשנת
 2010כולה ).(4.7%
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 .24התקשרויות ,תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות
החברה מעורבת בתביעות תלויות במהלך העסקים הרגיל .החברה בדעה ,בהתבסס על חוות דעת של
יועציה המשפטיים והמקצועיים בקשר לתביעות אלה ,כי התוצאה הסופית של התביעות לא יהיה בה כדי להשפיע
באופן משמעותי על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2009ועל תוצאות הפעילות לשנה שנסתיימה באותו תאריך.
על סמך חוות הדעת האמורות ,נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בסכום של  432.1מיליוני ש"ח )ליום 31
בדצמבר  427.8 - 2008מיליוני שקל חדש וליום  31בדצמבר  407.3 - 2007מיליוני שקל חדש( ,אשר יש בה
כדי לכסות הפסדים אפשריים הנובעים מ:
) (1תביעות מבוטחות בגינן נעשתה הפרשה עד גובה מרכיב ההשתתפות העצמית )סך הפרשה של  61.8מיליוני
ש"ח(.
) (2תביעות שאינן מבוטחות )שאינן כוללות תביעות בגין נזקי גוף( ושבגינן לא נעשתה הפרשה כלל או שנעשתה
בגינן הפרשה חלקית )סך הפרשה של  344.1מיליוני ש"ח(.
) (3תביעות שאינן מבוטחות שבגינן נעשתה הפרשה מלאה )סך הפרשה של  13.6מיליוני ש"ח(.
) (4תביעות שאינן מבוטחות בגין נזקי גוף אשר כמקובל אינן נקובות בסכום )סך הפרשה של  12.6מיליוני ש"ח(.
סך התביעות התלויות ועומדות נגד החברה בסעיפים ) (1)-(4לעיל ,מגיע לכדי כ 23,191 -מיליוני ש"ח ,מהם
כ 20,162 -מיליוני ש"ח בגין תביעות אשר נדרשה בגינן הכרה כתביעות ייצוגיות.
 (1תביעות שנדרשה בגינן הכרה כתביעות ייצוגיות
א( ביום  30באוגוסט  ,2000הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה כתובענה
ייצוגית נגד החברה והמדינה ותוקנה מאוחר יותר ,לנוכח כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו
 ) 2006להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"( .עניינה של בקשה לאישור זו ,בגביית התוספת המיוחדת בתעריףהחשמל .התוספת המיוחדת הינה תוספת לתעריף החשמל אשר נגבתה במלואה מהצרכנים בין השנים
) 1997-2005מתוקף הסכם הפנסיה שנחתם ביוני  1996בין המדינה לבין החברה ומתוקף סעיף ) 62ה(
לחוק משק החשמל( .התוספת המיוחדת נועדה לממן את ההתחייבות לפנסיה של החברה לעובדיה
הפעילים והפנסיונרים שהחלו לעבוד בחברה לפני  31במרס  1975ושנצברה עד  5במרס  .1996התובע
טוען בין היתר ,כמפורט בתובענה ,כי התוספת המיוחדת הינה "מס נסתר" שנגבה שלא כדין ועל
החברה להחזירה בתוספת ריבית והצמדה ,המסתכמת בהתאם לכתב התביעה ,במידה והתביעה תוכר
כייצוגית ,לסך של כ 2,847 -מיליוני שקל חדש בערכי יום הגשת התביעה.
החברה גבתה בסך הכל סכום של  8,831מיליוני שקל חדש בגין התוספת המיוחדת.
לאחר מספר הליכים של הגשת כתבי טענות מתוקנים ,בעקבות תיקונים שבוצעו על ידי התובע ,התקיים,
ביום  29בדצמבר  ,2009קדם משפט בתביעות נגד החברה ונגד המדינה בפני מותב חדש שמונה לתיק.
בסופו של הדיון הוסכם ,כי הצדדים מוותרים על חקירת המצהירים בתיק ,ויוכלו להגיש השלמות טיעון,
כשלאחר הגשתן ,יחליט בית המשפט האם לדון תחילה בטענות הסף השונות ,ותינתן החלטתו בבקשה
לאישור )בין שתתייחס לטענות הסף בלבד ,ובין שתתייחס גם לבקשה לאישור לגופה( .ביום  9בפברואר
 2010הסתיימה הגשת כלל כתבי הטענות בתיק ,והצדדים ממתינים להחלטת בית המשפט.
לדעת יועציה המשפטיים של החברה ,לחברה טענות הגנה טובות כנגד הבקשה לאישור התובענה כייצוגית,
ולטענתם סביר יותר ,כי היא תידחה.
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
 (1תביעות שנדרשה בגינן הכרה כתביעות ייצוגיות )המשך(
ב( ביום  8ביולי  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :הבקשה לאישור"( .המבקש מבקש מבית המשפט לאשר לו להגיש
נגד החברה תובענה ייצוגית בשמם של "כל אדם או תאגיד או כל גורם אחר אשר שילם או נדרש לשלם
בגין שירותי צריכת חשמל ,במהלך  7השנים שקדמו להגשת תביעה זו ,כמו גם במהלך ניהול של תביעה זו
ועד למועד בו תבוא לכדי סיום הגביה ביתר של תשלומי צריכת החשמל".
לטענת המבקש ,החברה גובה תשלומים בלתי חוקיים מצרכני החשמל כחלק ממחיר החשמל המסופק על
ידה ,זאת ,משום שהחברה גובה ,כביכול ,מצרכני החשמל ,באמצעות חשבון החשמל ,את שכרם החריג,
והבלתי חוקי והבטל )והכל כביכול ולטענת המבקש( של עובדי החברה .לטענת המבקש ,הסכום המצטבר
של תשלומי השכר הלא חוקיים ,כביכול ,מגיע לכדי  5מיליארד שקל חדש ב 7 -השנים האחרונות
)ולחילופין ,אם תאומץ הגישה המקלה של הממונה על השכר כלפי החברה מדובר ,לטענתו של התובע,
לכל הפחות בסך שבין  1.225מיליארד שקל חדש לבין  3.5מיליארד שקל חדש(.
בין היתר ,נטען על ידי המבקש ,כי החברה מוסרת ,כביכול ,נתונים מטעים לרשות החשמל ,וכי בחברה
ישנן חריגות שכר משמעותיות ,כביכול ,בניגוד לחוק החברות הממשלתיות ובניגוד לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה  .1985 -המבקש טוען ,כי כתוצאה מהתנהלות החברה כאמור ,קמות לו עילות תביעה נגדה ,הן
מכוח עילות ההטעיה וניצול מצוקת הצרכן שבחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א  ,1981 -הן מכוח עילת ניצול
מעמד לרעה של מונופולין שבחוק ההגבלים העסקיים הן מכוח עילה של עשיית עושר שבחוק עשיית עושר
ולא במשפט ,התשל"ט  ,1979 -והן מכוח עוולות התרמית והרשלנות שבפקודת הנזיקין )נוסח חדש(,
התשכ"ח .1968 -
ביום  17באוגוסט  2009הגיש המבקש בקשה לתיקון התובענה והבקשה לאישור )להלן" :הבקשה
לתיקון"( .במסגרת הבקשה לתיקון ,התבקש בית המשפט לאפשר למבקש לתקן את התובענה והבקשה
לאישור על דרך של הוספת עילת תביעה נוספת ,הדומה לעילת התביעה הראשונה .לטענת המבקש ,בשל
טעות חשבונאית של החברה בקשר עם הפרשות החברה לפנסיה של עובדי החברה ,החברה גבתה,
כביכול ,תעריף חשמל גבוה ממה שהיתה צריכה לגבות .ולפיכך ,עליה להשיב את הכספים האמורים
לציבור צרכני החשמל.
ביום  15בספטמבר  2009החברה הגישה התנגדות לבקשה לתיקון ,בין היתר ,נוכח חוסר היעילות שבמתן
היתר לתקן את הבקשה לאישור ,שעה שנגד החברה תלויה ועומדת בקשה לאישור אחרת בנושא
כאמור)ראו סעיף ג' להלן(.
ביום  8בנובמבר  2009דחה בית המשפט את הבקשה לתיקון.
על החברה להגיב לבקשה לאישור עד ליום  28במרס  .2010קדם משפט ראשון בבקשה לאישור התקיים
ביום  10בדצמבר  2009וקדם משפט נוסף נקבע ליום  25במאי  ,2010יחד עם קדם משפט בבקשה
לאישור בעניין שני )ראה סעיף ג' להלן(.
התובענה והבקשה לאישור הועברו לטיפול יועציה המשפטיים של החברה ,אשר טרם הספיקו לחוות דעתם
בדבר הערכת הסיכון של החברה ,בין השאר ,בשל השלב המקדמי של הדיון בו נמצאת הבקשה לאישור,
כמתואר לעיל.
ג( ביום  30באוגוסט  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד
החברה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :הבקשה לאישור"( .הבקשה לאישור הוגשה על ידי שלושה
מבקשים המבקשים מבית המשפט לאשר להם להגיש נגד החברה תובענה ייצוגית בשמם של "כל אדם
ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר אשר שילם ו/או נדרש לשלם בגין שירותי צריכת חשמל ,במהלך  7השנים
שקדמו להגשת תובענה זו ,כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו ועד למועד בו תבוא לכדי סיום הגביה
ביתר של תשלומי צריכת החשמל".
לטענת המבקשים החברה גובה תשלום ביתר ,כביכול ,עבור צריכת חשמל ,עקב קביעת תעריפי חשמל
גבוהים מן הנדרש ,אשר אינם חוקיים ,כביכול ,שכן ,במסגרת החישוב האקטוארי של כספי הפנסיה להם
זכאים עובדי החברה נפלה טעות ,אשר הובילה ,להגדלת ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה .לטענת
המבקשים ,העלות של הגדלת ההתחייבויות הפנסיוניות "גולגלה" ,כביכול ,אל הצרכנים.
לטענת המבקשים ,אף שהחברה היתה מודעת ,כביכול ,לטעות בחישוב ההתחייבויות לפנסיה ,היא נמנעה
מלתקנה ,ואף הציגה נתונים שגויים ,כביכול ,לרשות החשמל .באופן זה ,לטענת המבקשים ,החברה
גרמה ,כביכול ,לכך שתעריף החשמל יהא גבוה מהנדרש ,ובלתי חוקי .המבקשים מעריכים את היקף
הגבייה ביתר בסך של כ 6 -מיליארד שקל חדש במשך  7השנים שקדמו להגשת התביעה ובמהלך ניהול
התביעה.
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 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
 (1תביעות שנדרשה בגינן הכרה כתביעות ייצוגיות )המשך(
ביום  13בספטמבר  2009הגישה החברה בקשה להעביר את הדיון בבקשה לאישור דנא לבית המשפט
המחוזי בתל אביב ,יחד עם בקשה לאישור דומה שהוגשה ,קודם לכן ,שם )ראו סעיף ב' לעיל( .ביום 20
באוקטובר  2009הודיעו המבקשים ,בין השאר ,כי הם מסכימים לבקשה להעברת הדיון .ביום 22
באוקטובר  2009נעתר בית המשפט לבקשת החברה והעביר את הדיון בבקשה לאישור לבית המשפט
המחוזי בתל -אביב.
ביום  19בינואר  2010החברה הגישה בקשה לסילוק הבקשה לאישור על הסף בשל הודעת רשות
החשמל ,לפיה ,בין היתר ,תעריפי החשמל שנגבו במהלך השנים היו נכונים ,והם אינם כוללים עלויות
פנסיה גבוהות מהנדרש ,וכי מכל מקום ,ככל שיימצאו סכומים עודפים ,רשות החשמל תורה על השבתם
לצרכנים .לטענת החברה ,במצב דברים זה ,אין עילת תביעה אישית כלפיה ,וממילא ,אין טעם או צורך
בהליכי תובענה ייצוגית בנושא .במקביל ,החברה הגישה בקשה להארכת מועד להגשת תגובה לבקשה
לאישור ,במידה והבקשה לסילוק על הסף תידחה .בית המשפט נעתר לבקשת האורכה .לפיכך ,המועד
להגשת תגובת החברה לבקשה לאישור נדחה עד לאחר החלטה בבקשה לסילוק על הסף .כמו כן ,הגשת
כתבי הטענות בבקשה לסילוק על הסף הושלמה ,והצדדים ממתינים להחלטת בית המשפט בקשר אליה.
קדם משפט בבקשה לאישור קבוע ליום  25במאי  2010יחד עם קדם משפט בבקשה לאישור דומה )ראה
סעיף ב' לעיל(.
לדעת יועציה המשפטיים של החברה ,נוכח הודעת רשות החשמל כאמור ,סביר יותר מאשר לא ,כי
הבקשה לאישור תידחה על הסף .מכל מקום ,בנוגע לטענות המבקשים בבקשה לאישור לגופן ,הרי שנוכח
השלב בו מצוי ההליך ,יועציה המשפטיים של החברה ,טרם הספיקו לחוות דעתם בדבר הערכת הסיכון של
החברה.
ד( ביום  2ביוני  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה,
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :הבקשה לאישור"( בהיקף של  100מיליוני שקל חדש .עניינה של
תובענה זו היא טענה כי החברה אינה עומדת בחובות גילוי ויידוע הציבור בדבר רמות הקרינה הנפלטת
ממתקניה .בתובענה זו מתבקשת החברה לגלות כדלקמן:
) (1להביא לידיעת הציבור את מסקנות המחקרים ואת המלצות הגופים הבינלאומיים והמשרד לאיכות
הסביבה בדבר הימנעות מחשיפה ארוכה לקרינה.
) (2גילוי נאות באופן ממוקד ואפקטיבי לאוכלוסיה הנמצאת בקרבת מתקני חשמל בדבר קיומה של חשיפה
לקרינה ,מידע בדבר רמות הקרינה והן מידע בדבר ההשלכות הרפואיות האפשריות.
) (3גילוי ממוקד ואפקטיבי לגבי אוכלוסיה המצויה ב"מקומות מועדים" בדבר הסיכון הכרוך בחשיפה.
קדם משפט בבקשה לאישור קבוע ליום  2ביוני .2010
לדעת יועציה המשפטיים של החברה ,לחברה טענות הגנה טובות כנגד הבקשה לאישור התובענה כייצוגית,
ולטענתם סביר יותר ,כי היא תידחה.
ה( ביום  6ביולי  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה,
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :הבקשה לאישור"(.
מדובר בתובענה שהוגשה על ידי קבוצה של  512תובעים תושבי גוש עציון ,ועניינה מתן פיצוי הולם לחברי
הקבוצה בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים ,כביכול ,שנגרמו להם ,כתוצאה משיבושים חוזרים ונישנים
ואספקת חשמל לקויה לישובים באזור גוש עציון.
בתביעה צוין כי ממוצע הפסקות החשמל באזור גוש עציון גבוה פי  10עד  15מהממוצע הארצי של תקלות
בקווי מתח גבוה .במסגרת התובענה מבוקשים סעד של אכיפה דהיינו לחייב את החברה לבצע תוך זמן
סביר את כל עבודות התחזוקה הנדרשות על מנת למנוע תקלות חריגות באספקת החשמל וכן סעד של
פיצויים  -בגין נזק מימוני כ 5 -מיליוני שקל חדש ובגין נזק לא ממוני )סבל ועוגמת נפש( כ 34 -מיליוני שקל
חדש .סכום התובענה שאותה מתבקש בית המשפט לאשר כייצוגית הינו ,אפוא ,כ 39 -מיליוני שקל חדש.
קדם משפט בבקשה לאישור התקיים ביום  9בדצמבר  .2009במסגרת קדם המשפט נקבע קדם משפט
נוסף ,ליום  23במאי .2010
לדעת יועציה המשפטיים של החברה ,לחברה טענות הגנה טובות ,הן לדחיית הבקשה לאישור על הסף והן
לגופה.
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 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
 (1תביעות שנדרשה בגינן הכרה כתביעות ייצוגיות )המשך(
ו( ביום  10בנובמבר  2009הוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד
החברה ונגד עשר משיבות אחרות )להלן" :המשיבות"( ,בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן" :הבקשה
לאישור"(.
עניינה של התביעה הינה טענה נגד כל אחת מהמשיבות בדבר הפרת החובה החוקית החל עליהן לספק
ללקוחותיהן שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לפניות בענייני ליקויים ,פגמים בטובין או פגמים בשירותים
הניתנים על ידם לציבור לקוחותיהן ,בהתאם לסעיף  18ב' לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א .1981 -
הטענה כנגד החברה מתייחסת לחיוב בתשלום בגין שיחות למוקד  103המתבצעות מטלפון נייד וכן בגין
חיוב בתשלום בגין שיחות למספרים הישירים של החברה המתבצעות הן מטלפון נייד והן מטלפון נייח.
המבקשים טוענים ,כי כתוצאה מהתנהלות החברה כאמור ,קמות להם עילות תביעה נגדה ,הן מכוח
עקרונות יסוד מדיני הנזיקין ,והן מכוח דיני החוזים הצרכניים.
לטענת המבקשים ,הסכום המצטבר של הנזק המצרפי שנגרם ,כביכול ,לחברי הקבוצה ,בגין התנהלותה
של החברה כאמור ,מגיע לכדי  24מיליוני שקל חדש בשלוש וחצי השנים האחרונות.
החברה הגיבה לבקשה לאישור ביום  17במרס  .2010קדם משפט בבקשה לאישור קבוע ליום 18
באפריל .2010
לדעת יועציה המשפטיים של החברה ,לחברה טענות הגנה טובות הן לדחיית הבקשה לאישור על הסף והן
לגופה.
ז( ביום  4בינואר 2010 ,הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד
החברה ,בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות )להלן " -הבקשה לאישור"(.
עניינה של הבקשה לאישור בטענה של תושב ישוב בתחומי יהודה ושומרון )להלן " -האזור"( ,לפיה החברה
גובה תשלום יתר ,כביכול ,עבור צריכת חשמל באזור .לפי הטענה ,במהלך  7השנים האחרונות הועלו
תעריפי החשמל באזור על-ידי החברה ,בכ 20-אחוזים לפחות ,וזאת בלא שנתקבל לכך ,לכאורה ,אישורו
של מפקד האזור ,אשר לו מסורה הסמכות לאשר את תעריפי החשמל באזור ,ואת שינוייהם.
לטענת המבקש ,תשלומי היתר שאותם גבתה החברה מכלל חברי הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג
מוערכים בסך של  168מיליוני שקל חדש .
על החברה להגיב לבקשה לאישור עד ליום  14באפריל  .2010קדם משפט בבקשה לאישור קבוע ליום 23
ביוני .2010
התובענה והבקשה לאישור הועברו לטיפול יועציה המשפטיים של החברה ,אשר טרם הספיקו לחוות דעתם
בדבר הערכת הסיכון של החברה ,בין היתר ,נוכח השלב המוקדם מאוד של ההליכים המשפטיים.
 (2תביעות בגין זיהום נחל הקישון
במסגרת תביעות כנגד "חיפה כימיקלים בע"מ"" ,בתי זיקוק בע"מ" ,איגוד ערים )אזור חיפה( )ביוב( ועיריית
חיפה ,שהוגשו על ידי  95חיילי צה"ל ועיזבונותיהם בטענה כי החיילים חלו במחלות סרטן ו/או במחלות נוספות
בגין חשיפתם הנטענת בעת שירותם הצבאי למי נחל הקישון ,נמל חיפה ,חוף שמן ומי הסביבה ,הוגשה בשנת
 2005הודעה משותפת מטעם הנתבעות כנגד צדדי ג' רבים ,וביניהם כנגד החברה .הודעה זו נועדה לאחד
הודעות נפרדות שהוגשו על ידי חלק מהנתבעות )להלן" :תביעת מיכאל עצמון ואח'"( .נכון למועד החתימה על
הדוחות הכספיים ,עומד מספר התובעים בתביעות אלה על  ,74וזאת לאחר שנדחו /נמחקו תביעות הן
לבקשתם של הנתבעות וצדדים שלישיים מחמת אי קיום החלטות של בית המשפט והן לבקשתם של התובעים
ולאחר שתובענה אחת נמחקה עת הוברר כי התובעים בשמו של אחד העזבונות אינם היורשים על פי הצוואה
שהמנוח הותיר .בתביעות אלה עומדת על הפרק תחילה שאלת הקשר הסיבתי במובנו הצר ,קרי שאלת הקשר
הסיבתי בין החשיפה הנטענת של התובעים לחומרים המצויים לטענתם במי נחל הקישון וסביבתו לבין
מחלותיהם ,בהתחשב בנסיבות הרלבנטיות לכל אחד מהתובעים )גיל ,גורמי סיכון נוספים וכדומה(.
בשנת  2007הוגשה תביעה נוספת המאגדת  17תביעות של חיילים או עיזבונות כנגד אותן הנתבעות בתביעות
החיילים הנוכחיות וכנגד מבטחיהן וגם במסגרת תביעות אלה הוגשה הודעה משותפת על ידי הנתבעות" ,חיפה
כימיקלים בע"מ"" ,בתי זיקוק בע"מ" ,איגוד ערים )אזור חיפה( )ביוב( ועירית חיפה כנגד צדדי ג' רבים ,וביניהם
החברה .תביעה זו תידון בנפרד מיתר תביעות החיילים ובה תעמוד על הפרק תחילת סוגיית הנזק )להלן:
"תביעת אברהם זהר ואח'"( .נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים עומד מספר התובעים בתביעות אלה
על  ,16וזאת לאחר שאחת התביעות נדחתה לבקשתם של התובעים .בשנת  2009הלכו לעולמם  2תובעים
נוספים.
צרופה של החברה כאחד מצדדי צד ג' ,נעשתה בטענה שתחנת הכוח בחיפה תרמה לזיהום מי הקישון.
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 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
 (2תביעות בגין זיהום נחל הקישון )המשך(
נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים בתביעת מיכאל עצמון ואח' נשמעים המומחים שנתנו חוות דעת מטעם
הנתבעים והצדדים השלישיים ,וזאת לאחר שהסתיימה חקירת התובעים עצמם והמומחים מטעמם ,בעוד
שבתביעת אברהם זהר ואח' ,מוגשים תחשיבי נזק לצורך קבלת הודעת בית המשפט .בכל הנוגע להערכת
הסיכון בשתי תביעות אלה ,נציין כי שליש מכלל התובעים בתביעות אלה הם עיזבונות ותלויים של חיילים
שנפטרו במהלך השנים בגילאים שונים )חלקם נפטרו לפני  30-20שנים( .יש להזכיר ,כי לאור פסיקת בית
המשפט העליון בעניין "אטינגר" ,זכאי העיזבון לפיצוי בגין אובדן השתכרות ב"שנים האבודות" .דומה כי ניתן
להעריך כבר כעת ,לאור הלכה זו ,שסכומי הפיצוי לכל עיזבון ועיזבון עשויים לגדול בעשרות ואולי במאות אלפי
שקלים ,כל מקרה לגופו ולנסיבותיו.
הואיל ועסקינן בתביעות נזקי גוף ,במסגרתן לא נתבע סכום כספי כולל מוגדר במועד הגשת התביעה ,באשר
הפרמטרים השונים על בסיסם מחושב נזקו של כל תובע ותובע נקבעים במהלך בירור התביעה ,אין לדעת
בשלב ראשוני זה ,מה הנזק שיכול ונגרם לכל אחד מהם ,לא כל שכן מה חלקו היחסי של כל נתבע וצד ג'
הנתבעים בתביעות אלה.
לצורך הערכת הסכומים הנתבעים בתביעה זו )להבדיל מהנזק האמיתי שנגרם לתובעים שכאמור לעיל ,שאינו
ניתן לאומדן בשלב זה( ,יש להבחין בין תביעת העיזבונות לתביעת התובעים החיים .ביחס לעיזבונות ,נתבעים
בכתבי התביעה סכומים מוגדרים המסתכמים יחדיו לסך של כ 110 -מיליוני שקל חדש .ביחס לתובעים החיים,
נתבעים בכתבי התביעה סכומים מוגדרים ביחס לרכיבי נזק מיוחדים )הפסד השתכרות בעבר ,עזרה לצד
ג' בעבר והוצאות בעבר( שנגרמו לתובעים המסתכמים יחדיו לכ 36 -מיליוני שקל חדש.
לעומת זאת ,רכיבי הנזק הכללי ,שהוא עיקר הנזק כשמדובר בנפגעים חיים )אובדן השתכרות לעתיד ,עזרה
לצד ג' לעתיד והוצאות לעתיד( ,אינם ידועים בשלב זה ,ולהערכת יועציה המשפטיים של החברה ,הסכומים
הנתבעים מסתכמים לסך של בין  250מיליוני שקל חדש ל 400 -מיליוני שקל חדש נוספים .הנזק הלא ממוני
)כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים( נתבע בסכום בכתב התביעה ,למרות היותו נזק כללי ,בסך של כ 2 -מיליוני
שקל חדש לכל תובע ,כך שהסכום הכולל לכל התובעים החיים בגין רכיב נזק זה מסתכם לסך של כ126 -
מיליוני שקל חדש.
מכאן ,להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,הסכום הכולל של התביעה מצוי בטווח שבין  650ל800 -
מיליוני שקל חדש ,כולל שכר טרחת עורכי הדין והוצאות משפט .יועציה המשפטיים של החברה מציינים בחוות
דעתם כי המדובר בהערכה כללית בלבד ,על סמך הנחות שהם מניחים בהיעדר נתונים בשלב זה,
העלולות להתברר כשגויות לכשיתבררו הנתונים האמיתיים ,באופן שעלול לשנות באופן ניכר את הערכתם זו
לגבי סכום התביעה )כך לדוגמא הם מניחים ,לצורך אומדן הסכום הנתבע בגין הפסדי השתכרות ואובדן
השתכרות לעתיד ,כי התובעים נמנים על רמה סוציו-אקונומית גבוהה מהממוצע והשתכרו מעל השכר הממוצע
במשק(.
כמו כן ,הם מתעלמים מהטבות שונות שמקבלים התובעים ו/או יקבלו בעתיד מצדדים שלישיים ,כגון תגמולים
ומענקים מהמוסד לביטוח לאומי ,ממשרד הביטחון וכו' ,באשר לא ניתן להעריך בשלב מקדמי זה את שוויין של
ההטבות יש לציין כי מדובר בהערכת סכום התביעות ולא בהערכת סיכון של הנתבעים והצדדים השלישיים
בכלל ושל החברה בפרט ,באשר אין בנמצא בשלב זה נתונים המאפשרים הערכה זו.
החברה דוחה את הטענות דלעיל ,ובהתאם לחוות דעת יועציה המשפטיים ,סבורה כי טענות החברה מעמידות
לה הגנה טובה מפני התביעות .כאמור לעיל ,תביעת אברהם זוהר ואח' נמצאת בשלבים ראשוניים ובתביעת
מיכאל עצמון ואח' הסתיימה פרשת התביעה ,כאמור לעיל ,אך בשאלת הקשר הסיבתי במובנו הצר המדובר
בתביעות מורכבות וייחודיות המעוררות שאלות מדעיות סבוכות בדבר קיומו של קשר סיבתי בין החומרים
שנטען כי מצויים במי נחל הקישון וסביבתו לבין כל אחת ואחת מהמחלות של התובעים ,ובמיוחד בהתחשב
בעובדה שמדובר בחומרים רבים ,בריכוזים שונים שאפשר כי נוצר תמהיל ביניהם.
בנוסף ,המדובר במגוון רחב של מחלות בהן נטען כי חלו התובעים ואלה מעוררות שאלות רפואיות בכל הנוגע
לקביעת הקשר הסיבתי בין כל מחלה ומחלה לבין מי נחל הקישון וסביבתו .לנוכח מורכבות זו ,יוכלו יועציה
המשפטיים של החברה לעדכן את הערכתם רק בהמשך הדרך לכשיתקבלו נתונים נוספים במהלך ברור
המשפט .לדעת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,אין בנמצא בשלב זה ,נתונים המאפשרים
ביצוע הערכת הסיכון של החברה.
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 .24התקשרויות ,תביעות התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות ,והתחייבויות תלויות )המשך(
 (3תביעה בגין זיהום מאזור התעשיה "רמת חובב"
בשנת  2007הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שלוש תובענות )כאשר הדיון בהם אוחד( בהיקף של כ-
 250מיליוני שקל חדש ,כנגד מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב )להלן" :המועצה"( ומדינת ישראל )להלן:
"המדינה"( .התביעה הוגשה במקור על ידי  82תובעים הנמנים על תושבי הפזורה הבדואית בנגב הצפוני,
תושבי עומר ותושבי השכונות הדרומיות בבאר שבע המתגוררים בסמוך לאתר רמת חובב ,בשל מחלות שונות
בדרכי הנשימה )כולל "אסטמה"( ומחלת הסרטן ,אשר נגרמו ,על פי הנטען ,בשל חשיפתם הממושכת לחומרים
מסוכנים שנפלטו מאתר רמת חובב ו/או מקווי המתח הגבוהים של החברה.
ביום  21במאי  2008הגישה המועצה כתב הגנה מפני התביעה והודעה לצד שלישי ,בין היתר ,כנגד שניים
עשרה מפעלים הפועלים באתר רמת חובב ,וביניהן החברה ,לגביה טוענת המועצה כי ככל שנגרמו לתובעים
נזקים ,הרי שאלו נגרמו בשל חשיפתם ,בין אם במישרין ובין אם בעקיפין ,לציוד חשמל אשר היה בבעלות ו/או
בשליטת החברה ונתונים תחת אחריותה ,כגון :קווי מתח גבוה ,שנאי חשמל וכיו"ב.
ביום  23בנובמבר  ,2008הגישה המדינה כתב הגנה מטעמה ,במסגרתו ביקשה לדחות את טענות התובעים
המייחסות לה חבות בדין נזקם הרפואי הנטען כתוצאה מקרבתם לאתר רמת חובב .המדינה שלחה אף היא
הודעות לצדדים שלישיים .ברם בשונה מהמועצה ,לא שלחה המדינה ,בשלב זה ,הודעת צד שלישי לחברה.
ביום  4בפברואר  2009נערך דיון מקדמי במסגרתו נקבע כי הדיון בתביעה העיקרית ייעשה במאוחד עם בירור
ההודעות שנשלחו לצדדים השלישיים .כמו כן ,הורה בית המשפט ,על פיצול הדיון בתביעה ,באופן שבשלב
הראשון יהיה על כל תובע להוכיח ,קשר סיבתי רפואי ,בין מחלתו ובין החומרים להם נחשף וככל שנחשף .רק
תובעים שיצליחו להוכיח קשר סיבתי כאמור ,יעברו לשלב השני של הדיון המשפטי ,במסגרתו ,תתבררנה
סוגיות הנוגעות לשאלת האחריות הרחבה בדיני נזיקין ,כגון חובות זהירות ,אשם תורם ,וקביעת מידת האחריות
של כלל הנתבעים והצדדים השלישיים ובינם לבין עצמם.
ביום  30במרס  ,2009הוגש מטעם החברה כתב הגנה ,במסגרתו כפרה בנטען כלפיה ,והכחישה כל אחריות
מצידה לתחלואות התובעים .הדיון בתביעה מצוי בשלבים המקדמיים ,והחברה פועלת בימים אלו ,ביחד עם יתר
הנתבעים והצדדים השלישיים ,למען הגשת חוות דעת רפואיות בדסיפלינות הרלוונטיות לתובענה כגון:
אונקולוגיה ,מחלות ריאה ,נפרולוגיה ,מחלות כבד ,המטולוגיה וכו'.
קדמי משפט נוספים נערכו בתאריכים  14ביולי  18 ,2009באוקטובר  2009וכן ביום  28בדצמבר  ,2009דיונים
אלו שהוקדשו לדיון בבקשות ביניים בנושאים פרוצדוראליים ,על רקע אי קיום והשלמת ההליכים המקדמיים
בתיק ,ביחד עם בקשות למחיקת טענות שברפואה על רקע מחדלים של רבים מהתובעים מלהתייצב לבדיקות
רפואיות אצל מומחים רפואיים ,שנשכרו על ידי הנתבעים )בכללם החברה( לצורך מתן חוות דעת נגדיות
בשאלת הקשר הסיבתי הנטען בין מגורי התובעים בסמיכות לאתר רמת חובב ותחלואתם הנטענת.
בשל מחדלי התובעים להשלים ההליכים המקדמיים ולהתייצב כדבעי לבדיקות רפואיות אצל המומחים ששכרה
החברה ביחד עם הנתבעים והצדדים השלישיים ,נאלץ בית המשפט להורות פעם נוספת על דחיית המועד
להגשת הראיות וכן לדחות את שמיעת הראיות בתיק ,לחודשים אפריל  -יוני .2010
מחדליהם של תובעים רבים מלהשלים ההליכים המקדמיים ,יחד עם היעדרויות רבות של חלק ניכר מהם
מלהתייצב לבדיקות רפואיות אשר נקבעו להם על ידי המומחים הרפואיים ששכרה החברה יחד הנתבעים וחלק
מן הצדדים שלישיים ,הביאה לשורת החלטות מיום  1ביולי  22 ,2009ביולי  29 ,2009באוקטובר  2009ומיום
 20בדצמבר  ,2009אשר הורו על מחיקת  12תובעים ותובעות מתובענה דנן .על כן ,יש לעדכן את היקף
התובעים בתביעה זו ,ולהעמידו ,נכון למועד עריכת הדוח ,על הסך של  68תובעים ותובעות.
המדובר בתביעות מורכבות וייחודיות המעוררות שאלות מדעיות סבוכות בדבר קיומו של קשר סיבתי בין
החומרים שנטען כי נפלטו מאתר רמת חובב או ממתקנים בסביבתו שבשליטת החברה ,לבין כל אחת ואחת
מהמחלות של התובעים ,ובמיוחד בהתחשב בעובדה שמדובר במגוון רחב של מחלות בהן נטען כי חלו
התובעים ואלה מעוררות שאלות רפואיות בכל הנוגע לקביעת הקשר הסיבתי בין כל מחלה ומחלה לבין הזיהום
שנוצר וככל שנוצר.
לנוכח מורכבות זו ,יוכלו יועציה המשפטיים של החברה לעדכן את הערכתם רק בהמשך הדרך לכשיתקבלו
נתונים נוספים במהלך ברור המשפט .לדעת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,אין בנמצא
בשלב זה ,נתונים המאפשרים ביצוע הערכת הסיכון של החברה.
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 .24התקשרויות ,תביעות התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות ,והתחייבויות תלויות )המשך(
 (4תביעות נגזרות
ביום  10בספטמבר  2009נשלח ליו"ר הדירקטוריון מכתב מבאי-כוחו של מר דב זלינגר ,המחזיק ,לטענתו,
מספר מניות בחברה .במסגרת המכתב האמור התייחס מר זלינגר לשתי הנפקות של אגרות חוב שביצעה
החברה ,בחודשים מאי  2008וינואר  2009בחו"ל )להלן – "אגרות החוב"( .לטענת מר זלינגר ,במהלך
החודשים אוגוסט וספטמבר  2009החברה פרסמה ,כי נפלה טעות בחישוב האקטוארי של כספי הפנסיה להם
זכאים עובדי החברה ,אשר הובילה ,להגדלת ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה .לטענת מר זלינגר ,בשל
הטעות האמורה בחישוב האקטוארי ,שיעור הריבית שחברת החשמל משלמת על אגרות החוב ,גבוה יותר
מהשיעור שהייתה משלמת לולא הטעות האמורה ,ובכך נגרמים לחברה נזקים.
לנוכח האמור ,ביקש מר זלינגר מיו"ר הדירקטוריון ,כי ידאג שהחברה תגיש תביעה בגין הנזקים האמורים ,נגד
חברי הדירקטוריון הרלבנטיים לכל אחת מהנפקות אגרות החוב האמורות ,וכנגד אקטואר החברה ,אשר הפרו,
לטענת מר זלינגר ,את חובותיהם כלפי החברה ,ואשר אחראים ,לטענתו ,לנזקים שנגרמו לחברה בגין הטעות
האמורה.
מר זלינגר הודיע ,כי המכתב האמור מהווה פניה מקדמית ,בהתאם לחוק החברות ,לפני הגשת בקשה לבית
המשפט ,שיתיר לו להגיש תביעה נגזרת בשם החברה נגד חברי הדירקטוריון ואקטואר החברה.
ביום  28באוקטובר  2009השיבה החברה למר זלינגר בכתב .במסגרת מכתבה ,דחתה החברה את טענותיו
של מר זלינגר ,הן בקשר עם הטענה לפיה חברי הדירקטוריון ואקטואר החברה הפרו את חובותיהם כלפי
החברה ,והן בקשר עם הטענה לפיה ,נגרם לחברה נזק כתוצאה מהטעות בחישוב ההפרשות לפנסיה.
בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכון של החברה כתוצאה מהאמור לעיל ,בין היתר ,משום שלא הוגשה בקשה
לאשר הגשת תביעה נגזרת )שככלל ,אף אינה תביעה נגד החברה ,אלא תביעה של החברה( ולכן לא ניתן
לדעת מה יהיו הטענות שיועלו בה )אם בכלל( וכנגד מי תופנה התביעה הנגזרת ,או מה יהיה היקפה ,וכן משום
שמלוא העובדות הרלבנטיות טרם התגבשו בשלב זה.
 (5תביעות בגין תשלומי ארנונה כללית מעיריית יבנה ,גבעת שמואל וראש העין
עיריית יבנה דרשה מהחברה מספר דרישות לתשלום ארנונה כללית לשנת  2000בסכום כולל של כ 32 -מיליוני
שקל חדש ,בגין קרקע תפוסה ,המצויה לפי הנטען מתחת לקווי מתח עליון וקווי חשמל ראשיים .החברה חולקת
על דרישות אלו .המחלוקת הינה בעלת חשיבות עקרונית וקרוב לודאי שתשפיע על אופן חיובה של החברה
בארנונה כללית על ידי כלל הרשויות המקומיות ,שכן קווי תשתית להולכת חשמל מצויים בכל רחבי המדינה.
החברה הגישה תובענה כנגד עיריית יבנה ודיון בתובענה זו נקבע לדיון קדם משפט בבית המשפט המחוזי בתל
אביב .כמו כן ,שלחה עיריית יבנה מספר דרישות נוספות באותו העניין ,לשנים  ,2001-2002בהיקף נוסף של
כ 78 -מיליוני שקל חדש .בעקבות פניה של החברה ,הודיע היועץ המשפטי לממשלה ,ביום  16בספטמבר
 2003כי יצטרף להליך זה.
ביום  9באוקטובר  2003הגישה החברה בקשה לאיחוד הדיון בין תיק זה לבין שני תיקים נוספים )בסך של כ-
 186מיליוני שקל חדש( ,העוסקים אף הם בחיובם שלא כדין של קווי החשמל ,האחד  -על ידי עיריית ראש
העין ,והשני  -על ידי המועצה המקומית גבעת שמואל ,ובית המשפט הורה על איחוד הדיון בתיקים האמורים.
ביום  12באוקטובר  2003הומצאה לחברת החשמל עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ,התומכת
בעמדתה של החברה ,ולפיה פטורים קווי החשמל ,והקרקע שמתחתם ומצידם ,מתשלום ארנונה כללית .שלב
הסיכומים הסתיים בחודש אוגוסט  .2007ביום  14באפריל  2008ניתן פסק דין במסגרתו התקבלו תובענות
החברה .שלוש הרשויות הגישו ערעורים על פסק הדין ,אשר תלויים ועומדים בפני בית המשפט העליון .הדיון
בערעור קבוע ליום  10ביוני  2010יחד עם ערעוריהן של עיריית ראש העין ושל המועצה המקומית גבעת
שמואל .לדעת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,סביר כי הערעור יידחה.
בגין התביעות המפורטות לעיל לא ערכה החברה הפרשה כלשהי בדוחות אלו.
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 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ב .תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(
 (6תביעות בגין תשלומי ארנונה אחרים
החברה קיבלה דרישות בגין ארנונה בשל תקופות שקדמו ליום הדוח ,בסכומים העולים בכ 1,053 -מיליוני
שקל חדש על ההפרשה שנעשתה בגינן בדוחות הכספיים .דרישות אלו נבעו בעיקרן משינויי סיווג והגדלת
שטחי חיוב.
להערכת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,היא לא תחויב בסופו של דבר לשלם סכומים
אלו.
 (7חוק התכנון והבניה
חוק התכנון והבניה קובע כי בעלי זכויות במקרקעין אשר נפגעו על ידי תכנית מיתאר ,זכאים לפיצויים מהוועדות
המקומיות שבתחומן חלה תכנית מתאר זו .לצורך הקמת קווי  400קילו וולט נדרשות תכניות מתאר .החברה
התחייבה לשפות את הוועדות המקומיות שבתחומן חלות תוכניות אלה במלוא הסכומים ,אשר הוועדות ייאלצו
לשלם לבעלי המקרקעין שייפגעו ,כאמור מעלה )מלבד תוכנית אחת בה נטל הפיצויים יתחלק בין הגופים
המוסדיים המעורבים בתוכנית(.
התחייבויות לשיפוי אלה נמסרו מאחר שהובהר לחברה כי אי מסירתן תביא לאי אישור התוכניות או להתלייתן.
לאחרונה אישרה המועצה הארצית תוכנית מתאר בתחום מחוז דרום של משרד הפנים ,לפיה העברתם של קווי
 161ק"ו תאושר במסגרת תוכנית מתאר ולא במסגרת הליך הרשאה )שהוא ההליך בו מאשרת החברה את
מעבר קווי  161ק"ו ,נכון להיום(.
נכון ליום המאזן ,עומדות ותלויות כנגד הוועדות המקומיות תביעות בסך של כ 634 -מיליוני שקל חדש מעבר
להפרשות שנרשמו בדוחות הכספיים של החברה.
לדעת החברה ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,המתחשבת בדעתה של שמאית המקרקעין המלווה
את החברה בתביעות האמורות ,אם תדחנה כל טענותיה והחברה אכן תיאלץ לשלם כספים בגין תביעות
אלה ,הרי אז לא תעלה חשיפת החברה בגין תביעות אלה על ההפרשה שנרשמה בדוחות הכספיים .החברה
בדעה ,כי במידה וישולמו סכומים כלשהם ,יהיו אלה חלק מעלות הקמת קווי ההולכה הרלבנטיים ,ועקב
חיוניותם של קווי ההולכה ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,אם וכאשר תשלם החברה פיצויים בגין
כתבי השיפוי ,תהא רשות החשמל חייבת להכיר בהם בתעריף החשמל.
 (8נכסים תלויים
בחודש ינואר  2005נגרמה תקלה באחת מיחידות הייצור בתחנת הכח אשכול המופעלות בגז טבעי .תיקון
התקלה הסתיים בחודש יוני  ,2005ובמשך תקופה זו השתמשה החברה בדלקים חלופיים שגרמו לה גידול
בהוצאות הדלקים בסך של כ 24 -מיליוני דולר .בהתאם לפוליסת הביטוח המכסה את החברה למקרים כגון
אלו ,הגישה החברה תביעה לחברת הביטוח בגובה של כ 22 -מיליוני דולר ,המהווה את העלות לחברה מעבר
להשתתפות העצמית .ביום  17ביוני  2009התקבל פסק בורר בו הוכרע כי החברה תקבל מחברת הביטוח,
תשלום בסך של כ 22.6 -מיליוני דולר .התשלום התקבל ביום  27ביולי .2009
 (9התחייבויות תלויות אחרות
פרוייקט D
בהתאם לתוכנית הפיתוח שהוטלה על החברה על ידי השר ,על החברה להקים ולהפעיל תחנת כוח פחמית
הכוללת  2יחידות ייצור בהספק  630מגאווט כל אחת באתר רוטנברג באשקלון )פרוייקט  .(Dפרוייקט  ,Dהוכלל
בתוכנית הפיתוח על ידי שר התשתיות הלאומיות כבר בשנת  .2001המועד המוקדם ביותר האפשרי להפעלתו
הוא בשנים  2014ו .2015 -התחנה נמצאת בהליך תכנון בוועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל( .במהלך אוגוסט
 2009התקיים הליך של שמיעת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור בפני חוקר אשר מונה על ידי הוועדה
לתשתיות לאומיות .הליכי התכנון בוועדה טרם הסתיימו.
כנגד הליכי התכנון של פרוייקט  Dהוגשו שתי עתירות לבית דין גבוה לצדק )על ידי אדם טבע ודין ועל ידי
מפלגת הירוקים(.ביום  30בנובמבר  2009התקיים דיון בעתירות ובעקבות המלצת בית המשפט לעותרות לחזור
בהן מעתירתן על רקע היותן מוקדמות ,העתירות נמחקו .בנוסף ,נקבע כי לעותרות שמורה הזכות לפנות לבית
משפט זה בסיומו של המהלך התכנוני ,דהיינו לאחר שתתקבל החלטתה של הממשלה בדבר אישורו של
פרוייקט  .Dיצוין שמפלגת הירוקים הגישה בנוסף לעתירה לבית דין גבוה לצדק גם ערר כנגד החלטת הוועדה
לשמירת הסביבה החופית לאשר את קידום הפרוייקט מיום  20באוגוסט  .2008ערר זה נדחה על הסף ביום 7
ביוני  .2009יצוין כי ביום  3בספטמבר  2009הגישו מפלגת הירוקים ואדם טבע ודין עתירה לבית דין גבוה לצדק
כנגד החלטת וועדת הערר .עתירה זו תלויה ועומדת .החברה אינה צד לעתירה זו.
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 .24התקשרויות ,תביעות ,התחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(
ג .סכסוכי עבודה
ביום  26במאי  2008נמסרה הודעה על שביתה בהתאם לחוק ישוב סכסוכי עבודה.
(1
עיקר העניינים שבסכסוך:
כוונת המעסיק לכונן שינוי ארגוני ותוכנית התייעלות בהיקפים נרחבים בעלי השלכות משמעותיות וקריטיות על
העובדים מכל הבחינות ,לרבות אך לא רק :תנאי עבודה ,זכויות ,זכויות הפנסיה ,מעמד ,בטחון תעסוקתי.
במסגרת השינוי הארגוני ותוכנית ההתייעלות בכוונת המעסיק לבצע התייעלות מאסיבית הכוללת ,בין היתר,
פרישה מוקדמת של  2,000עד  2,500עובדים קבועים שתחול בכל יחידות החברה עד שלוש שנים ממועד
הפעלת התוכנית על פי רשימות הנהלה .המעסיק נוהג בחוסר תום לב שעה שהוא מנסה לדחוק את ארגון
העובדים ולהציבו בפני עובדות מוגמרות ,בין היתר ,בקובעו לוח זמנים של  9חודשים להתארגנות ויישום
השינוי הארגוני ותוכנית ההתייעלות.
ביום  1בינואר  2009המנכ"ל והוועד הגיעו להבנות בדבר יישום חלק מהצעדים של תוכנית מצפן וניהול משא
ומתן אינטנסיבי לגבי צעדים נוספים ,שנמשך עד  15בפברואר  .2009הואיל והמשא ומתן לא צלח ,הודיע
המנכ"ל ביום  10במרס  2009על המשך יישום מרכיב השינוי הארגוני של תוכנית מצפן ,כדלקמן; השלמת
העברת הטיפול באוכלוסיית מנהלי המחלקות למינהל הסגל; הגדרת פונקצית כיבוי אש כמחלקה תקנית
בכפיפות לקצין בטיחות ארצי; יציאה להליך איתור מועמדים לתפקיד מנהל אגף תחזוקה מרחבית בחטיבת
הייצור והשלמת המכרז למנהל אגף להגנת הסביבה ולרישוי; הערכות למימוש מבנה התחנות המרחביות
ולאיוש התפקידים; הערכות לאיחוד מחוזות חיפה והצפון ולאיוש התפקידים במחוז הצפון; הערכות למימוש
מבנה אגף הספקה ואגף לוגיסטיקה ולאיוש התפקידים; הכפפת מחלקת שירותים ומשק בניין המשרדים
הראשי ,ומדור מינהל ומשק לסגן מנהל אגף לוגיסטיקה ונכסים להתקשרויות ומינהל;
הכפפת אגף ארגון ואיכות זמנית למנכ"ל עד לשילובו באגף משאבי אנוש; הכפפת יחידת הבטיחות
הארצית לסמנכ"ל לוגיסטיקה בטחון ומל"ח; הכפפת אמ"ת לסמנכ"ל לוגיסטיקה ביטחון ומל"ח; הכפפת
מחלקת מל"ח ארצי
למנהל יחידת הביטחון הארצית .בעקבות החלטת המנכ"ל החלו העובדים ביום  12במרס  2009בנקיטת
עיצומים מתגלגלים ,המשתנים מידי יום ,שעיקרם :אי תיקון תקלות ביחידות ייצור שנתגלו בהן תקלות ,עצירת
פרויקטי החירום ,עצירת שיפוצים ,אי משלוח חשבונות חשמל וגביה חלקית במוקדי  ,103האזורים והמחוזות
עובדים לסירוגין במתכונת שבת ,התייצבות חלקית של עובדים לעבודה באתרים שונים.
החברה פנתה לרשות החשמל בבקשה לקבל כיסוי תעריפי לנזקים שגרמו העיצומים )ראה ביאור  1יא' לעיל(.
כתוצאה מפניות החברה לבית הדין האזורי לעבודה ניתנו החלטות כדלקמן:
ביום  5באפריל  2009ניתנה החלטה המחייבת את העובדים לתקן כל תקלה ולשתף פעולה בכל הנדרש
לצורך הפקת הדוחות הכספיים והגשתם במועד .נאסר על העובדים לנקוט בעיצומים כלשהם אשר יפריעו את
מהלך הפקת הדוחות הכספיים .כן נקבע כי החברה תקפיא למשך  45יום את כל הפעולות ליישום תוכנית
"מצפן" וכי על כל הצדדים להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי על מנת לבחון את יישום תוכנית "מצפן" בצורה
מוסכמת.
עוד נקבע כי עד להחלטה אחרת לא תנכה החברה משכר העובדים בגין העיצומים שננקטו עד אותו יום .ביום
 16באפריל  2009ניתנה החלטה המחייבת את העובדים להימנע משיבושים אשר יש בכוחם לגרום להפרעות
בהספקה סדירה של החשמל ,דהיינו :לאפשר תפעול שגרתי של שרשרת החשמל וטיפול בכל התקלות
הנדרשות ביחידות הייצור של החברה .ההתחייבות אינה כוללת ביצוע עבודות שיפוץ במשמרות שנייה
ושלישית וחיבור יחידות הייצור לגז טבעי.
ביום  26באפריל  2009לאחר מספר שעות של ניסיונות להגיע למתווה מוסכם של הבנות בין נציגי המדינה,
ארגון העובדים והחברה ,שלא צלחו ,נקבע דיון נוסף ליום  3במאי  .2009ביום  3במאי  2009הגיעו ההנהלה
וארגון העובדים להסכמות ,שיעמדו בתוקפן עד ליום  1באוגוסט  2009או עד למועד מאוחר יותר שייקבע בין
הצדדים ,שעיקרן הקפאת תוכנית מצפן והחזרת המצב לקדמותו בהקשר לתוכנית מצפן כפי שהיה ערב יום
 15בפברואר  2009והפסקת כל העיצומים וחזרה מיידית לעבודה מלאה וסדירה.
עוד קודם לכם ,ביום  30באפריל  ,2009נתקבל מכתב מנכ"ל משרד התש"ל ומנהל רשות החברות המופנה
למנכ"ל החברה וליו"ר נציגות העובדים בו הם מודיעים על כוונתם לקיים עמם הידברות בנושא השינוי המבני
בחברה ומשא ומתן בנושא זכויות העובדים במסגרת השינוי המבני.
לעניין הסכמות בין ההנהלה לארגון העובדים ,מראשית חודש מאי  2009ראה ביאור  1י' לעיל.
(2

בעקבות החלטת הממונה על השכר מיום  10ביוני  2009על יישום החלטת הממונה על השכר מיום 21
באוגוסט  2006על כל רכיביה )למעט סוגיית החזר הוצאות רכב לגבייה התבקשה החברה להביא את עמדת
הדירקטוריון( .נמסרה ביום  30ביוני  2009הודעה על שביתה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה .העניינים
שבסכסוך :דרישה לחתימת הסכם קיבוצי אשר יסדיר את מכלול זכויות העובדים ותנאי העסקתם ,על רקע
החלטת הממונה על השכר במשרד האוצר להפחתת זכויות.
ביום  6באוגוסט  2009נחתם הסכם קיבוצי מיוחד ,אשר קבע ,בין היתר ,הידברות לעניין החלטת הממונה על
השכר מיום  10ביוני  .2009הקפאת תשלום תוספת שכר בשיעור  0.3%במשכורת/גימלת דצמבר 2009
וביטול סכסוך העבודה האמור.
110

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
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ג .סכסוכי עבודה )המשך(
ביום  3בפברואר  2010הורה הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרדי האוצר לחברה להמשיך ביישום
החלטתו מיום  21באוגוסט  ,2008לתקן את חריגות השכר האמורות המנויות בהחלטותיו הקודמות החל
ממשכורת חודש פברואר  .2010לתבוע מהעובדים והגמלאים השבה של תשלומים ששולמו להם מיום 1
בינואר  2004בניגוד להחלטותיו ,ועוד .בעקבות משא ומתן אינטנסיבי בין הנהלת החברה ,ארגון העובדים
וההסתדרות ונציגי האוצר ,הושגו הבנות בין הצדדים בנושא אופן יישום החלטות הממונה על השכר ,קיזוז
מהסכמים ומעבר להצמדת הגמלאות למדד .בימים אלו נערך משא ומתן לקראת חתימה על הסכם קיבוצי
בעניינים אלו .ביום  21בפברואר  2010אישר הממונה על השכר לחברה לדחות יישום החלטותיו למשכורת
מרס  ,2010נוכח ההבנות שהושגו .ביום  21במרס  2010אישר הממונה על השכר לדחות יישום החלטותיו
כאמור למשכורת אפריל 2010
ביום  18במרס  2010הגישו גמלאים בחברה ואחרים בקשה לצו מניעה שעיקרו איסור על החברה לחתום על
ההסכם הקיבוצי .הדיון יתקיים ביום  13באפריל  2010או במועד אחר שיקבע תחתו.
(3

ביום  8ביולי  2009הגיעו נציגי המדינה ,החברה וארגון העובדים להבנות על פיהן יקיימו דיונים אינטנסיביים
על השינוי המבני ותוכנית ההתייעלות ומשא ומתן בנושא זכויות העובדים בשינוי המבני במטרה להגיע
לעקרונות מוסכמים עד ערב ראש השנה ה 18 -בספטמבר  .2009המהלך לא הבשיל לכלל הסכמות .ביום
 18במרס  2010הוסכם בין נציגי המדינה ,ההסתדרות ,ארגון העובדים וההנהלה על כניסה להליך רציף
ואינטנסיבי של דיונים על נושא השינוי המבני והארגוני של זכויות העובדים הקשורות אליהן .דיונים אלו
מתוכננים להיערך מספר ימים בכל שבוע בהשתתפות כל הצדדים במטרה להגיע להסכמות על הנושאים
האמורים.

(4

ביום  12בנובמבר  2009נמסרה הודעה על שביתה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה.
עיקר העניינים שבסכסוך:
ניסיונות לפגוע בפנסיה של העובדים ,לצמצם את החוב האקטוארי ולהפחית את ההתחייבויות
א(
הפנסיוניות של המעסיקה ,לרבות ניסיונות לפגוע בקופת הגמל המרכזית לקצבה כ.פ.י ובאיתנותה
הפיננסית .המעסיקה מתעלמת מדרישת נציגות העובדים לשיפור תנאי הפנסיה ומניעת שחיקת
הפנסיה ומנסה לחזור בה מהסכמות קודמות.
דרישות נציגות העובדים הנוגעות להשלכות ולפגיעות בתנאי עבודתם ,שכרם ומעמדם של העובדים
ב(
באגף חשבונאות וכלכלה עקב הטלת עומס עבודה חריג בהיקפו.

(5

ביום  28בינואר  2010נמסרה הודעה על שביתה לפי חוק ישוב סכסוכי עבודה ,העניין שבסכסוך הוא דרישת
נציגות העובדים לחתימה על הסכם שכר חדש לתקופה שמיום  1בינואר  ,2010לאחר שתקופת הסכם השכר
הקודם הסתיימה.
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אנשי מפתח ניהוליים כוללים בחברה :חברי הנהלת החברה ,מנכ"ל ,יו"ר הדירקטוריון ואחראי פיקוח על העומס ,סה"כ
 33אנשים.
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 .26קרנות הון
ליום  31בדצמבר
2008
2009
)במיליוני שקל חדש(
קרן הון בהתאם לתקנות ניירות ערך  -עסקאות עם בעלי
שליטה:
בגין מכירת קרקע לרשות הנמלים והרכבות ..................
בגין רכישת חברת הפחם ..........................................
קרן לחידוש נכסי החברה )......................................... (1
קרן שמורה לפידיון ההון ................................................
פרמיה על מניות .........................................................
קרנות ממימוש נכסים ...................................................

65
) (2
779
48
27
33
950

65
) (2
779
48
27
33
950

2007

65
) (2
779
48
27
33
950

) (1הקרן לחידוש נכסי החברה מייצגת רווחים עודפים בשנים  1985ו 1986 -על הסכומים שהותרו לחלוקת דיבידנד על
פי הזכיון ,אשר יועדו על ידי שר האנרגיה לחידוש נכסים.

החברה יצרה מספר קרנות הון בהתאם לחוקים המתייחסים או בהתאם להוראות השר הממונה בעת יצירתן.
קרנות אלו אינן ראויות לחלוקת דיבידנד למעט הקרנות ממימוש נכסים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים
א .מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין
שיעור ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי ,סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של החברה .החברה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים .ניהול
הסיכונים מבוצע על ידי מר הראל זאב בלינדה סמנכ"ל כספים וכלכלה ,בהתאם למדיניות המאושרת על ידי
הדירקטוריון .מחלקת ניהול הסיכונים מזהה ,מעריכה ,ומגדרת סיכונים פיננסיים בשיתוף פעולה עם יחידות
התפעול של החברה .הדירקטוריון מספק עקרונות כתובים לניהול הסיכונים הכולל ,כמו גם את המדיניות
הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים ,כגון סיכון שער חליפין ,סיכון שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,וכן שימוש
במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים והשקעות עודפי נזילות.
ב .סיכון שוק
חברת החשמל מוכרת את מוצריה במחיר שנקבע על ידי גוף חיצוני  -רשות החשמל .המחיר מבוסס על עקרון
העלות כאמור בביאור  1לעיל .יחד עם זאת ,בקביעת העלות המוכרת לחברה ,רשות החשמל קבעה עלויות
נורמטיביות של המרכיבים השונים בתעריף ,שלעיתים אינן תואמות את עלויות החברה בפועל .מכיוון שכך ,הרי
שלגבי עיקר פעילותה ,אין החברה חשופה לסיכוני שוק ,זולת המפורט בסעיפים שלהלן:
 (1סיכון מטבע
החברה מבצעת עסקאות הגנה במטבע חוץ )  SWAPו FORWARD -בעיקרן( על מנת להתאים את מבנה
ההוצאות למבנה ההכנסות המוכר )הרכב סל המטבעות של בנק ישראל( בגין החשיפה הריאלית להתחייבויות
הצמודות והנקובות במטבע חוץ אשר הועברו לצרכני החשמל:
) (1עסקאות ה SWAP -יבוצעו לשנתיים לפחות תוך התחשבות בפער שערי הריבית בין המטבעות השונים
עם אפשרות מותרת לחשיפה של עד  15%מיתרת ההלוואות באותו המטבע.
) (2לגבי יתרת החשיפה של התחייבויות החברה במטבע חוץ )לאחר יישום בסעיף ) (1לעיל( ,החברה תחליף
התחייבויות במטבע חוץ להתחייבויות צמודות מדד על ידי ביצוע עסקאות הגנה מטבע חוץ  -מדד
) SWAPו FORWARD -בעיקרן( ,ובאם תנאי השוק יצדיקו זאת ,יבוצעו עסקאות מטבע חוץ  -שקל על
מנת להקטין החשיפה למטבע חוץ.
) (3עסקאות ה SWAP -יבוצעו לשנתיים לפחות תוך התחשבות באינפלציה בישראל ובמדיניות המערב
ובשערי הריבית בשווקי ההון.
) (4ככלל יבוצעו עסקאות לכיסוי של לפחות  85%מיתרת החשיפה ,כך שסכום החשיפה בכל מטבע לא יעלה
על הערך המצטבר של  15%מיתרת ההלוואות באותו המטבע.
) (5על מנת לאפשר יישום דינמי של המדיניות ,כאמור בסעיף ) (2לעיל ,ועל מנת להימנע מחריגות אקראיות
טכניות הנחה סמנכ"ל כספים וכלכלה ,שסכום החשיפה בכל מטבע ,הן באשר לסכום המגודר והן באשר
ליתרת החשיפה ,לא יעלה או ירד מ  5%מיתרת ההלוואה באותו המטבע ,בתוספת  2%מיתרת
ההלוואות על כל  1%בפער הריביות אם הוא שלילי לחובת החברה.
חריגה של מעבר ל 15% -תותר אם סכום החריגה אינו עולה על  10מיליון דולר או שווה ערך במטבע חוץ
אחר בכל מטבע בנפרד.
) (6עסקאות נוספות כגון אופציות IRS ,במטבעות ושערי ריבית תעשנה באם תנאי השוק יצביעו על
כדאיות/צמצום סיכון.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 (1סיכון מטבע )המשך(
ו( ניתוח רגישות של מטבע חוץ:
) (1ליום  31בדצמבר 2009

שינוי ב %-בשער המטבע

הפסד )רווח(
מעלייה בגורם שוק
5%
10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2009

הפסד )רווח( מירידה
בגורם שוק
-10%
-5%

במיליוני שקל חדש
הלוואות ואגרות חוב לפי מטבעות
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
יין
לירות שטרלינג
פרנק שוויצרי
סה"כ

1,749
387
344
1
2
2,483

875
193
172
1
1
1,242

עסקאות החלפה
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
יין
לירות שטרלינג
סה"כ

)(575
91
)(219
67
)(636

)(287
45
)(109
33
)(318

עסקאות אקדמה
שקל
דולר
אירו
סה"כ

31
27
58

15
14
29

)(875
)(193
)(172
)(1
)(1
)(1,242

)(1,749
)(387
)(344
)(1
)(2
)(2,483

948
17,204
17,493
3,682
3,443
10
20
42,800
1,011
6,298
)(5,746
907
)(2,189
667
948

287
)(45
109
)(33
318

575
)(91
219
)(67
636

)(632
309
271
)(52

)(15
)(14
)(29

)(31
)(27
)(58

 .1החברה אינה חשופה למדד המחירים לצרכן בשל החרגתה על פי תקנות החברות הממשלתיות בדבר כללים
לעריכת דוחות כספיים של החברה )ראה ביאור  2א' בדוחות הכספיים(.
 .2חלק מהעלויות בגין התחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש קבוע.
 .3לחלק מהעלויות בגין חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי )ראה ביאור  .1ג'
לעיל(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 (1סיכון מטבע )המשך(
ו( ניתוח רגישות של מטבע חוץ )המשך(:
) (2ליום  31בדצמבר 2008
הפסד )רווח(
מעלייה בגורם שוק
5%
10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2008

הפסד )רווח(
מירידה בגורם שוק
-10%
-5%

במיליוני שקל חדש
הלוואות ואגרות חוב לפי מטבעות
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
יין
לירות שטרלינג
פרנק שוויצרי
סה"כ

989
16,972
20,949
3,671
3,672
15
32
46,300

)(1,053
)(190
)(185
)(1
)(2
)(1,431

)(2,105
)(380
)(370
)(1
)(3
)(2,859

2,105
380
370
1
3
2,859

1,053
190
185
1
2
1,431

עסקאות החלפה
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
יין
לירות שטרלינג
סה"כ

)(578
19
)(214
54
)(719

)(289
10
)(107
27
)(359

1,115
6,655
)(5,775
191
)(2,144
537
579

289
)(10
107
)(27
359

578
)(19
214
)(54
719

עסקאות אקדמה
שקל
דולר
יין
סה"כ

)(357
)(1
)(358

)(178
)(1
)(179

3,414
)(3,565
)(14
)(165

178
1
179

357
1
358

 .1החברה אינה חשופה למדד המחירים לצרכן בשל החרגתה על פי תקנות החברות הממשלתיות בדבר כללים
לעריכת דוחות כספיים של החברה )ראה ביאור  2א' בדוחות הכספיים(.
 .2חלק מהעלויות בגין התחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש קבוע.
 .3לחלק מהעלויות בגין חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי )ראה ביאור  .1ג'
לעיל(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 (1סיכון מטבע )המשך(
ו( ניתוח רגישות של מטבע חוץ )המשך(:
) (3ליום  31בדצמבר 2007
הפסד )רווח(
מעלייה בגורם שוק
5%
10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2007

הפסד )רווח(
מירידה בגורם שוק
-10%
-5%

במיליוני שקל חדש
הלוואות ואגרות חוב לפי מטבעות
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
פרנק שוויצרי
לירות שטרלינג
יין
סה"כ
עסקאות החלפה
שקל
שקל צמוד
דולר
אירו
יין
לירות שטרלינג
סה"כ

1,723
491
6
3
314
2,537
)(504
26
)(156
94
)(540

861
245
3
1
157
1,267
)(252
13
)(78
47
)(270

762
17,187
17,134
4,745
63
28
3,111
43,030

)(861
)(245
)(3
)(1
)(157
)(1,267

)(1,723
)(491
)(6
)(3
)(314
)(2,537

1,091
5,813
)(5,045
261
)(1,558
839
1,401

252
)(13
78
)(47
270

504
)(26
156
)(94
540

עסקאות אקדמה
106
שקל צמוד
)(8
דולר
220
11
22
אירו
)(147
)(7
)(15
יין
)(159
)(8
)(16
לירות שטרלינג
12
)(4
)(9
סה"כ
 .1החברה אינה חשופה למדד המחירים לצרכן בשל החרגתה על פי תקנות
לעריכת דוחות כספיים של החברה )ראה ביאור  2א' בדוחות הכספיים(.

)(22
)(11
15
7
16
8
9
4
החברות הממשלתיות בדבר כללים

 .2חלק מהעלויות בגין התחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש קבוע.
 .3לחלק מהעלויות בגין חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי )ראה ביאור  .1ג'
לעיל(.

 (2סיכון תזרים מזומנים בגין שיעורי ריבית
עסקאות כגון  irs ,optionsבמטבעות ושערי ריבית תעשנה באם תנאי השוק יצביעו על כדאיות/צמצום סיכון.
החברה ביצעה עסקאות החלפה של מטבעות המיועדות להקטנה חלקית של חשיפת החברה ,הנובעת מהשוני
בין רמת ההתחייבויות בפועל לעומת מבנה תעריף החשמל )ראה סעיף ה' להלן(.
כמו כן ,מבצעת החברה עסקאות אקדמה במטבע חוץ לתקופות של עד שנים עשר חודשים )ראה ביאור  18א'(.
סיכון שיעור הריבית של החברה ,נובע בעיקר מהלוואות לזמן ארוך.
סיכוני הריבית המשתנה ,אינם מהותיים לתזרים המזומנים של החברה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 (3סיכון שווי הוגן בגין שיעורי ריבית
הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים וחושפות את החברה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.
ניתוח רגישות שיעורי הריבית
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים נגזרים ולא נגזרים ,בתאריך
המאזן .ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתאריך
המאזן עמד לאורך כל שנת הדיווח.
א .ניתוח רגישות ליום  31בדצמבר :2009
שינוי בשיעור ב % -הריבית

רווח )הפסד( מירידה
בגורם שוק
-5%
-10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2009

רווח )הפסד(
מעלייה בגורם שוק
+10%
+5%

במיליוני שקל חדש
הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות
אגרות חוב לא סחירות
עסקאות החלפה
עסקאות אקדמה
סה"כ

6
2
)(10
)(2

12
3
)(20
)(5

6,698
5,307
12,871
17,924
948
)(52
43,696

)(6
)(2
11
3

)(12
)(3
22
7

ב .ניתוח רגישות ליום  31בדצמבר :2008
רווח )הפסד( מירידה
בגורם שוק
-5%
-10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2008

רווח )הפסד( עלייה
בגורם שוק
+10%
+5%

במיליוני שקל
הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות
אגרות חוב לא סחירות
עסקאות החלפה
עסקאות אקדמה
סה"כ

-

-

5
)(26
)(21

3
)(14
)(11

7,238
5,390
11,291
22,381
579
)(165
46,714

)(3
14
11

)(5
26
21

ג .ניתוח רגישות ליום  31בדצמבר :2007
רווח )הפסד( מירידה
בגורם שוק
-5%
-10%

יתרה ליום 31
בדצמבר 2007

רווח )הפסד( עלייה
בגורם שוק
+10%
+5%

במיליוני שקל
הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות
אגרות חוב לא סחירות
עסקאות החלפה
עסקאות אקדמה
סה"כ

(4

14
)(13
1

27
)(26
1

8,180
6,251
7,410
21,189
1,401
12
44,443

)(14
14
-

) (27
29
2

סיכון נזילות
מטרת החברה הינה לגייס מקורות כספיים לטווח ארוך בשווקי ההון כדי לאפשר מימון תוכניות פיתוח משק
החשמל ,תוך כדי שמירת רזרבה כספית שוטפת ושמירה על יתרות אשראי במסגרת מגבלות לווה בודד
במערכת הבנקאית הישראלית.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .4סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
שנה
חמישית
רביעית
במיליוני שקל חדש

שישית
ואילך

סה"כ

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

התחייבויות פיננסיות
אגרות חוב
)(8

9,250

11,968

2.2-9.8

107

אגרות חוב בדולר .............................

)(10

2,635

)(6

)(1

3,043

3,443

3.3-4.3

אגרות חוב ביין .................................

242

162

)(2

2,442

2,605

6,517

14,686

5.0-7.1

אגרות חוב בשקלים צמודים................

184

148

2,790

6

674

698

6.6-7.5

אגרות חוב ללא הצמדה .....................

4

4

5

5

2,602

19,484

30,795

סה"כ ..............................................

420

2,949

2,787

2,553

)(1

התחייבויות מתאגידים בנקאיים:
הלוואות באירו..................................

500

503

483

449

385

1,300

3,620

1.4-6.3

הלוואות בדולר .................................

280

321

335

338

331

3,697

5,302

1.0-8.2

הלוואות במטבע חוץ אחר ..................

17

12

1

-

-

-

30

1.9-5.2

הלוואות בשקלים צמודים ...................

167

128

91

90

67

350

893

2.4-5.7

הלוואות ללא הצמדה.........................
סה"כ הלוואות מתאגידים בנקאיים .......

964

964

910

877

783

250
5,597

250
10,095
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .4סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים )המשך(
שנה
שלישית

שנה
ראשונה

שנה
שנייה

התחייבות אחרות
התחייבויות בגין חכירה

1

1

1

הלוואות באירו..................................

34

22

6

הלוואות בדולר .................................

-

-

שנה
שנה
חמישית
רביעית
במיליוני שקל חדש
1

1

שישית
ואילך

סה"כ

17

22

-

62

-

223

-

-

223

הלוואות בשקלים צמודים ...................

149

108

66

881

241

327

1,772

סה"כ התחייבויות אחרות ...................

183

130

72

1,104

241

327

2,057

סה"כ התחייבויות פיננסיות .................

1,568

4,044

3,770

4,535

3,627

25,425

42,969

-

119

-

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

1.5-2.1
2.0
3.0-6.8

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .4סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(
ב( מכשירים פיננסיים נגזרים
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

עסקאות החלפה:
הלוואות ביורו ...................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות במטבע חוץ אחר ..................
הלוואות בשקלים צמודים ...................
הלוואות ללא הצמדה.........................
סה"כ עסקאות החלפה:

)(467
)(2,275
)(305
)(124
3,078
)(93

269
)(2,006
)(1,884
629
3,069
433
510

467
)(401
109
175

עסקאות אקדמה:
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות בשקלים לא צמודים ..............
סה"כ עסקאות אקדמה.....................

271
309
)(632
)(52

-

-

סה"כ נגזרים ..................................

)(145

510

175

שנה
שנה
חמישית
רביעית
במיליוני שקל חדש
638
)(631
53
151
211
211

120

-

שישית
ואילך

)(433
578
145
145

סה"כ

907
)(5,746
)(2,189
667
6,298
1,011
948
271
309
)(632
)(52
896

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר 2008
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
רביעית
במיליוני שקל חדש

שנה
חמישית

שישית
ואילך

סה"כ

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

אגרות חוב
אגרות חוב בדולר .............................

2,759

)(4

259

174

)(1

אגרות חוב בשקלים צמודים................

176

185

151

2,794

אגרות חוב ללא הצמדה .....................

4

4

5

5

5

סה"כ ..............................................

4,512

441

3,089

2,794

2,563

אגרות חוב ביין .................................

4,335
)(3

)(7

7,719

14,915

4.2-9.2

113

3,245

3,673

3.3-4.3

2,446

8,604

14,356

4.0-5.6

706

729

6.6-7.5

20,274

33,673

)(1

התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
הלוואות באירו..................................

550

517

459

439

401

1,197

3,563

4.2-6.8

הלוואות בדולר .................................

250

294

337

350

354

4,218

5,803

3.1-8.2

הלוואות ביין.....................................
הלוואות במטבע חוץ אחר ..................

18

17

11

1

-

-

47

3.3-7.6

הלוואות בשקלים צמודים ...................

167

167

129

90

90

156

799

4.0-5.7

הלוואות ללא הצמדה .........................
סה"כ התחייבויות לתאגידים בנקאיים ...

985

995

936

880

845

260
5,831

260
10,472

121

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2008המשך(
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים )המשך(
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה שלישית

שנה
רביעית
במיליוני שקל חדש

שנה
חמישית

שישית
ואילך

סה"כ

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חכירה
התחייבות אחרות
הלוואות באירו..................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות בשקלים צמודים ...................
הלוואות ללא הצמדה.........................
סה"כ התחייבויות אחרות ...................
סה"כ התחייבויות פיננסיות .................

1

1

1

1

1

18

45
188

34
180

22
78

6
65

233
883

580

107
233
1,974

233
5,731

214
1,651

100
4,126

71
3,746

1,116
4,525

580
26,703

2,314
46,482

122

23

4.5

5.9-6.5
4.0
3.0-6.8

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2008המשך(
ב( מכשירים פיננסיים נגזרים
שנה
ראשונה
עסקאות החלפה:
הלוואות ביורו ...................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות במטבע חוץ אחר ..................
הלוואות בשקלים צמודים ...................
הלוואות ללא הצמדה.........................
סה"כ עסקאות החלפה:

)(630
)(750
)(1,839
)(203
3,531
)(109

עסקאות אקדמה:
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות בשקלים לא צמודים ..............
סה"כ עסקאות אקדמה.....................

)(3,565
)(14
3,414
)(165

סה"כ נגזרים ..................................

)(56

שנה
שנייה

)(459
)(2,342
)(307
)(111
2,983
)(236
)(236

שנה
שנה
חמישית
רביעית
במיליוני שקל חדש

שישית
ואילך

סה"כ

שנה שלישית

257
)(1,263
710
476
180

443
)(295
148

581
)(596
45
143
173

)(434
639
205

192
)(5,680
)(2,146
441
6,657
1,115
579

-

-

-

148

173

180

123

205

)(3,565
)(14
3,414
)(165
414

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר 2007
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית

שנה
רביעית
במיליוני שקל חדש

שנה
חמישית

שישית
ואילך

סה"כ

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

אגרות חוב
2,901

)(1

3,056

10,498

7.1-9.2

אגרות חוב בדולר .............................

)(10

אגרות חוב ביין .................................

)(3

4,556

219

147

)(1

2,754

3,113

3.3-4.3

אגרות חוב בשקלים צמודים................

166

178

184

150

2,775

10,777

14,230

4.0-5.6

אגרות חוב ללא הצמדה .....................

4

5

4

5

5

738

761

6.6-7.5

סה"כ ..............................................

157

4,736

403

3,203

2,778

17,325

28,602

)(3

)(4

התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
הלוואות באירו..................................

664

592

574

507

484

1,752

4,753

4.9-6.9

הלוואות בדולר .................................

295

265

310

353

368

4,800

6,321

5.5-8.2

1

-

-

-

1

הלוואות ביין.....................................

-

הלוואות במטבע חוץ אחר ..................

37

20

הלוואות בשקלים צמודים ...................

166

166

166

הלוואות ללא הצמדה .........................
סה"כ התחייבויות לתאגידים בנקאיים ...

1,162

1,044

1,069

19

12

1

-

89

3.3-7.6

129

89

245

961

4.0-5.7

1,001

942

6,797

12,015

124

-

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2007המשך(
א( התחייבויות פיננסיות ללא נגזרים )המשך(
שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה שלישית

שנה
רביעית
במיליוני שקל חדש

שנה
חמישית

שישית
ואילך

סה"כ

שיעור ריבית
אפקטיבית
%

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חכירה

1

1

1

1

1

19

24

התחייבות אחרות
הלוואות באירו..................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות בשקלים צמודים ...................
סה"כ התחייבויות אחרות ...................
סה"כ התחייבויות פיננסיות .................

54
4
186
244
1,564

50
218
268
6,049

37
148
185
1,658

25
79
104
4,309

6

1
245
1,301
1,547
25,688

173
249
1,997
2,419
43,060

125

65
71
3,792

4.5

5.4-5.9
7.0
2.7-6.8

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ב .סיכון שוק )המשך(
 .5סיכון נזילות ליום  31בדצמבר ) 2007המשך(
ב( מכשירים פיננסיים נגזרים
שנה
ראשונה
עסקאות החלפה:
הלוואות ביורו ...................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות במטבע חוץ אחר ..................
הלוואות בשקלים צמודים ...................
הלוואות ללא הצמדה.........................
סה"כ עסקאות החלפה:

)(721
)(1,151
)(101
)(2,118
112
257

שנה
שנייה

שנה שלישית

)(692
792
)(1,558
)(291
3,558
225

-

שנה
שנה
חמישית
רביעית
במיליוני שקל חדש
292
)(1,363
1,026
452
407

490
)(427
140
203

שישית
ואילך

892
)(1,322
65
147
527
309

עסקאות אקדמה:
הלוואות באירו..................................
הלוואות בדולר .................................
הלוואות ביין ....................................
הלוואות במטבע חוץ אחר ..................
הלוואות בשקלים לא צמודים ..............
סה"כ עסקאות אקדמה.....................

220
)(8
)(147
)(159
106
12

-

-

-

-

-

סה"כ נגזרים ..................................

141

225

-

407

203

319

126

סה"כ

261
)(5,045
)(1,558
839
5,823
1,091
1,401
220
)(8
)(147
)(159
106
12
1,413

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ניהול סיכון אשראי
ג.
המזומנים ושווי המזומנים של החברה ,מופקדים בתאגידים בנקאיים ,ולפיכך אין החברה צופה הפסדים הנובעים
מסיכוני אשראי בגינם.
מלבד כמפורט בטבלה להלן החשיפה לסיכוני אשראי לקוחות הינה מוגבלת בהתחשב במספר הרב של
הלקוחות ובעובדה שהחברה מספקת שרות חיוני מתמשך .בדוחות הכספיים נכללות הפרשות מספיקות
להערכת ההנהלה ,בגין חובות מסופקים.
עסקאות במכשירים הפיננסיים מתבצעות עם מוסדות בנקאיים ,ולדעת החברה לא צפויים הפסדים הנובעים
מסיכוני אשראי בגינם.
החברה אינה מחזיקה או מוכרת מכשירים פיננסיים לצורכי מסחר.
 (1החשיפה מהרכיב לסיכון אשראי היא  2,093מיליוני שקל חדש.
 (2להלן גיול חובות הלקוחות שחרגו מימי האשראי) ,בגין חשבונות שהוגשו עד  30בנובמבר (2009
במועד הדיווח:
2009
212
200
246
658

עד  2חודשים ......................................
בין  2חודשים ל 6 -חודשים ....................
מעל  6חודשים ...................................
סה"כ .................................................

127

ליום  31בדצמבר
2008
)במיליוני שקל חדש(
233
293
371
897

2007
177
140
319
636

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ד .דוח בסיסי הצמדה
ליום

הצמדה לדולר
ארה"ב
רכוש
מזומנים ושווי מזומנים ..........
לקוחות בגין מכירות חשמל ....
חייבים ויתרות חובה .............
חובות לזמן ארוך .................
תשלומים מראש בגין חכירת
קרקעות .............................
כספים בנאמנות ..................
סה"כ ................................
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים ..........
התחייבויות לספקים ונותני
שירותים ............................
התחייבויות פיקוח ,נטו )ז"ק( .
זכאים יתרות זכות והפרשות ..
אגרות חוב ,התחייבויות
לתאגידים בנקאיים ואחרות....
אגרות חוב למדינת ישראל ....
התחייבויות פיקוח ,נטו )ז"א( .
הפרשות להשבת סכומים עקב
הצגה מחדש של הדוחות
הכספיים ............................
מיסים נדחים ,נטו ................

1

הצמדה
לאירו

הצמדה
ליין יפני

בדצמבר
31
)במיליוני שקל חדש(

2009

הצמדה
למט"ח אחר

הצמדה למדד
המחירים
לצרכן

ללא
הצמדה

סה"כ

לא כספי

סה"כ

2,471
767

668
196
263

163
-

150

)(2,168
3

3,216
3,219
150
51

3,885
3,219
812
1,234

63
3

3,885
3,219
875
1,237

3,239

1,127

163

150

)(2,165

1,736
8,372

1,736
10,886

398
464

398
1,736
11,350

429

572

103

)(107

784

4

1,785

)(58

1,727

426
358

211
14

-

3
28

665
257
384

152
1,619
1,391

1,457
1,876
2,175

382
-

1,457
2,258
2,175

13,753
-

4,934
-

654
-

20,106
2,338
-

1,955
-

42,739
2,338
-

)(274
1,529

42,465
2,338
1,529

-

1,950
-

3,996

1,950
3,894

5,575
)(5,111

59,793
)(48,443

-

-

1,337
-

578
1,440
5,731
14,966
סה"כ ................................
)(428
)(1,277
)(4,604
)(11,727
סה"כ נטו...........................
) (1א .לחלק מהעלויות בגין החשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי.
ב .חלק מהעלויות בגין ההתחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש בהקמה )ראה ביאור .(31

128

26,484
)(28,649

)(102
5,019
3,353

1,950
)(102
54,218
)(43,332

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ד .דוח בסיסי הצמדה )המשך(
2008

הצמדה לדולר
ארה"ב
רכוש
מזומנים ושווי מזומנים ..............
לקוחות בגין מכירות חשמל ........
חייבים ויתרות חובה .................
חובות לזמן ארוך .....................
תשלומים מראש בגין חכירת
קרקעות .................................
כספים בנאמנות ......................
סה"כ ....................................

הצמדה
לאירו

הצמדה ליין
יפני

בדצמבר
31
ליום
)במיליוני שקל חדש(
הצמדה למדד
הצמדה
המחירים
למט"ח
לצרכן
אחר

ללא
הצמדה

סה"כ

לא כספי

סה"כ

3,883
3,140

2
699

1,852
163

209

)(5,045
)(2,710

3,668
3,487
214
59

3,670
3,487
904
1,560

46
3

3,670
3,487
950
1,563

7,023

701

2,015

209

)(7,755

1,591
9,019

1,591
11,212

404
453

404
1,591
11,665

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
)(185
)(5
4,517
ומנותני אשראי אחרים ,נטו ........
התחייבויות לספקים ונותני
6
)(503
שירותים ................................
התחייבויות פיקוח ,נטו..............
29
61
406
זכאים יתרות זכות והפרשות ......
אגרות חוב ,התחייבויות
540
3,557
4,703
13,775
לתאגידים בנקאיים ואחרות........
אגרות חוב למדינת ישראל ........
התחייבויות פיקוח ,נטו זמן ארוך
הפרשות להשבת סכומים עקב
הצגה מחדש של הדוחות כספיים
מיסים נדחים ,נטו ....................
4,765
18,195
סה"כ ....................................
355
3,586
)(146
)(1,571
)(4,064
)(11,172
סה"כ נטו...............................
) (1א .לחלק מהעלויות בגין החשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי.
ב .חלק מהעלויות בגין ההתחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש בהקמה )ראה ביאור .(31

129

6,757

)(52

6,705

2,426

1,376
)(234
1,813

362
817

1,376
128
2,630

17,056
2,341

2,100
-

41,731
2,341

)(237
1,447

41,494
2,341
1,447

1,863
24,290
)(32,045

)(98
4,358
4,661

1,863
)(98
55,549
)(44,337

5,066
7,403
)(6,950

257
347

4
1,873
)(491
970

1,863
4,968
62,952
)(51,287

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ד .דוח בסיסי הצמדה )המשך(
2007

הצמדה לדולר
ארה"ב
רכוש
מזומנים ושווי מזומנים ..............
לקוחות בגין מכירות חשמל ........
חייבים ויתרות חובה .................
חובות לזמן ארוך .....................
תשלומים מראש בגין חכירת
קרקעות .................................
כספים בנאמנות ......................
סה"כ ....................................

הצמדה
לאירו

הצמדה ליין
יפני

בדצמבר
31
ליום
)במיליוני שקל חדש(
הצמדה למדד
הצמדה
המחירים
למט"ח
לצרכן
אחר

708
1,471

)(259

-

-

1

2,179

)(259

-

-

291

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
)(221
)(147
30
)(282
ומנותני אשראי אחרים ,נטו ........
התחייבויות לספקים ונותני
76
)(381
שירותים ................................
1
התחייבויות פיקוח ,נטו..............
25
347
זכאים יתרות זכות והפרשות ......
אגרות חוב ,התחייבויות
994
1,584
5,145
13,038
לתאגידים בנקאיים ואחרות........
אגרות חוב למדינת ישראל ........
התחייבויות פיקוח ,נטו זמן ארוך
הפרשות להשבת סכומים עקב
הצגה מחדש של הדוחות כספיים
מיסים נדחים ,נטו ....................
774
1,462
5,251
12,722
סה"כ ....................................
)(774
)(1,462
)(5,510
)(10,543
סה"כ נטו...............................
) (1א .לחלק מהעלויות בגין החשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי.
ב .חלק מהעלויות בגין ההתחייבויות לזמן ארוך מהוונות לרכוש בהקמה )ראה ביאור .(31

130

290
-

ללא
הצמדה

סה"כ

לא כספי

סה"כ

202
3,302
211
65

492
3,302
919
1,278

49
7

492
3,302
968
1,285

1,202
4,982

1,202
7,193

401
457

401
1,202
7,650

2,639

442

2,434

)(56

2,397

256
367

2,408
125
1,603

2,104
391
2,342

306
-

2,104
687
2,342

20,422
2,326
-

1,735
-

42,918
2,326
-

)(269
1,225

42,649
2,326
1,225

1,780
27,790
)(27,499

)(91
6,214
)(1,232

1,780
)(91
54,213
)(47,020

4,842
6,048
)(5,591

1,780
4,751
60,261
)(52,611

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים )המשך(
ה .להלן פירוט ההתקשרויות הפתוחות לביצוע עסקאות החלפה ועסקאות אקדמה במטבע חוץ המיועדות
להקטנת החשיפה הנובעת מהפרשים בין תנאי ההצמדה של ההתחייבויות לבין מבנה תעריף החשמל לימים
 31בדצמבר  2008 ,2009ו 2007 -בהתאמה
עסקאות אקדמה )(2
עסקאות החלפה )(1
2008
2009
2007
2008
2009
)במיליוני שקל חדש(
רכישה של:
דולרים ארה"ב .................

5,988

6,009

5,046

358

3,565

2007
8

אירו...............................

730

1,330

1,673

-

-

155

יין יפני............................

2,189

2,144

1,558

-

14

147

ליש"ט ............................

379

399

409

-

-

159

פרנק שוויצרי...................

-

-

101

-

-

-

שקלים צמודים ................

9,286

9,882

8,787

989
1,347

3,579

378
847

בתמורה ל:
שקלים צמודים ................

6,298

6,655

5,822

357

3,414

483

שקלים ...........................

1,011

1,115

1,090

-

-

-

אירו...............................

1,637

1,521

1,675

271

-

376

לירות שטרלינג ................

1,046

935

1,351

-

-

-

דולרים ארה"ב .................

242
10,234

235
10,461

250
10,188

667
1,295

) (1רוב עסקאות ההחלפה הינן לתקופה של עד עשר שנים.
) (2עסקאות האקדמה הינן לתקופה של עד שנים עשר חודשים.
ההפסד מהמכשירים הפיננסיים בסעיף זה בשנת  2009הינו  234מיליוני שקל חדש.
הרווח מהמכשירים הפיננסיים בסעיף זה בשנת  2008הינו  445מיליוני שקל חדש.
ההפסד מהמכשירים הפיננסיים בסעיף זה בשנת  2007הינו  692מיליוני שקל חדש.

131

3,414

859

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .27מכשירים פיננסיים ותנאי הצמדה של יתרות כספיות )המשך(
ו .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
ערך בספרים
בדצמבר
31
2009
2007
2008
2009
)במיליוני שקל חדש(

שווי הוגן
 31בדצמבר
2008

2007

התחייבויות פיננסיות
הלוואות לזמן ארוך
בריבית קבועה )............. (2

6,698

7,422

8,212

7,356

7,609

8,807

אגרות חוב סחירות
)בישראל ובחו"ל( ).......... (1

12,871

11,291

7,412

9,742

8,681

7,766

אגרות חוב לא סחירות )... (2

17,924

22,381

21,191

18,493

22,172

21,787

) (1השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
) (2השווי ההוגן מבוסס על בסיס שיעורי ריבית הוגנת לתאריך המאזן )השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה נושאת
ריבית קבועה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת
מאפיינים דומים(.

הסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,חייבים ,וחובות לזמן ארוך ,נכסים שוטפים אחרים,
זכאים והוצאות שנצברו תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
ז .סיווג מכשירים פיננסיים
סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש
משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של המכשיר בכללותו.
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד על פי רמות:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
רמה 2
מיליוני שקל חדש

2007

נכסים פיננסיים
עסקאות אקדמה והחלפה ...........

180

635

8

נגזרים משובצים .......................
סה"כ......................................

23
203

36
671

14
22

התחייבויות פיננסיות
עסקאות אקדמה והחלפה ...........
סה"כ

1,076
1,076

1,049
1,049

1,421
1,421

132

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .28הכנסות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
במיליוני שקל חדש
7,188
7,873
7,221
7,865
9,151
8,455
718
795
678
4,102
4,627
3,937
964
979
793
20,837
23,425
21,084

ביתית.........................................................
מסחרית......................................................
חקלאות ......................................................
תעשיה .......................................................
שאיבת מים .................................................
הכנסות ממכירות חשמל ,ברוטו ....................
בתוספת )בניכוי(:
השתתפות הצרכנים ברכוש ............................

)(951

)(316

)(725

גביה והפרשה בגין נכסי פיקוח ........................
הכנסות ממכירות חשמל ,נטו ........................

)(1,647
18,486

1,300
24,000

205
20,726

הכנסות שונות ** ..........................................

218
18,704

142
24,142

*144
20,870

* סווג מחדש.
** כולל הפרשות בגין עבודות על חשבון אחרים בגין שנים  2007 ,2008 ,2009בסך של כ 26 ,59 -ו 3 -מיליוני שקל
חדש בהתאמה.

 .29הוצאות מכירה ושיווק
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
במיליוני שקל חדש
שכר ............................................
שירותים לצרכנים ..........................
פחת............................................

484
165
130
779

448
175
126
749

504
137
132
773

 .30הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
במיליוני שקל חדש
שכר ............................................
הפרשה לחובות מסופקים ואבודים
)ראה ביאור  24ג'( .........................
פחת והפחתות ..............................
אחרות .........................................
*

335

349

380

48
135
298
816

)(2
139
188
674

35
140
156
711

סווג מחדש.

 .31עלות שכר
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
במיליוני שקל חדש
סה"כ עלות השכר ............................
בניכוי:
שכר שנזקף לעבודות על חשבון
אחרים ..........................................
שכר שנזקף לרכוש קבוע ..................

3,699

3,850

4,056

110
1,441

121
1,454

124
1,541

סה"כ עלות השכר הכלול בסעיפי
רווח והפסד ,נטו .............................

2,148

2,275

2,391

133

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .32הוצאות מימון ,נטו
א .הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו )המשך(
לשנה
2009
הוצאות
)הכנסות(
מימון אחרות

ביום
שנסתיימה
*2008

שחיקת
התחייבויות

סה"כ

הוצאות
)הכנסות(
מימון אחרות

הוצאות )הכנסות( מימון בגין:
אגרות חוב ...................................

2,186

)(886

1,300

2,021

שחיקת
התחייבויות
במיליוני שקל

סה"כ

הוצאות
)הכנסות(
מימון אחרות

שחיקת
התחייבויות

1,962

הלוואות .......................................

606

)(177

429

679

)(782

)(103

894

)(902

עסקאות הגנה ...............................

-

234

234

-

)(445

)(445

-

)(99
2,601

29
)(759

)(70
1,842

)(82
2,774

127
)(1,936

היוון הוצאות )הכנסות( מימון ...........

)(317

77

)(240

)(222

)(37

)(259

)(241

)(14

העברת )הוצאות( הכנסות מימון
לנכס פיקוח ..................................

-

489

489

-

965

965

2,379

169

2,548

הלוואות וחייבים ............................

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו ..........

11
2,803

2,486

167
)(662

)(96

2,390

סה"כ

חדש
)(1,854

178
2,141

439

31

בדצמבר
*2007

2,460

2,533

693

1,297
)(653

108
)(8
693
45
838
)(255
1,297
1,880

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
) (1הוצאות )הכנסות( מימון אחרות בגין אג"ח כוללות הפחתת הוצאות נכיון ופרמיה ,הוצאות הנפקה וגיוס אגרות חוב בסך ) (121מיליוני ש"ח (114) ,מיליוני ש"ח (94) ,מיליוני שקל חדש
בשנים  ,2007 ,2008 ,2009בהתאמה.
) (2הוצאות מימון בגין הלוואות כוללות הפחתת הוצאות גיוס הון בסך של  38מיליוני שקל חדש 43 ,מיליוני ש"ח ,ו 46 -מיליוני ש"ח בשנים  ,2007 , 2008 ,2009בהתאמה.
) (3א .שיעור ההיוון בגין מקורות האשראי הלא ספציפי בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2009הינו .4.5051%
ב .שיעור ההיוון בגין מקורות האשראי הלא ספציפי בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2008הינו .4.8636%
ג .שיעור ההיוון בגין מקורות האשראי הלא ספציפי בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2007הינו .3.9157%
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .32הוצאות מימון ,נטו )המשך(
ב .הפסד )רווח( משחיקת התחייבויות ,נטו ):(1
לשנה שנסתיימה
2009

הפסד )רווח( כתוצאה
משינוי במדד בגין................
הפסד )רווח( כתוצאה
משינוי בין מדד ידוע למדד
בגין ..................................
רווח מתיסוף ריאלי של
מטבע חוץ ,נטו )..............(2
הלוואות וחייבים .................

ביום

31

*2008
במיליוני שקל חדש

בדצמבר
*2007

76

)(11

)(20

)(24

130

)(119

)(881
167

)(907
29

)(1,924
127

)(662

)(759

)(1,936

)(1

לפני היוון הוצאות )הכנסות( מימון והעברת הכנסות לנכס פיקוח.

)(2

נטו לאחר השפעת עסקאות הגנה ,ולאחר קיזוז השפעת שחיקת פקדונות מכספי גיוסי הון פרטיים ומהלוואות אחרות ,שהופקדו
בבנקים.

* הוצג מחדש )ראה ביאור  35להלן(.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .33מידע על בסיס ערכים נומינליים
א .הון המניות
מורכב כדלקמן-:
רשום

בדצמבר
31
ליום
2008
2009
מונפק ונפרע
מונפק ונפרע
בשקל חדש

2007
מונפק ונפרע

 80,167,387מניות רגילות בנות 0.1
שקל חדש כ"א )מונפק ונפרע -
 80,164,986מניות רגילות( ..............

8,016,739

8,016,499

8,016,499

8,016,499

 40,053,252מניות רגילות ב' בנות 0.1
שקל חדש כ"א.................................

4,005,325

4,005,325

4,005,325

4,005,325

 39,531מניות לא מוגדרות בנות 0.1
שקל חדש כ"א.................................

3,953

סה"כ .............................................

12,026,017

12,021,824

12,021,824

12,021,824

ב .זכויות בעלי המניות
 (1בחלוקת דיבידנד:
בחמשת האחוזים הראשונים
לבעלי המניות הרגילות

-

בעלי מניות רגילות בלבד.

בחמשת האחוזים הבאים
לבעלי המניות הרגילות

-

לבעלי מניות רגילות ורגילות ב' אחוז שווה ,עד אשר יגיע
סך כל הדיבידנד המצטבר ששולם על המניות הרגילות ל 10% -ועל
המניות הרגילות ב' ל 5% -לשנה.

בחמשת האחוזים הבאים
לבעלי המניות הרגילות

-

לבעלי מניות רגילות ב' אחוז כפול מאשר לבעלי מניות רגילות ,וזאת
עד אשר יגיע סך כל הדיבידנד המצטבר ששולם על המניות הרגילות
ל 15% -לשנה ועל המניות הרגילות ב' ל  15% -לשנה.

באחוזים הבאים

-

לבעלי מניות רגילות ורגילות ב' אחוז שווה.

לדעת החברה ,זכויות אלו של בעלי המניות לדיבידנד ,מתייחסות לערך הנקוב של הון המניות המותאם.
 (2בפרוק:
העודפים לאחר החזר הון המניות הנפרע לבעלי המניות -ראשית לבעלי מניות רגילות ולאחר מכן לבעלי
מניות רגילות ב' ,יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי להון המניות הנפרע בהתחלת הפרוק על המניות המוחזקות
ע"י כל אחד מהם.
 (3לתאריך הדוחות הכספיים החזיקה מדינת ישראל ב 120,033,262 -מניות רגילות המהווים 99.85%
מההון הנפרע של החברה.

136

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .34דיווח מגזרי
א .כללי
החברה מיישמת את " IFRS 8החל מ 1 -בינואר .2009
תקן דיווח כספי בינלאומי זה מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי מספר " 14דיווח מגזרי" IFRS 8 .מחייב יישום של
"גישת ההנהלה" ,לפיה מוצג המידע המגזרי לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים.
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
בחברה ) (CODMלצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים .מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי
של החברה הוא מנכ"ל החברה.
ב .פירוט מגזרי פעילות ברי דיווח
פעילות החברה מורכבת משלושה מגזרי פעילות עיקריים המהווים את כלל הפעילויות בשרשרת החשמל.
להלן הפעילויות:
• מגזר הייצור -כולל את הפעילות ב 17 -אתרים של תחנות הכח המייצרות חשמל .מפיק את הכנסותיו בהתאם
לחלקו בתעריף החשמל הנקבע על ידי הרגולטור )רשות החשמל(.
• מגזר ההולכה  -כולל את מערכת ההולכה וההשנאה של החשמל במתח על עליון ולמרחק רב .מפיק את
הכנסותיו בהתאם לחלקו בתעריף החשמל הנקבע על ידי רשות החשמל.
• מגזר החלוקה  -כולל את מערך רשתות החשמל ותחנות הטרנספורמציה המספקת את החשמל לצרכנים
הסופיים למעט מספר מצומצם של לקוחות הרוכשים חשמל במתח עליון ישירות ממערכת ההולכה ,וכן מערך
שירות הלקוחות והגבייה של החברה .מפיק את הכנסותיו בהתאם לחלקו בתעריף החשמל הנקבע על ידי רשות
החשמל.

137

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .34דיווח מגזרי )המשך(
ג .ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות ]יעודכן בהמשך[
הכנסות המגזרים מחושבות בהתבסס על תעריף החשמל למגזר ,המתפרסם על ידי רשות החשמל שהוא מוכפל
בכמות נמכרת )קוט"ש( של אותו מגזר .הוצאות המגזרים מחושבות כך שהוצאות הניתנות לזיהוי ספציפי נזקפות
ישירות לסעיפים המתאימים .בנוסף ,הוצאות עקיפות מסוימות נרשמות לפי הקצאה המהווה אומדן סביר לייחוס
הוצאות אלו ,וזאת תוך התאמה לבסיס תעריף החשמל .מקבל ההחלטות הראשי מקבל את תוצאות הפעילות של כל
מגזר עד לרמת הרווח )ההפסד( הנקי.
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
סה"כ
מגזר
מגזר
מגזר
חברה
החלוקה
ההולכה
הייצור
)במיליוני שקל חדש(
הכנסות ** .............................
רווח תפעולי ...........................
רווח )הפסד( לפני מיסים
על הכנסה .............................
רווח )הפסד( נקי .....................
פרטים נוספים
פחת והפחתות ....................
הוצאות מימון ,נטו ................

1,685
536

14,276
1,625
488
883
1,983
1,137
מגזר
הייצור

)(16
243

)(296
112

176
1,238

821
552

1,092
701

3,896
2,390

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר *2008
מגזר
מגזר
החלוקה
ההולכה
)במיליוני שקל חדש(

19,606
2,613

הכנסות ** ..........................
רווח תפעולי ........................
רווח )הפסד( לפני מיסים על
הכנסה ...............................
רווח )הפסד( נקי ..................

1,397
1,000

)(52
)(37

פרטים נוספים
פחת והפחתות ....................
הוצאות מימון ,נטו ................

1,863
1,216

798
589

מגזר
הייצור
16,391
1,820

2,743
405

18,704
2,566

1,711
537

2,825
396
)(347
)(193
1,027
743

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר *2007
מגזר
מגזר
החלוקה
ההולכה
)במיליוני שקל חדש(
2,798
1,681
594
567

סה"כ
חברה
24,142
3,546
998
770
3,687
2,548
סה"כ
חברה

הכנסות ** ..........................
רווח תפעולי ........................
רווח )הפסד( לפני מיסים על
הכנסה ...............................
רווח )הפסד( נקי ..................

932
696

126
94

43
33

1,101
823

פרטים נוספים
פחת והפחתות ....................
הוצאות מימון ,נטו ................

1,816
888

781
441

1,058
551

3,655
1,880

)*( הוצג מחדש ראה ביאור  35להלן.
)**( הכנסות מלקוחות חיצוניים מיוחסות לשלושת המגזרים בהתאם לחלקן בתעריף החשמל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .34דיווח מגזרי )המשך(
ד .ניתוח נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות ]יעודכן בהמשך[
לצורך בקרת ביצועי המגזרים והקצאת המשאבים ביניהם ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי עוקב אחר הנכסים
המוחשיים ,הבלתי מוחשיים והפיננסיים של כל מגזר .כל נכסי החברה מוקצים למגזרים השונים .השקעות לתקופה
כוללות השקעות ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים ולא כוללות מכשירים פיננסיים ונכסי מיסים נדחים .כמו כן,
מקבל ההחלטות התפעוליות מקבל נתונים של כלל התחייבויות החברה כשהן מחולקות לשלושת המגזרים.
ליום  31בדצמבר 2009
מגזר החלוקה
מגזר ההולכה
)במיליוני שקל חדש(

מגזר הייצור
נכסים ................................
השקעות לתקופה )**( ..........
התחייבויות .........................

16,545
573
12,660

41,104
2,603
33,171

ליום  31בדצמבר (*) 2008
מגזר החלוקה
מגזר ההולכה
)במיליוני שקל חדש(

מגזר הייצור
נכסים ................................
השקעות לתקופה .................
התחייבויות .........................

17,251
588
13,764

43,076
1,604
35,354

20,908
651
16,526

ליום  31בדצמבר (*) 2007
מגזר החלוקה
מגזר ההולכה
)במיליוני שקל חדש(

מגזר הייצור
נכסים ................................
השקעות לתקופה .................
התחייבויות .........................

21,870
760
16,859

16,443
596
12,972

41,409
1,204
34,429

19,754
1,157
15,384

סה"כ חברה
79,519
3,936
62,690
סה"כ חברה
81,235
2,843
65,644
סה"כ חברה
77,606
2,958
62,785

)*( הוצג מחדש  -ראה ביאור  35להלן.
)**( כולל השקעות בגין תוכנית החירום למשק החשמל הכוללת הקמת שלושה מחז"מים ובניכוי השתתפות
הצרכנים בסך  951מיליוני ש"ח )ראה גם ביאור  3ה'  2לעיל(
 .35הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות
א .בעקבות החלטת דירקטוריון החברה הוחל בחברה במהלך הרבעון השני של שנת  2009במחקר אקטוארי חדש
לגבי השכר והפנסיה בחברה )להלן" :המחקר"( .ממצאים ראשוניים של המחקר העלו כי מנגנון עדכון הפנסיה
הקיים בחברה )ללא השפעת שינויים עתידיים העשויים לחול בו( מביא לכך שמרבית הפנסיונרים נמצאים כבר
בתקרת סולם השכר וכי כמעט כל העובדים הפעילים יגיעו לתקרה זו עוד לפני פרישתם לפנסיה .כפועל יוצא מכך
התברר שההנחה האקטוארית אשר שימשה לגבי התפתחות הפנסיה  -בשיעור ריאלי של  2%לשנה  -אינה
מתאימה.
ב .בעקבות ממצאים אלו הציגה הנהלת החברה את עמדתה ,לפיה ההנחה לגבי התפתחות הפנסיה בעתיד צריכה
להיות הצמדה למדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( לאחר הענקת דרגת פרישה לעובד הפורש.
ג .החברה לא הגיעה להסכמה עם רואה החשבון המבקר שלה על הטיפול החשבונאי הנכון ובעניין זה התעוררו שתי
מחלוקות מרכזיות:
הראשונה ,האם בהתאם לתנאים הקיימים בתוכנית הפנסיה של החברה ניתן להביא בחשבון את ההנחה
האמורה בסעיף ב' לעיל.
השנייה ,האם הטיפול החשבונאי הנדרש לגבי הקיטון בהערכת המחויבות לפנסיה הינו שינוי אומדן או תיקון
טעות המחייב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .35הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(
ד .החברה קיימה דיונים מעמיקים והתייעצויות עם יועצים חיצוניים לגבי הסוגיות האמורות ועמדתה היתה ,כי ניתן
להביא בחשבון את ההנחה האמורה בסעיף ב' לעיל בתנאים הקיימים בתוכנית הפנסיה וכי הטיפול החשבונאי
הנכון הוא על דרך שינוי אמדן ולא תיקון טעות.
ה .לנוכח האמור ,פנתה החברה ,ביום  6באוגוסט  ,2009לקבלת הנחיה מקדמית )"פרה רולינג"( מהרשות לניירות
ערך בעניין זה.
ו.

ביום  26באוגוסט  2009התקבלה החלטת ההנחיה המקדמית מרשות ניירות ערך ובמסגרתה נקבע כי על החברה
ליישם הנחה אקטוארית בנוגע להעלאות השכר העתידיות של הפנסיונרים אשר תואמת )(mutually compatible
את ההנחה של החברה לגבי עובדיה הפעילים ,המיושמת בדוחותיה הכספיים ,ואשר מבוססת על המחקר
האקטוארי העדכני ביותר שקיים בידי החברה ואשר לפיה שיעור הירידה הריאלית של סולם הדרגות של העובדים
הפעילים )בהתעלם מהשפעת עליה בדרגה בתוך סולם הדרגות( הינו כ 1.54% -לשנה.
עוד נקבע בהחלטה ,כי יישום ההנחה בדבר אומדן העלאות שכר עתידיות של פנסיונרים בשיעור ריאלי של 2%
לשנה בו נקטה החברה בדוחותיה הכספיים ,מהווה טעות בתקופת דיווח קודמת כהגדרתה בתקן חשבונאות
בינלאומי  (IAS 8) 8וכי על החברה ליישם את הוראות  IAS 8בקשר עם תיקון טעויות מהותיות בתקופות קודמות,
ולתקן את דוחותיה הכספיים בדרך של הצגה מחדש על מנת לשקף בהם למפרע את תיקון הטעות כאמור.

ז .דירקטוריון החברה החליט לפעול בהתאם להחלטת רשות לניירות ערך ולתקן את הדוחות הכספיים בדרך של
הצגה מחדש שבוצעה בדוח יוני .2009
ח .במסגרת החישובים האקטואריים שבבסיס ההצגה מחדש בוצעו תיקונים רלבנטיים נוספים כדי ליישם את
העקרונות שביסוד החלטת רשות ניירות ערך גם לגבי התפתחות השכר הריאלי בתקופת העבודה וזאת לאחר
התייעצות מקצועית שקיימה עם רואה החשבון המבקר.
ט .בעקבות ההצגה מחדש של המחויבויות האקטואריות ,הוצגו מחדש גם סעיפים אשר בסכומיהם נכללה זקיפת
עלויות עבודה בעבר )כגון רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים( וכן הוצגו מחדש סכומי המיסים הנדחים.
י.

בנוסף ,בעקבות ההצגה מחדש של המחויבויות האקטואריות ,נכללו בדוחות הכספיים בדרך של הצגה מחדש
הפרשות להשבת סכומים עקב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לגבי הפער בין החישובים שלפיהם נקבע
התעריף בעבר לבין החישובים החדשים שנעשו בעקבות ההצגה מחדש )ראה ביאור  21לעיל(

יא .להלן השלכות ההצגה מחדש על בסיס האמור בסעיפים לעיל על הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות
הרלבנטיים:
(1

השפעת ההצגה מחדש על סעיפי הדוח על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר 2008
במיליוני שקל חדש
השפעת*
כפי שדווח בעבר )במאזן
ההצגה מחדש
דצמבר (2008
עודף נכסי תוכנית הפנסיה על
המחוייבות לפנסיה ..............................
התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה .......................................
התחייבות בגין הטבות לעובדים ,נטו
רכוש קבוע ,נטו....................................
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו.....................
הפרשות להשבת סכומים עקב ההצגה
מחדש של הדוחות הכספיים ..................
מיסים נדחים נטו ..................................
הון עצמי )שינוי בסעיף עודפים( ..............

)(6,395
)(6,395
61,573
827
)(3,429
)(10,977

4,897

4,897

4,010
8,907

)(2,385
2,512

)(821
)(38
)(1,863
)(1,539
)(4,614

* השפעות נוספות בגין סעיפי קרקעות בחכירה וזכאים אינן מהותיות ולכן לא הוצגו.
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כמוצג בדוחות
כספיים אלו

60,752
789
)(1,863
)(4,968
)(15,591

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .35הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(
 (1השפעת ההצגה מחדש על סעיפי הדוח על המצב הכספי )המשך(:
ליום  31בדצמבר 2007
השפעת*
כפי שדווח בעבר )במאזן
ההצגה מחדש
דצמבר (2008
עודף נכסי תוכנית הפנסיה על
המחוייבות לפנסיה ..............................
התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה .......................................
התחייבות בגין הטבות לעובדים ,נטו
רכוש קבוע ,נטו....................................
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו.....................
הפרשות להשבת סכומים עקב ההצגה
מחדש של הדוחות הכספיים ..................
מיסים נדחים נטו ..................................
הון עצמי )שינוי בסעיף עודפים( ..............

)(6,103
)(6,103
62,579
838
)(3,280
)(10,407

כפי שדווח בעבר
)בביאור  32לדוח
דצמבר (2008
עודף נכסי תוכנית הפנסיה על
המחוייבות לפנסיה ..............................
התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר
סיום העסקה .......................................
התחייבות בגין הטבות לעובדים ,נטו
רכוש קבוע ,נטו....................................
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......................
הפרשות להשבת סכומים עקב ההצגה
מחדש של הדוחות הכספיים ..................
מיסים נדחים נטו ..................................
הון עצמי )שינוי בסעיף עודפים( ..............

)(6,087
)(6,087
63,324
899
)(3,084
)(9,792
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כמוצג בדוחות
כספיים אלו

4,622

4,622

3,833
8,455

)(2,270
2,352

)(704
)(38
)(1,780
)(1,471
)(4,414

ליום  1בינואר 2007
במיליוני שקל חדש
)בלתי מבוקר(
השפעת*
ההצגה
מחדש

61,875
800
)(1,780
)(4,751
)(14,821

לאחר השפעת
ההצגה
מחדש

4,050

4,050

3,890
7,940

)(2,197
1,853

)(509
)(103
)(1,699
)(1,384
)(4,206

62,815
796
)(1,699
)(4,468
)(13,998
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מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .35הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות )המשך(
 (2השפעת ההצגה מחדש על סעיפי דוח על רווח והפסד/רווח כולל:
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2008
במיליוני שקל חדש
כפי שדווח בעבר )במאזן
דצמבר (2008
19,038
עלות הפעלת מערכת החשמל ................
829
הוצאות מכירה ושיווק............................
714
הוצאות הנהלה וכלליות .........................
הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיה,
379
נטו ....................................................
2,442
הוצאות מימון ,נטו ................................
רווח לפני מיסים ...................................
מיסים על ההכנסה ...............................
רווח נקי .............................................
רווח כולל ...........................................

740
170
570
570

השפעת
ההצגה מחדש
)(187
)(50
)(40

כמוצג בדוחות
כספיים אלו
18,851
779
674
292
2,548

)(87
106

998
228
770
770

258
58
200
200

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
במיליוני שקל חדש
כפי שדווח בעבר
)במאזן דצמבר (2008
16,699
עלות הפעלת מערכת החשמל ................
835
הוצאות מכירה ושיווק............................
747
הוצאות הנהלה וכלליות .........................
הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיה,
)(8
נטו ....................................................
1,774
הוצאות מימון ,נטו ................................
רווח לפני מיסים ...................................
מיסים על ההכנסה ...............................
רווח נקי .............................................
רווח כולל ...........................................

823
205
618
618

השפעת
ההצגה מחדש
)(192
)(62
)(36

כמוצג בדוחות
כספיים אלו
16,507
773
711

)(94
106

)(102
1,880

287
73
205
205

1,101
278
823
823

* סווג מחדש.

 .36אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי – מעבר לכלול בביאורים שלעיל
א .לאחר תאריך המאזן חל תיסוף ריאלי של השקל בעיקר מול מטבע הליש"ט והאירו ,אליהם חשופה החברה
בהתחייבויותיה ,אשר הביאו להכנסות מימון בתקופה שמיום המאזן ועד ליום  20במרס  ,2010בסך של כ30 -
מיליוני שקל חדש.
ב .ביום  1בפברואר  2010התקבלה החלטת רשות החשמל בנוגע לעדכון בסיס התעריפים למקטע הייצור לשנים
 .2010-2014ההשלכות הכספיות של החלטת רשות החשמל כאמור מתוארות בביאור " 3השלכות תעריף
החשמל הנוכחי והעתידי של החברה".
ג .על פי תקנות ) 9ה( ו 46 -לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל  ,1970 -מאחר וטרם מונה בחברה
יו"ר דירקטוריון מאז סיום כהונתו של יו"ר היוצא ,מר מרדכי פרידמן ,ביום  22בפברואר  ,2010החליט הדירקטוריון
בתאריך  28במרס  ,2010להסמיך במקום יו"ר הדירקטוריון את הדירקטור החיצוני ד"ר זיו רייך )שהינו בעל
מיומנות חשבונאות ופיננסית( לצורך החתימה על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2009
ד .בתאריך  18במרס  2010הוסכם בין נציגי המדינה ,ההסתדרות ,ארגון העובדים וההנהלה על כניסה להליך של
דיונים על נושא השינוי המבני ,הארגוני וזכויות העובדים הקשורות אליהם )ראה גם ביאור  1י' לעיל(.
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות
שר האוצר רשאי ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,וביחס לחברה ציבורית  -בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ,לקבוע
לפי הצעת רשות החברות כללים לעריכת דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא נותנת שירות חיוני
לציבור ,לרבות לעניין הפרטים שייכללו בהם ,העקרונות החשבונאיים לעריכתם ,וההצהרות והביאורים שיצורפו להם.
ראתה רשות החברות כי אינטרס ציבורי מחייב זאת ,רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים
בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין ,ובלבד שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים,
בדין או בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובכללי הדיווח המקובלים.
חלקה רשות החברות על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה הממשלתית נדרשת להגישו
לפי כל דין ,רשאית היא ,אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת ,להורות לחברה לגלות את עמדת רשות החברות
ולתאר את המחלוקת בדוחות ,להנחת דעת רשות החברות.
החברה החליטה בינואר  2005להיערך ,על מנת לאפשר עריכת דוחות כספיים נפרדים לכל פעילות ,כנדרש בהוראות
רשות החברות בהוראה )להלן" :דוחות כספיים נפרדים"( ,כאשר תוכנית העבודה כוללת ,בין היתר ,הכנת מתודולוגיה,
נהלי עבודה ,נהלי בקרה פנימית וכן פתרון מחשובי .ביצוע העבודה בהתאם להחלטה זו נדחתה כתוצאה מעיצומים
שנקטו העובדים אשר מנעו את יישום ההחלטה.
ביום  26במרס  ,2006נתקבל בחברה מכתב ממנהל רשות החברות בו הודיע ,כי יישום אבני הדרך הראשונות ,אשר
נקבעו כי יסתיימו עד ליום  26במרס  ,2006נדחו ברבעון אחד לפחות .עד ליום החתימה על הדוחות הכספיים לא חלה
כל התפתחות בנושא.
יישום הוראות רשות החברות לגילוי פעילויות החברה ,מהווה תנאי בתקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת
דוחות כספיים של חברת החשמל ישראל בע"מ( )הוראת שעה( ,התשס"ד ) 2004 -להלן" :התקנות"( שהתקין שר
האוצר לעניין עריכת דוחות כספיים מותאמים ,החל מיום  1בינואר  2004ועד ליום  31בדצמבר  2007לרבות התיקון
בתקנות החברות הממשלתיות מיום  30ביוני  2008אשר הינן בתוקף עד ליום  31בדצמבר ) 2009ראה ביאור  2א'
) (4לעיל( .בנוסף לכך ,אי הכללת מידע הנדרש על פי חוק בדוחות הכספיים עלול להביא לפגיעה ביכולת החברה
לפרסם דוחות כספיים.
בהתאם להוראות רשות החברות שעיקרן בחוזר דוחות כספיים  ,2008-3נדרשה החברה על ידי רשות החברות,
בהתאם לסמכותה על פי חוק החברות הממשלתיות )ראה ביאור  1ד' לעיל( ,בין היתר ,לכלול מידע נוסף )מעבר
למידע הנדרש בדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים( כדלקמן:
א .בהתאם להחלטת הממשלה מיום  5באוגוסט  2004התקינה החשבונאית הכללית לגבי חברות ממשלתיות הינה
של הסקטור הפרטי .התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות ,הינה בנוסף לתקינה של הסקטור הפרטי או
כהרחבה או בחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי רשות החברות .התקינה הייחודית
לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק.
ב .נקבעו לחברה ממשלתית יעדים תכלול החברה בדוחות הכספיים מידע כספי מהותי הרלוונטי למדינה וליתר
המשתמשים בהם לצורך קבלת החלטות כלכליות באופן שהמידע ישקף באופן נאות יותר את המהות הכלכלית של
האירועים והעסקאות בביצוע היעדים שנקבעו ותכלול מידע עקיב בר השוואה לתקופות קודמות.
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
החברה תדווח ,על העניינים הבאים:
(1
היעדים שנקבעו )כאמור בסעיף  2א .7עמ'  6בחוזר( בין בחקיקה ,בין בהחלטות ממשלה או על ידי רשות מוסמכת
על פי דין לקבוע יעדים וכן בהסכמים בין המדינה או רשות מרשויותיהם לבין החברה.
(2

ביצוע כספי של היעדים שנקבעו לרבות שיעור הביצוע ,במידה והיעדים והשיעור ניתנים לכימות בהתאם לאומדן
סביר.

(3

מגבלות וקשיים כספיים שהתעוררו במהלך ביצוע היעדים שנקבעו והשלכותיהם הכספיות של מגבלות וקשיים
אלה.

(4

העניקה החברה זכות שיש בה להגביל את המדינה כאמור בסעיף  11א'  9א' לחוק החברות הממשלתיות תציין
המגבלות שנוצרו ,הסיבות והכדאיות ליצירת המגבלות ותיאור האישורים שניתנו בהתאם לחוק .במידה ולא יינתן
על כך גילוי והסברים.

(5

נכללו ביעדים שנקבעו לחברה ,יעדים פיננסיים ,לרבות יעדים לעמידה בעלויות נורמטיביות מוכרות יש לתת גילוי
להם לרבות לעלויות הנורמטיביות ולהפרשים בינן לבין העלויות בפועל כפי שהן באות לידי
ביטוי בדוחות הכספיים:
 עמידה ביעד של דקות אי הספקה. לגבי היעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה ,מסמך המדיניות ובתיקון מספר  5לחוק )ראה ביאור  1ג'( ,נועדועל פי מוציאיהם ,בין היתר:
 לאפשר על ידי תעריפי ההולכה והחלוקה שיעור תשואה נאות להון ויציבות פיננסית של חברות ההולכה ,ניהולהמערכת וחברות החלוקה.
 להביא לכך שעד ליום  1בינואר  2012ירד שיעור האחזקות של חברת האחזקות בכל אחת מחברות הייצור ל- 51%לרבות בדרך של הנפקה לציבור.
 עם מכירת  49%מאחזקות חברות האחזקות בחברת ייצור ,חברה זו תורשה לעסוק בהתפלת מים על פי כלליהחברה הנהוגים בתחום.
 לעלויות המוכרות של השינוי המבני יימצא ביטוי בתעריפי החשמל העתידיים. מכירת הנכסים לחברות החדשות ,תיעשה באופן שהנכסים וההכנסות שיהיו לחברה לאחר ביצוע השינויהמבני ,במישרין ובעקיפין  -באמצעות החזקותיה בחברות הבנות שיוקמו ,יאפשרו את פרעון יתרת חובה של
החברה לנושים.
 להלן מידע לגבי יעדים פיננסיים שנקבעו:א( מנוף פיננסי -
רשות החשמל קבעה יחס מנוף פיננסי נורמטיבי )למימון רכוש ללא רכוש בהקמה( בין ההון העצמי להון
הזר של ) 1:2רשות החשמל מתייחסת לצרכי התעריף אל המיסים הנדחים ,כחלק מההון העצמי( .היחס
המשתקף בדוח הכספי ליום  31בדצמבר  2009הוא  1:2.49תשלום דיבידנד שהופרש וטרם חולק מרווחי
החברה בסך של  2.35מיליארד שקל חדש ,ישנה יחס זה ליחס של .1:2.8
ב( עמידה ביעד שנקבע בתעריף החשמל לגבי יחס החשיפה בין ההתחייבויות במטבע זר להתחייבות
בשקלים
רשות החשמל קבעה כי הרכב ההון הזר הצמוד לסל המטבעות מתוך סך ההון הזר המוכר ,יקטן מידי
שנה מ 70% -בשנת  ,2002עד  47.43%בשנת  .2008היחס המשתקף ליום הדוח על המצב הכספי הינו
) 58.5%נטו לאחר עסקאות הגנה .(41.7%
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
ג( שיעור התשואה על הון עצמי
בהתאם למדיניות התעריף רשות החשמל החליטה כי שיעור התשואה השנתי על הון עצמי ,יהיה  7%על
מקטע הייצור 5.5% ,על מקטע ההולכה ו 6.2% -על מקטעי החלוקה במתח גבוה ונמוך .לתאריך המאזן
עומד שיעור התשואה על ההון העצמי במונחים שנתיים :תשואה של  18.3%במקטע הייצור ,תשואה של
 4.3%במקטע ההולכה ותשואה שלילית של  3.7%במקטע החלוקה במתח גבוה ונמוך ,ראה ביאור  3ב'
לעיל )זאת בהתאם לדוחות לפי מקטעי הפעילות של החברה ייצור ,הולכה וחלוקה ,ראה ביאור  38להלן(.
ד( החברה נדרשה להגיש במועדים שנקבעו ,לשרים ולרשות החברות בהתאם לסעיף  33 ,32ב' ו34 -
)א (1לחוק החברות הממשלתיות ,תוכנית עבודה ותקציב שנתיים ורב שנתיים הכוללים ,בין היתר ,את
השלכות השינוי מבני במשק החשמל.
עקב עיצומי העובדים החברה אינה יכולה בשלב זה ,להכין כל תוכנית עסקית הכוללת את השינוי המבני
כנדרש ,ובכוונתה להיערך ולהכין תוכנית שכזו לכשיתאפשר.
בדירקטוריון החברה נדונה טיוטה מקדמית של תכנית עסקית אשר ,כפי שצוין בה כוללת הנחות שאינן
תואמות את השלכות יישום תיקון מספר  5והחלטות הממשלה בהקשר של השינוי המבני ואינה כוללת
את המידע הנדרש כאמור לעיל.
השר ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,רשאי לדרוש ממחזיק ברשיון כאמור להגיש לאישורו תוכנית פיתוח,
שלמה או בחלקים לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון ,ואם לא הגיש תוכנית פיתוח לאישור השר
לקבוע לו ,בהתייעצות עם רשות החשמל ,תוכנית פיתוח ,ובמקרה כזה יהא עליו לפעול לפיה .השר
רשאי לקבוע תקנות לעניין אחריות בעל רשיון הולכה לפיתוח משק החשמל ,בהתאם לתוכנית פיתוח
כאמור ,לרבות תכנון רשת החשמל.
ג .חברה ממשלתית תיתן בדוחות הכספיים גילוי בנוגע למדיניות רשות החברות לגבי חלוקת דיבידנד מרווחי החברה
)גילוי בהתאם לנדרש בסעיף זה ראה בדוח על השינויים בהון העצמי(.
ד .החברה נדרשת לפעול להתאמת יתרות מלאה עם המדינה ,רשויותיה ,חברות ממשלתיות אחרות ובעלי עניין
אחרים .לא התקבלו אישורי יתרה בכתב מהגורמים המוסמכים ,כאמור לעיל ,תיתן לכך החברה גילוי בדוחותיה,
בכפוף למהותיות.
החברה פנתה בסוף שנת  2009בבקשה לקבלת אישורי יתרה מכ 171 -לקוחות ומכ 114 -ספקים העונים על
הקריטריונים האמורים מעלה .טרם נתקבלו חזרה _ אישורים מלקוחות ונתקבלו כ 34 -אישורים מספקים,
שהותאמו במלואם.
ה .חברה תיתן ביטוי בדוחות הכספיים בנוגע לנכסים )מקרקעין ומחוברים( כמפורט להלן:
 (1החברה תיתן גילוי נאות בדוחות הכספיים לזכויותיה בנכסים מהותיים )מקרקעין ומחוברים( שבידיה או
שמופעלים/מוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים לרבות נכסים שיש או שהיתה מחלוקת בעבר עם מי
מרשויות המדינה לעניין הזכויות בהם .גילוי זה יכלול את פירוט זכויות החברה בנכסים אלו )בעלות ,חכירה
ולאילו מועדים ,נאמנות וזכויות אחרות( וכן תנאים ,הגבלות או מחויבויות שיש לחברה בנוגע לנכסים אלו
)חובת העברה למדינה ,חובת קבלת אישור להעברת זכויות בהם וכו'(.
 (2פירוט זכויות המדינה בנכסים הנ"ל.
 (3פירוט זכויות אחרות בנכסים הנ"ל.
 (4מועד יצירת הזכויות בסעיפים א'  -ג' לעיל.
 (5מצב הרישומים או האישורים שנתקבלו או ניתנו בנוגע לזכויות הנ"ל כגון רישום או אישור בעלות או חכירה או
נאמנות ,שכירות מוגנת או בר רשות ,צווי תפיסה/סגירה/אחר ,רישום הערת אזהרה בטאבו ובכל מקום רלוונטי
אחר ובהתאם להוראות כל דין.
 (6מחלוקות ,אם קיימות ,לגבי הנכסים והזכויות הצמודות לנכסים.
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
 (7חברה תיתן גילוי בדוחות הכספיים ליישום הוראות רשות החברות לכללי דיווח ובקרה ,לגבי מקרקעין
ומחוברים בחברות הממשלתיות בהתאם לחוזר דוחות כספיים  2006-3מיום  17בספטמבר .2006
 המידע הנדרש לעיל לא נכלל בדוחות הכספיים אלו עקב עיצומי העובדים )ראה ביאור  24ג' לעיל( .במכתבושל מנכ"ל החברה אל מנהל רשות החברות מיום  10בינואר  ,2007נאמר כי עוד בשנת  1998החברה
נערכה לאיסוף החומר הרב כמבוקש דלעיל .כמו כן ,מצוין כי בשנת  1998הועברה למשרד האוצר רשימת
הנכסים של החברה ,נכון למועד פקיעת הזכיון ,ומאז ועד היום רשימת הנכסים שנוספה אינה מהותית ביחס
לסך כל הנכסים ואין לה רלוונטיות ביחס להסדר הנכסים בחוק משק החשמל.
בנוסף ,לא כל המידע המבוקש מצוי כיום בידי החברה ,עקב בעיות שונות ברישום הנכסים הרבים שנצברו
במהלך עשרות שנים בידי החברה ,וכן עקב העלויות הגדולות ומשך הזמן הנדרש להוצאת שומות ,מדידות
עדכניות ,ומידע תכנוני אחר ,לאלפי הנכסים של החברה ,כנדרש בדרישות רשות החברות .כמו כן ,ציין
המנכ"ל כי בישיבות עם אנשי רשות החברות ועם נציגי הנהלת החברה במסגרת המשא ומתן על שינוי מבני,
הודיעו נציגי ארגון העובדים כי לא יאפשרו מסירת מידע למדינה או העברת כל חומר הקשור לנכסי החברה
ועוד.
 (8חברה תיתן גילוי נאות בדוחות הכספיים על קיומם של נכסי מקרקעין שאינם משמשים באופן כלכלי לפעילות
החברה והשימוש בהם ביחס לפוטנציאל הינו חלקי ו/או התמורה בגינם הינה חלקית ואינה משקפת תמורה
ריאלית נאותה.
 למיטב ידיעת החברה לא ייגרמו לה הפסדים כספיים מהותיים כאמור .לגבי מספר נכסים )בעיקר מבניםמנהליים( שאינם מאוכלסים נקטה החברה בהליכים במטרה לממשם בדרך של מכירה או השכרה.
 (9חברה תיתן גילוי נאות בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון על פעולות איתור ,זיהוי ורישום נכסים שנעשו
בתקופה המדווחת ועל פעולות איתור וזיהוי כאמור שיש לבצעם וטרם בוצעו.
 ביוזמת החברה ,הוחל במהלך השנים האחרונות מהלך מרוכז ,ממוקד ורצוף לאסוף ולרכז את כל המידע עלכלל נכסי החברה ,אשר היו פזורים באגפים ובמחוזות ,לרבות תחנות טרנספורמציה ,מתקנים
ניידים/ארעיים/שכירות וכו' ולהסדירם בכל הקשור להקמת ספר נכסים ,רישום זכויות )לרבות הערות אזהרה,
ככל שרלבנטי( ,ניהול ופיקוח ,לרבות פינוי פולשים מנכסי החברה או הסדרת מעמדם של שוהים בנכסי
החברה.
בידי החברה ספר נכסים עיקריים מלא )כ 336 -אתרים עיקריים( ,וכן ספר נכסים משניים )כ12,991 -
אתרים משניים ,בעיקר תחנות טרנספורמציה( שנמצא עתה בהליכים להשלמתו .כמו כן ,החברה פועלת
לרישום הזכויות בנכסיה ,הן לעניין הנכסים העיקריים והן לעניין הנכסים המשניים.
בתקופת הדוח רשמה החברה את זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין בגין  57אתרים ,בגין  42אתרים
נוספים נרשמו הערות אזהרה ,נחתמו  47חוזי חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל ,נחתמו  167חוזים לרכישת
חדרי טרנספורמציה ,לא נרשמו זיקות הנאה ואותרו  201נכסים נוספים.
 (10חברה תיתן גילוי נאות בדוחות הכספיים לנכסים מהותיים שלהערכתה קיים לגביהם פער מהותי בין שוויים
ההוגן לבין ערכם בדוחות הכספיים ,אשר אינם רשומים בערכם המלא כאמור בספרי החברה ובכלל זה
בהתאם לשמאויות או הערכות שווי שנעשו ,או הערכות לצרכי ביטוח ,אם נעשו.
 בסיס תעריף החשמל כולל כיסוי מלא )פחת ותשואה על ההון( לכל הרכוש הקבוע המוצג בדוחותיה הכספייםשל החברה בתקופת הבסיס.
לחברה אין בשלב זה הערכות שווי נוספות ,חיצוניות בלתי תלויות ,כלכליות או לצרכי ביטוח ,אך החברה
בחנה את שווי נכסיה ליום  31בדצמבר  2006בעקבות המעבר לדיווח על פי תקנות רשות החברות.
 (11נעשתה שמאות או הערכת שווי מהותית ,יימסרו אלו לדירקטוריון לרשות החברות ,יחד עם כל פרט רלוונטי
לבחינת סבירותם ,נכונותם ,מיומנות ואי תלות מבצעיהם ,זמן סביר קודם לדיון בטיוטת הדוחות הכספיים
בדירקטוריון החברה ,הדירקטוריון יבחן את סבירותן ויוודא שלא ייכלל בהן פרט מטעה כאמור.
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
ו .נעשו שמאויות או הערכות שווי ,והשמאויות או הערכות השווי הינן מהותיות ,כאמור לעיל ,לעניין הערך של פרטים
בדוחות הכספיים ,יצורפו השמאויות או הערכות השווי המהותיות לדוחות הכספיים ויינתן גילוי ,בין היתר ,לעניינים
הבאים כמפורט בחוזר החברות  2007-1בנספח.
 גילוי בהתאם לנדרש בסעיף זה ראה בנספח חוות דעת האקטואר המצורפת לדוחות הכספיים.ז.

בהקשר לאמור בביאור 1ה'  7לעניין עמדת ההנהלה והדירקטוריון לשינוי המבני וכן בעניין האמור בביאור  3ג'
לעניין החלטות רשות החשמל הרי שעמדת רשות החברות הינה כדלקמן:
.1
"משהתקבל תיקון מספר  5לחוק משק החשמל התשס"ז  ,2007 -מחויבת החברה לעמוד בהוראותיו,
לרבות לוחות הזמנים המפורטים בו ולבצע כל הדרוש לשם כך בכפוף לכל דין" .ביולי  2008התקבל תיקון
מספר  8לחוק משק החשמל ראה ביאור  1ב'.
"התייחסות החברה להחלטת רשות החשמל ולהשלכותיה אינה מדויקת .לפיכך ,נבקש לבחון את מדויקות
.2
הצגת השלכות החלטת רשות החשמל ואופן הצגתה בביאור ,לרבות לאחר קבלת התייחסותה של רשות
החשמל לאמור בביאור זה ביחס להחלטותיה ולהשלכותיהן וזאת בהתאם לאמור בחוזר הרשות 1-2007
ובקשותינו כי מצגים בדוחות כספיים של חברה ממשלתית בנוגע למדינה ולרשויותיה )לרבות רשות
החשמל( ,יינתנו ,ככל האפשר ,בתיאום איתן ולאחר מתן אפשרות להן להעביר הערותיהן".

ח .בנוגע להתחייבות הפנסיונית ולשיעור ההיוון ,רשות החברות במכתבה מיום  12במרס  2008הודיעה ,בין היתר,
על עמדתה לפיה "יש לתת ביטוי בשיעור ההיוון לרכיבי הסיכון וחוסר הוודאות הכלולות בפנסיה".
ט .עסקאות עם מדינת ישראל ,רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות:
חברה ממשלתית תיתן גילוי נאות בדוחותיה הכספיים לגבי עסקאות ויתרות עם מדינת ישראל ,רשויותיה וחברות
ממשלתיות אחרות ,לרבות אופן הטיפול החשבונאי בעסקאות ויתרות כאלו .על החברה לוודא כי העסקאות יוצגו
בהתאם למהותן )עסקאות עם המדינה כריבון ,כבעל עניין וכיוצא בזאת( .מקום שקיימת אי בהירות בנושא יש לתת
לכך גילוי בדוחות הכספיים ולפעול בתיאום עם רשות החברות ויתר גורמי המדינה להסרת אי הבהירות האמורה.
י .גילוי לגבי דיווחים על הבקרה הפנימית
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת דוחות נוספים
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( התשס"ח  ,2007 -תחול החובה על החברות הממשלתיות,
ובתוכן על החברה ,לצרף לדוחותיהן הכספיים השנתיים והרבעוניים ,החל מדוח זה .דוח נוסף בדבר הפעולות
שננקטו לשם הבטחת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ,ובהם ,הקמת מערך של בקרה פנימית
שעיקרי מטרותיה הן :בחינת התהליכים המשפיעים על רשומות החברה שמפרטות את עסקאותיה ,וכן לשם ווידוא
קיומן של בקרות ובחינת האפקטיביות שלהן ,וכן בכדי לוודא במידה סבירה של בטחון ,שתקבולי ויציאות החברה
נעשים אך ורק בהתאם להרשאות הגורמים המוסמכים בחברה.
בתקופת הביניים ,שחלה ממועד פרסום התקנות ועד למועד בו תחול החובה לצרף את הדוח הנוסף ,החברה
דיווחה כפי שנקבע בתקנות על פרטי ההתקדמות בהיערכות החברה ,כולל שלבים ולוחות זמנים ,להגשת דוח
נוסף.
החברה נערכה ליישום הנדרש ממנה .במסגרת זו בחרה החברה במשרד ארנסט יאנג ,לשמש כמומחים שילוו
וידריכו את החברה עד לגמר יישום מלוא הנדרש בתקנות ,ופרסומו של הדוח הנוסף הראשון בדבר הפעולות
שננקטו לשם הבטחת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.,
החברה הקימה גופי ניהול ,בקרה ועבודה .הוקמה ועדת היגוי הכוללת גורמי הנהלה בכירים ויועצים בעלי ניסיון
בתחום וכן הוקמו ועדת בקרה וצוות עבודה .במסגרות אלו הוגדרו תפקידי הועדות ולוחות הזמנים להתכנסותן.
החברה סיימה את ההיערכות שנדרשה לשם יישום התקנות ,את שלב תיחום היישום ,ההתארגנות הנדרשת
בחברה ,תיעוד ואימות תהליכי העבודה והבקרות הכלליות במערכות המידע ,את ביצוע המבדקים של הבקרות
וטיפול בפערי הבקרה שנמצאו למעט את המבדקים והטיפול בפערי בקרה ,במידה ויימצאו ,בתהליך "סגירת
תקופה ועריכת דוחות כספיים" שימשכו עד הפקת הדוח הכספי השנתי ,כל זאת ,על פי המתודולוגיות והתקנים
המקובלים ,מודל ה COSO -וה) COBIT -למערכות מידע( ,בסיוע המומחה תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה
החשבון המבקר.
לשם יישום התקנות בחברה שולבה מערכת ייעודית ממוכנת לניהול הפרוייקט ולתחזוקה שוטפת ומתמדת של
הבקרות לאחר סיומו של הפרוייקט .המערכת מאפשרת תיעוד של הסיכונים והבקרות בכל תהליך ,תיעוד של
הבדיקות המבוצעות ותוצאותיהן .כמו כן ,המערכת מאפשרת מעקב אחר תיקון הליקויים והפקת דוחות בקרה
וניהול שונים.
יא .בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שנתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו  2005 -נכללו בדוחות הכספיים אלו הצהרות מנהלים בעמ' .6-9
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
יב .בתאריך  22בנובמבר  ,2007החליטה וועדת הכספים של הדירקטוריון על החלפת תפקידים בין אקטואר החברה
לבין האקטואר הבוחן ,החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2007
יג (1 .ועדת הכספים של דירקטוריון החברה ורשות החברות דנו בצורך בבחינה מחדש של כלל ההנחות שביסוד
ההתחייבויות בשל יחסי עובד – מעביד .בעקבות כך החליטה הוועדה על הקמת וועדת משנה ליישום האמור
לעיל )להלן" :וועדת האקטואריה"( .בין היתר ,נבחן הקשר בין ההנחות העומדות בבסיס חישוב ההתחייבויות
האקטואריות של קופות פנסיה ,הנחיות אגף שוק ההון ואופן החישוב האקטוארי כמוצג בספרי החברה.
 (2בתאריך  24באוגוסט  2008הודיע סגן מנהל רשות החברות לחברה כי "בהמשך לבדיקה שערכה וועדת
הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ )"החברה"( ולישיבות שקיימנו עם הנהלת החברה בנושא
ההתחייבויות האקטואריות ,אשר במסגרתן ,בין היתר ,הועברו לעיונינו נתונים ומסמכים הנוגעים לאופן החישוב
וההצגה החשבונאית של ההתחייבויות לפנסיה בחברה ,אבקש להודיעכם כי רשות החברות הממשלתיות
)הרשות"( מבצעת בדיקה בכל הנוגע לסוגיות הקשורות בהתחייבויות לפנסיה בדוחותיה הכספיים של החברה.
לשם כך ,בין היתר ,מינתה רשות החברות את משרד ברלב ושות' רואי חשבון כבודק מטעמה ,בהתאם לסעיף
 55לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה  1975 -ולתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר הסמכת בודק
בידי הרשות( ,התשס"ה –  .2005הבודק יבוא בדברים עמכם בנוגע לפירוט הסוגיות שייבדקו לכל מועד".
דירקטוריון החברה הנחה את המנכ"ל ואת כל הגורמים הרלבנטיים בחברה לפעול בשיתוף הפעולה עם
הבודק ,ככל שיידרש ,לצורך ביצוע המטלה באופן יעיל.
 (3נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי ישנם נושאים הנמצאים בבחינה ונערכות בדיקות בנושא ההתחייבויות
האקטואריות.
 (4בהמשך למינוי הבודק מטעם רשות החברות פנתה החברה למנהל רשות החברות בתאריך  16בספטמבר
 ,2008והבהירה כי החברה תשתף פעולה עם הבודק ומי מטעמו .במקביל פנתה בקריאה רשות החשמל
למנות בודק מטעמה )או להסתמך על עבודת הבודק שמינתה רשות החברות( נוכח הודעתה כי בכוונתה לבצע
בדיקה משלה אודות המחויבויות הפנסיוניות של החברה .פניה זו טרם נענתה .החברה סבורה כי בדיקה
מקיפה המבוצעת במשותף על ידי דירקטוריון החברה )בשיתוף הנהלת החברה ,אקטואר החברה ורואה
החשבון המבקר( יחדיו עם רשות החברות ורשות החשמל ,יש בה כדי להבהיר אחת ולתמיד את מכלול
הסוגיות השונות בנושא.
החברה הביעה תקווה כי עבודת הבודק שמינתה רשות החברות תבשיל במהרה ,על מנת שניתן יהיה להטמיע
את התוצאות כבר בדוחות הכספיים לשנת .2008
נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם התקבלה בחברה כל התייחסות לגבי דוח הבדיקה כאמור.
 (5בתאריך  10בדצמבר  2009בהמשך לפניות קודמות בנושא פנה יו"ר הדירקטוריון למנהל רשות החברות
בבקשה למידע בדבר ממצאי בדיקת הבודק מטעם רשות החברות .הוא ציין כי בהמשך לפניות החברה בעבר
לקבלת טיוטת דוח הבודק עד היום ,על אף חלוף חודשים רבים לאחר תחילת עבודתו של הבודק מול החברה,
טרם קיבלנו טיוטת דוח הבודק ועיקרי ממצאיו .יו"ר הדירקטוריון טוען כי לקראת הצגת דוחות כספיים
מעודכנים של החברה ,כולל שינויים מהותיים בתחום ההתחייבויות האקטואריות ,ונוכח הזמן הרב שחלף,
נראה כי יש מקום לקבל בצורה מסודרת ודחופה את הממצאים לגבי אותן התחייבויות .העובדה כי עד היום לא
הוצג דוח בדיקה כלשהו בנדון ואפילו לא טיוטא בלתי מחייבת ,מביאה למסקנה כי אין בדוח שהתקבל מהבודק
כל מידע חדש נוסף שכבר היה ידוע לנו מתוך בדיקות החברה ואשר נמסר על ידינו לנציגי רשות החברות.
במידה והמסקנה דלעיל אינה מבוססת ,יש להציג את העובדות לאישורן ללא דיחוי.
יד .בתאריך  29ביוני  2008פנה מנהל רשות החברות אל יו"ר רשות ניירות ערך להתייעצות על פי סעיף  33א' לחוק
החברות בעניין תיקון תקנות לנושא אופן ייחוס המחויבות לפרישת עובדים לפנסיה לפי תקופת שירותם.
בפנייה זו הסביר מנהל הרשות ,בין היתר ,כי ככל שיש צורך בשינוי שיטת ייחוס המחויבות לפנסיה הרי שנושא זה
ייבחן במסגרת בחינת נושאים אקטואריים נוספים הטעונים בדיקה עד הגשת דוחות יוני .2008
רשות החברות הציעה לבצע תיקון לתקנות החברות הממשלתיות בנוגע לעניין הנדון לעיל .התיקון כאמור נכלל
בתקנות שנחתמו על ידי שר האוצר ביום  29ביוני .2008
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 .37מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות )המשך(
טו .בתאריך  23בנובמבר  2008ביקשה רשות החברות ליתן גילוי לעמדתה כלהלן" :מדיניות שמירת שכר ריאלי
לגימלאים היא המדיניות הנכונה המקובלת כיום והיא צריכה להיות מיושמת בחברה .מנגנון קידום הגימלאים
בדרגה בחברה נועד במהותו לשמור על השכר הריאלי של הגמלאים אך בפועל יוצר גידול בשכר הריאלי .בין היתר,
בשל כך שסביבת האינפלציה בישראל השתנתה באופן מהותי לסביבת אינפלציה נמוכה .יש לקחת בחשבון
שסביבת אינפלציה נמוכה וקידום מואץ של הגימלאים בדרגה אינם יכולים לדור בכפיפה אחת לאורך זמן ואינם
מתיישבים עם טובת החברה ,שכן נוצרות לחברה עלויות גבוהות וגרעונות".
טז .אי הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים ומידע נלווה של חברות ממשלתיות:
 (1חברות ממשלתיות נדרשות לוודא כי בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה המוגש על ידיהן לא ייכלל פרט מטעה
לרבות ,מידע העלול להטעות קורא סביר של הדוחות הכספיים והמידע הנלווה להם.
 (2בדוחות הכספיים יצוין במפורש כי המצגים הכלולים בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה הינם באחריות החברה
בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל.
 החברה מציינת כי למיטב ידיעתה ,המצגים של החברה ,מלבד עמדות של גופים שלטוניים שונים הכלוליםבדוחות הכספיים ,הינם באחריות ההנהלה ודירקטוריון החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל.
יז .על פי חוזה רשות החשמל מיום  24בפברואר  - 2010חוזר דוחות כספיים  ,2010-1על החברה לתת גילוי קצר
ותמציתו בדוח הדירקטוריון לסיכונים המהותיים של החברה .אלו יוצגו על פי טיבם וידורגו בקטגוריות ראשיות על
פי מידת השפעתם ,ככל שניתן לגבי כל גורם סיכון ,לדעת הדירקטוריון על החברה.

149

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
בהתאם להוראות רשות החברות ,שעיקרן בחוזר הרשות מיום  2במרס  ,2004נדרשה החברה על ידי רשות
החברות ,בהתאם לסמכותה על פי חוק החברות הממשלתיות ,לכלול מידע נוסף )מעבר למידע הנדרש בדוחות
הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים( ,לגבי יחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילות של יצור,
הולכה וחלוקה.
א .דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
סה"כ חברה

מקטע ייצור

מקטע הולכה

מקטע חלוקה

)במיליוני ש"ח(
הכנסה נדרשת........................

19,233

14,184

1,873

3,176

התאמה להכנסות במקטע.........

)(747

)(4

)(188

)(555

הכנסות מחשמל...................

18,486

14,180

1,685

2,621

הכנסות שונות.........................

218

96

-

122

סה"כ הכנסות.........................

18,704

14,276

1,685

2,743

עלות הפעלת מערכת החשמל....

14,788

12,361

1,041

1,386

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

3,916

1,915

644

1,357

הוצאות מכירה ושיווק..............

749

הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו....................

-

-

749

816

404

123

289

)(215
1,350

)(114
290

)(15
108

)(86
952

רווח מפעולות רגילות.....

2,566

1,625

536

405

הוצאות מימון ,נטו...................

2,390

1,137

552

701

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה.........

176

488

)(16

)(296

מיסים על ההכנסה………........

)(1,062

)(395

)(259

)(408

רווח כולל לתקופה........

1,238

883

243

112

150

חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ב .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
סה"כ מקטע
הייצור

רוטנברג
יח"פ ואחרים
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת........................

14,184

התאמה להכנסות במקטע........

)(4

הכנסות מחשמל...................

14,180

הכנסות שונות.........................

96

סה"כ הכנסות........................

14,276

135

עלות הפעלת מערכת החשמל....

12,361

135

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

1,915

-

135
135
-

אורות רבין

3,917

3,939

)(2

)(2

3,915

3,937

21

24

3,936

3,961

3,338

3,575

598

386

הוצאות מכירה ושיווק...............

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו.................

404

-

87

98

)(114
290

-

)(26
61

)(32
66

רווח מפעולות רגילות................
הוצאות מימון ,נטו...................

1,625
1,137

-

537
378

320
224

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה.........

488

-

159

96

מיסים על ההכנסה…….........

)(395

-

)(130

)(76

רווח כולל לתקופה........

883

-

289

172
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ב .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור  2009לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009המשך(

חיפה

רידינג

גזר

אשכול
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת........................

369

688

1,430

1,444

התאמה להכנסות במקטע........

0

0

0

0

הכנסות מחשמל...................

369

688

1,430

1,444

הכנסות שונות.........................

6

8

16

סה"כ הכנסות........................

375

696

1,446

1,451

עלות הפעלת מערכת החשמל....

340

645

1,270

1,195

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

35

51

176

256

הוצאות מכירה ושיווק...............

7

-

-

-

-

24

32

66

29

)(9
15

)(10
22

)(19
47

)(6
23

רווח מפעולות רגילות.....
הוצאות מימון ,נטו...................

20
13

29
21

129
91

233
162

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה..........

7

8

38

71

מיסים על ההכנסה……..........

)(5

)(8

)(31

)(56

רווח כולל לתקופה........

12

16

69

127

הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו.................
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ב .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור  2009לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009המשך(

חגית

אלון תבור

צפית

רמת חובב
)במיליוני ש"ח(

ט.גז אחרות

הכנסה נדרשת........................

629

575

447

244

367

התאמה להכנסות במקטע........

0

0

0

0

0

הכנסות מחשמל...................

629

575

447

244

367

הכנסות שונות.........................

6

2

2

2

2

סה"כ הכנסות........................

635

577

449

246

369

עלות הפעלת מערכת החשמל....

457

472

394

200

340

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

178

105

55

46

29

-

-

-

-

-

25

12

13

10

8

)(4
21

)(1
11

)(3
10

)(2
8

)(2
6

רווח מפעולות רגילות................
הוצאות מימון ,נטו...................

157
109

94
66

45
31

38
26

23
16

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....

48

28

14

12

7

מיסים על ההכנסה……….......

)(37

)(23

)(13

)(8

)(8

רווח כולל לתקופה........

85

51

27

20

15

הוצאות מכירה ושיווק...............
הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו.................
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ג .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
סה"כ מקטע
החלוקה

מחוז חיפה

מחוז צפון
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת........................

3,176

643

380

התאמה להכנסות במקטע........

)(555

)(112

)(66

הכנסות מחשמל...................

2,621

531

314

הכנסות שונות.........................

122

19

8

סה"כ הכנסות........................

2,743

550

322

עלות הפעלת מערכת החשמל....

1,386

263

170

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

1,357

287

152

הוצאות מכירה ושיווק...............

749

160

84

הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו.................

289

56

35

)(86
952

)(16
200

)(11
108

רווח מפעולות רגילות....
הוצאות מימון ,נטו...................

405
701

87
146

44
80

הפסד מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה..................

)(296

)(59

)(36

מיסים על ההכנסה………........

)(408

)(84

)(48

רווח כולל לתקופה........

112

25

12
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ג .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2009המשך(

מחוז ירושלים

מחוז דרום

מחוז דן
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת........................

389

662

1,102

התאמה להכנסות במקטע........

)(68

)(116

)(193

הכנסות מחשמל...................

321

546

909

הכנסות שונות.........................

50

13

32

סה"כ הכנסות........................

371

559

941

עלות הפעלת מערכת החשמל....

197

284

472

רווח מהפעלת מערכת החשמל...

174

275

469

הוצאות מכירה ושיווק...............

94

153

258

הוצאות הנהלה וכלליות...........
הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו.................

39

56

103

)(11
122

)(17
192

)(31
330

רווח מפעולות רגילות....
הוצאות מימון ,נטו...................

52
88

83
146

139
241

הפסד מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה..................

)(36

)(63

)(102

מיסים על ההכנסה………........

)(51

)(84

)(141

רווח כולל לתקופה........

15

21

39
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ד .פירוט מאזן ליום  31בדצמבר 2009

סה"כ חברה

מקטע הולכה
מקטע ייצור
)במיליוני ש"ח(

מקטע חלוקה

רכוש שוטף...........................

9,861

6,466

1,437

1,958

חובות לזמן ארוך....................

8,339

4,894

601

2,844

רכוש קבוע ,נטו.....................

60,537

29,375

14,326

16,836

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......

369

782

181

232

79,519

41,104

16,545

21,870

התחייבויות שוטפות...............

8,058

4,374

1,171

2,513

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו......................

50,738

26,961

10,590

13,187

מיסים נדחים ,נטו...................

3,894

1,836

899

1,159

הון עצמי...............................

16,829

7,933

3,885

5,011

79,519

41,104

16,545

21,870
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ה .פירוט מאזן לאתרי מקטע הייצור ליום  31בדצמבר 2009
סה"כ מקטע
הייצור

רוטנברג
יח"פ ואחרים
)במיליוני ש"ח(

אורות רבין

רכוש שוטף...........................

6,466

63

1,876

1,636

חובות לזמן ארוך....................

4,894

1,050

899

1,047

רכוש קבוע ,נטו.....................

29,375

98

8,709

5,085

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......

369

122

72

41,104

1,211

11,606

7,840

התחייבויות שוטפות...............

4,374

75

1,222

1,110

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו......................

26,961

1,136

7,154

4,834

מיסים נדחים ,נטו...................

1,836

-

607

356

הון עצמי...............................

7,933

-

2,623

1,540

41,104

1,211

11,606

7,840

-
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ה .פירוט מאזן לאתרי מקטע הייצור ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(

חיפה

רידינג

גזר

אשכול
)במיליוני ש"ח(

רכוש שוטף...........................

162

265

609

723

חובות לזמן ארוך...................

281

335

625

212

רכוש קבוע ,נטו.....................

2,132

502

2,306

3,669

7

29

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......

4

52

2,579

1,109

3,569

4,656

התחייבויות שוטפות...............

389

185

467

332

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו.....................

2,074

736

2,321

2,947

מיסים נדחים ,נטו...................

23

35

147

259

הון עצמי..............................

93

153

634

1,118

2,579

1,109

3,569

4,656
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ה .פירוט מאזן לאתרי מקטע הייצור ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(

חגית

אלון תבור

צפית

רמת חובב
)במיליוני ש"ח(

ט.גז אחרות

רכוש שוטף........................

343

288

212

124

165

חובות לזמן ארוך.................

159

60

103

55

68

רכוש קבוע ,נטו...................

2,631

1,517

1,205

693

828

35

22

8

7

נכסים בלתי מוחשיים,
נטו......

11

3,168

1,887

1,531

880

1,068

התחייבויות שוטפות.............

251

78

116

67

83

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו...................

2,000

1,239

1,121

600

799

מיסים נדחים ,נטו...............

172

107

55

40

35

הון עצמי............................

745

463

239

173

151

3,168

1,887

1,531

880

1,068
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ו .פירוט מאזן לאתרי החלוקה ליום  31בדצמבר 2009
סה"כ מקטע
החלוקה

מחוז צפון
)במיליוני ש"ח(

מחוז חיפה

רכוש שוטף...........................

1,958

410

222

חובות לזמן ארוך....................

2,844

546

359

רכוש קבוע ,נטו.....................

16,836

3,622

1,902

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......

232

49

27

21,870

4,627

2,510

התחייבויות שוטפות...............

2,513

513

293

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו......................

13,187

2,820

1,512

מיסים נדחים ,נטו...................

1,159

243

132

הון עצמי...............................

5,011

1,051

573

21,870

4,627

2,510
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ו .פירוט מאזן לאתרי החלוקה ליום  31בדצמבר ) 2009המשך(

מחוז ירושלים

מחוז דן
)במיליוני ש"ח(

מחוז דרום

רכוש שוטף...........................

245

396

685

חובות לזמן ארוך....................

373

566

1,000

רכוש קבוע ,נטו.....................

2,104

3,425

5,783

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו......

48

29

79

2,751

4,435

7,547

התחייבויות שוטפות...............

321

492

894

התחייבויות לזמן ארוך ולזמן
ארוך מאוד ,נטו......................

1,653

2,671

4,531

מיסים נדחים ,נטו...................

146

239

399

הון עצמי...............................

631

1,033

1,723

2,751

4,435

7,547
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ז .דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2008
סה"כ חברה

מקטע הולכה
מקטע ייצור
)במיליוני ש"ח(

מקטע חלוקה

הכנסה נדרשת...........................

24,230

18,830

1,934

3,466

התאמה להכנסות במקטע...........

)(230

762

)(223

)(769

הכנסות מחשמל........................

24,000

19,592

1,711

2,697

הכנסות שונות............................

142

14

-

128

סה"כ הכנסות...........................

24,142

19,606

1,711

2,825

עלות הפעלת מערכת החשמל......

18,851

16,522

1,041

1,288

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

5,291

3,084

670

1,537

הוצאות מכירה ושיווק..................

779

הוצאות הנהלה וכלליות...............

-

-

779

674

312

112

250

292
1,745

159
471

21
133

112
1,141

רווח מפעולות רגילות.................

3,546

2,613

537

396

הוצאות מימון ,נטו.......................

2,548

1,216

589

743

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו...........................................

רווח )הפסד( מפעולות רגילות
לפני מיסים על ההכנסה............

998

1,397

)(52

)(347

מיסים על ההכנסה …………….

228

397

)(15

)(154

רווח כולל )הפסד( לתקופה........

770

1,000

)(37

)(193

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ח .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2008
סה"כ מקטע
הייצור

רוטנברג
יח"פ ואחרים
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

18,830

התאמה להכנסות במקטע...........

762

הכנסות מחשמל........................

19,592

הכנסות שונות............................

14

סה"כ הכנסות...........................

19,606

155

עלות הפעלת מערכת החשמל......

16,522

155

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

3,084

-

155
155
-

אורות רבין

4,536

4,820

185

197

4,721

5,017

3

4

4,724

5,021

3,836

4,306

888

715

הוצאות מכירה ושיווק..................

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות................

312

-

67

80

159
471

-

38
105

49
129

רווח מפעולות רגילות.................

2,613

-

783

586

הוצאות מימון ,נטו.......................

1,216

-

416

257

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

1,397

-

367

329

מיסים על ההכנסה …………

397

-

107

90

רווח כולל לתקופה........

1,000

-

260

239

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו...........................................

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ח .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2008המשך(
חיפה

רידינג

גזר

אשכול
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

1,125

527

1,821

1,325

התאמה להכנסות במקטע...........

46

22

74

54

הכנסות מחשמל........................

1,171

549

1,895

1,379

הכנסות שונות............................

1

1

3

1

סה"כ הכנסות...........................

1,172

550

1,898

1,380

עלות הפעלת מערכת החשמל......

1,057

439

1,585

1,067

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

115

111

313

313

הוצאות מכירה ושיווק..................

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות................

22

23

53

16

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו...........................................

14
36

18
41

25
78

16

רווח מפעולות רגילות.................

79

70

235

297

הוצאות מימון ,נטו.......................

15

19

100

158

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

64

51

135

139

מיסים על ההכנסה .............

16

10

35

44

רווח כולל לתקופה........

48

41

100

95

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ח .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2008המשך(
חגית

אלון תבור

צפית

רמת חובב
)במיליוני ש"ח(

ט.גז אחרות

הכנסה נדרשת.........................

2,402

503

989

395

232

התאמה להכנסות במקטע..........

98

21

40

16

9

הכנסות מחשמל......................

2,500

524

1,029

411

241

הכנסות שונות..........................

1

-

-

-

-

סה"כ הכנסות.........................

2,501

524

1,029

411

241

עלות הפעלת מערכת החשמל....

2,205

396

931

343

202

רווח מהפעלת מערכת החשמל

296

128

98

68

39

-

-

-

הוצאות מכירה ושיווק.................

-

הוצאות הנהלה וכלליות..............

18

הוצאות מהתחייבויות
לפנסיונרים ,נטו....................

8

10

8

7

6
24

1
9

3
13

2
10

3
10

רווח מפעולות רגילות...............

272

119

85

58

29

הוצאות מימון ,נטו.....................

126

51

31

29

14

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה..................

146

68

54

29

15

מיסים על ההכנסה ......

45

21

16

9

4

רווח כולל לתקופה........

101

47

38

20

11

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ט .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2008
סה"כ מקטע
החלוקה

מחוז חיפה

מחוז צפון
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

3,466

686

425

התאמה להכנסות במקטע............

)(769

)(152

)(94

הכנסות מחשמל........................

2,697

534

331

הכנסות שונות............................

128

28

12

סה"כ הכנסות...........................

2,825

562

343

עלות הפעלת מערכת החשמל......

1,288

244

169

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

1,537

318

174

הוצאות מכירה ושיווק..................

779

162

86

הוצאות הנהלה וכלליות................

250

48

32

112
1,141

22
232

15
133

רווח מפעולות רגילות.................

396

86

41

הוצאות מימון ,נטו.......................

743

152

84

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו...........................................

הפסד מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

)(347

)(66

)(43

מיסים על ההכנסה  -אחרים.........

)(154

)(30

)(19

הפסד כולל לתקופה........

)(193

)(36

)(24

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
ט .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2008המשך(
מחוז ירושלים

מחוז דרום

מחוז דן
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

450

703

1,202

התאמה להכנסות במקטע............

)(100

)(156

)(267

הכנסות מחשמל........................

350

547

935

הכנסות שונות............................

19

21

48

סה"כ הכנסות...........................

369

568

983

עלות הפעלת מערכת החשמל......

188

261

426

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

181

307

557

הוצאות מכירה ושיווק..................

85

154

292

הוצאות הנהלה וכלליות................

33

47

90

14
132

21
222

40
422

רווח מפעולות רגילות.................

49

85

135

הוצאות מימון ,נטו.......................

94

157

256

הפסד מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

)(45

)(72

)(121

מיסים על ההכנסה  -אחרים.........

)(20

)(31

)(54

הפסד כולל לתקופה........

)(25

)(41

)(67

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו...........................................

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
י .דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2007

סה"כ חברה

מקטע הולכה
מקטע ייצור
)במיליוני ש"ח(

מקטע חלוקה

הכנסה נדרשת...........................

21,945

16,604

1,923

3,418

התאמה להכנסות במקטע..........

)(1,219

)(237

)(242

)(740

הכנסות מחשמל........................

20,726

16,367

1,681

2,678

הכנסות שונות............................

144

24

-

120

סה"כ הכנסות...........................

20,870

16,391

1,681

2,798

עלות הפעלת מערכת החשמל......

16,507

14,275

1,001

1,231

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

4,363

2,116

680

1,567

הוצאות מכירה ושיווק..................

773

הוצאות הנהלה וכלליות................

-

-

773

711

353

120

238

)(102
1,382

)(57
296

)(7
113

)(38
973

רווח מפעולות רגילות.................

2,981

1,820

567

594

הוצאות מימון ,נטו.......................

1,880

888

441

551

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה.....

1,101

932

126

43

מיסים על ההכנסה......................

278

236

32

10

רווח כולל לתקופה........

823

696

94

33

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו..................................

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
יא .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2007
סה"כ מקטע
הייצור
הכנסה נדרשת...........................

16,604

התאמה להכנסות במקטע..........

)(237

הכנסות מחשמל........................

16,367

הכנסות שונות............................

רוטנברג
יח"פ ואחרים
)במיליוני ש"ח(
122
122
-

24

אורות רבין

3,727

3,998

)(54

)(58

3,673

3,940

)(1

2

סה"כ הכנסות...........................

16,391

122

3,672

3,942

עלות הפעלת מערכת החשמל......

14,275

122

2,969

3,424

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

2,116

-

703

518

הוצאות מכירה ושיווק..................

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות................

353

-

72

89

)(57
296

-

)(13
59

)(17
72

רווח מפעולות רגילות.................

1,820

-

644

446

הוצאות מימון ,נטו.......................

888

-

328

209

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו..................................

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

932

-

316

237

מיסים על ההכנסה......................

236

-

79

60

רווח כולל לתקופה........

696

-

237

177

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל
ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
יא .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2007המשך(

חיפה

רידינג

גזר

אשכול
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

913

585

1,685

1,217

התאמה להכנסות במקטע...........

)(13

)(8

)(24

)(18

הכנסות מחשמל........................

900

577

1,661

1,199

הכנסות שונות............................

4

3

8

1

סה"כ הכנסות...........................

904

580

1,669

1,200

עלות הפעלת מערכת החשמל......

838

505

1,438

1,026

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

66

75

231

174

הוצאות מכירה ושיווק..................

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות................

26

33

54

12

הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו..................................

)(5
21

)(5
28

)(9
45

)(1
11

רווח מפעולות רגילות.................

45

47

186

163

הוצאות מימון ,נטו.......................

12

13

78

91

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה.............

33

34

108

72

מיסים על ההכנסה......................

8

9

27

18

רווח כולל לתקופה........

25

25

81

54

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
יא .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2007המשך(

חגית

אלון תבור

צפית

רמת חובב
)במיליוני ש"ח(

ט.גז אחרות

הכנסה נדרשת.........................

2,036

497

1,129

459

236

התאמה להכנסות במקטע.........

)(29

)(7

)(16

)(7

)(3

הכנסות מחשמל......................

2,007

490

1,113

452

233

הכנסות שונות.........................

2

1

2

1

1

סה"כ הכנסות.........................

2,009

491

1,115

453

234

עלות הפעלת מערכת החשמל....

1,860

435

1,051

406

201

רווח מהפעלת מערכת החשמל

149

56

64

47

33

הוצאות מכירה ושיווק.................

-

-

-

-

-

הוצאות הנהלה וכלליות..............

19

12

19

הוצאות מהתחייבויות
לפנסיונרים ,נטו.........................

9

8

)(2
17

)(1
11

)(2
17

)(1
8

)(1
7

רווח מפעולות רגילות..............

132

45

47

39

26

הוצאות מימון ,נטו....................

75

24

24

22

12

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה..................

57

21

23

17

14

מיסים על ההכנסה...................

14

6

6

5

4

רווח כולל לתקופה........

43

15

17

12

10

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
יב .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר (*) 2007
סה"כ מקטע
החלוקה

מחוז חיפה

מחוז צפון
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

3,418

666

410

התאמה להכנסות במקטע...........

)(740

)(144

)(89

הכנסות מחשמל........................

2,678

522

321

הכנסות שונות............................

120

24

11

סה"כ הכנסות...........................

2,798

546

332

עלות הפעלת מערכת החשמל......

1,231

235

151

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

1,567

311

181

הוצאות מכירה ושיווק..................

773

148

89

הוצאות הנהלה וכלליות................

238

46

29

)(38
973

)(8
186

)(5
113

רווח מפעולות רגילות................

594

125

68

הוצאות מימון ,נטו......................

551

111

62

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

43

14

6

מיסים על ההכנסה.....................

10

3

1

רווח כולל לתקופה........

33

11

5

הכנסות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו..................................

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009

 .38מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ורווח כולל ומאזן
לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
יב .פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) (*) 2007המשך(

מחוז ירושלים

מחוז דרום

מחוז דן
)במיליוני ש"ח(

הכנסה נדרשת...........................

452

708

1,182

התאמה להכנסות במקטע...........

)(98

)(153

)(256

הכנסות מחשמל........................

354

555

926

הכנסות שונות...........................

13

19

53

סה"כ הכנסות...........................

367

574

979

עלות הפעלת מערכת החשמל......

180

246

419

רווח מהפעלת מערכת החשמל..

187

328

560

הוצאות מכירה ושיווק..................

91

163

282

הוצאות הנהלה וכלליות................

32

45

86

הכנסות מהתחייבויות לפנסיונרים,
נטו..................................

)(5
118

)(7
201

)(13
355

רווח מפעולות רגילות................

69

127

205

הוצאות מימון ,נטו......................

69

119

190

רווח מפעולות רגילות לפני
מיסים על ההכנסה....................

0

8

15

מיסים על ההכנסה.....................

0

2

4

רווח כולל לתקופה........

0

6

11

)*( הוצג מחדש ) ראה ביאור ( 35
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .38מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
)המשך(
יג .כללי
 .1כאמור ,בהסתמך על סעיף  33ב' לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם להוראת חוזר רשות החברות מיום 2
במרס ) 2004ראה ביאור 1ג' לעיל( ,נדרשת החברה ,לתת גילוי בצורת ביאור לדוחות הכספיים העיקריים
שיכלול לפחות דוחות רווח והפסד ,תמצית מאזנים המתייחסים לתחומי הפעילויות השונים ופרוט ההנחות
והפרטים העיקריים ששימשו לעריכתם .גילוי יינתן גם ליעדים פיננסיים ,לרבות יעדים לעמידה בעלויות
הנורמטיביות המוכרות בתחומי הפעילויות השונים ,שנקבעו )או יקבעו( על ידי רשות החשמל ,וההפרשים ביניהן
לבין העלויות בפועל ,כאמור בחוזר דוחות כספיים של רשות החברות )ראה ביאור  1לעיל(.
 .2פעילות החברה מורכבת משלושה מקטעים עיקריים:
א .ייצור  -פעילות תחנות הכוח המייצרות חשמל.
ב .הולכה  -מערכת הולכה והשנאה של חשמל במתח על עליון ולמרחק רב.
ג .חלוקה  -מערך רשתות החשמל ותחנות הטרנספורמציה המביאה את החשמל לצרכנים הסופיים )למעט
מספר מועט של לקוחות הרוכשים חשמל במתח עליון ואשר מתחברים ישירות למערכת ההולכה( ,וכן
מערך שירות הלקוחות והגבייה של החברה.
מקטעים אלו מכונים שרשרת החשמל )להלן" :שרשרת החשמל"(.
 .3בסיס התעריף שנכנס לתוקף בחודש יולי  ,2002כלל לראשונה תעריפים שונים לארבעה מקטעים בשרשרת
החשמל ייצור ,הולכה חלוקה והספקה .התעריפים השונים נועדו לאפשר ליצרנים פרטיים וללקוחות ,לסחור
בחשמל תוך שימוש חלקי במערכת של החברה.
 .4החברה מנהלת מערכת חשבונות אחת הכוללת את כל פעילויות שרשרת החשמל.
כללי הבקרה הפנימית הקיימים בכל הנוגע למסחר הפנימי בין פעילויות שרשרת החשמל אינם תואמים את אלה
הנדרשים לדוחות כספיים מבוקרים ,נפרדים.
יד .העקרונות ששימשו לייחוס דוחות רווח והפסד אלו הינם כדלקמן:
.1

כללי
א.
ב.

העקרונות ששימשו את רשות החשמל בקביעת התעריף למקטעי הפעילות האמורים ,יושמו בדוחות
רווח והפסד אלו.
היות והחברה הינה יישות משפטית אחת ,לא נערכים בפועל רישומים נפרדים מלאים למקטעי שרשרת
החשמל .ייחוס ההכנסות וההוצאות של סעיפי דוח רווח והפסד לרמת המקטעים נעשה לפי העניין ,כפי
שיתואר להלן.

דוחות הרווח והפסד כפי שמוצגים בביאור זה אינם משקפים בהכרח את תוצאות הפעילות של המקטעים השונים,
לו נוהלו כישויות כלכליות נפרדות ,כמשמעותן בעקרונות חשבונאיים מקובלים.
 .2להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההכנסות למקטעים השונים:
א .הכנסות ממכירת חשמל
ההכנסות ברוטו למקטע מחושבות בהתבסס על תעריף למקטע המתפרסם על ידי רשות החשמל כשהוא
מוכפל בכמות נמכרת )קוט"ש( של אותו מקטע.
 .1כמות נמכרת למקטע
הכמות הנמכרת בכל מקטע מחושבת בהתבסס על נתוני כמות מכירה לצרכנים הסופיים,לפי סוגי צרכן
)כמות נמדדת בצורה שיטתית בכל מקטע( ,בתוספת כמות רכישה מיצרנים פרטיים )כמות ידועה בכל
מקטע( ,והתאמתם לנתוני הייצור,נטו )כמות נמדדת רציפה( ,ע"י הוספת כמות איבודים נורמטיבית לכל
מקטע ותקנונה בהתאם לסך האיבודים בפועל.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .38מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
)המשך(
יד .העקרונות ששימשו לייחוס דוחות רווח והפסד אלו הינם כדלקמן )המשך(:
 .2להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההכנסות למקטעים השונים )המשך(:
א .הכנסות ממכירת חשמל )המשך(
 .1כמות נמכרת למקטע )המשך(
התאמת הכמויות בין המקטעים נדרשת מאחר וקיים פער בין הכמות הנמכרת לסך הכמות המיוצרת
והנרכשת .הפער נובע מאיבודים במערכת הנגרמים בעיקרם מתנאי מזג אויר ,עומס המערכת ומרחק
ההולכה.
מאחר ואין מדידה כמותית רציפה של קוט"ש במעבר בין מקטע ההולכה למקטע החלוקה אין אפשרות
לאמוד את היקף האיבודים בכל מקטע.
לצורך כך ,נעזרים במקדמי איבודים נורמטיביים שקבעה רשות החשמל לחישוב כמות המכירה בין
המקטעים.
סך כל האיבודים במערכת מתווספים למקטעים לפי יחס האיבודים הנורמטיביים שנקבעו ע"י רשות
החשמל.
 .2תעריף למקטע
תעריפי החשמל הנקבעים על ידי רשות החשמל מתחלקים לשני סוגים:
א .תעריף לפי עומס וזמן )תעו"ז( – תעריף המשתנה בהתאם לעונת השנה והשעה ביממה ,כשהוא
מפוצל לכל אחד ממקטעי שרשרת החשמל )סה"כ  9תעריפים ברמת מקטע(.
ב .תעריף אחיד לפי סוגי צרכן אשר אמור לשקף על פני שנה שלמה את תעריף התעו"ז לפי רמת
הביקושים הצפויה של משלמי אותו תעריף בעונות ובשעות היממה השונות )סה"כ  5סוגי תעריף
אחיד ברמת מקטע(.
התעריף האחיד ,בהתאם לסוגי הצרכן השונים ,מחושב במקטעים השונים ,בהתאם למודל ששימש
את רשות החשמל בקביעת התעריפים לחברה.
 .3חישוב ההכנסות במקטעי שרשרת החשמל
חישוב ההכנסות במקטע מבוצע ע"י הכפלת כמות המכירות המחושבת בכל מקטע לפי סוגי הצרכן
השונים בתעריפים המתאימים.
הפער ,הנובע מהכנסות החברה בפועל לבין ההכנסות המחושבות שהתקבלו ,מחולק על פני המקטעים
בהתאם להיקף ההכנסות המחושב בהם.
 .4בנוסף ,לאור האמור בסעיף יג'  5החל מ 1 -ביולי  ,2006מחושבות הכנסות מדמי שימוש בגין תחנות
משנה וחיבורים .הכנסות אלו נגבות בתעריפי מקטעי הייצור והחלוקה ,ומועברות למקטע ההולכה בגין
דמי שימוש ברכוש המקטע .הכנסות מדמי שימוש בתחנות משנה מחושבות לפי תעריף לקוט"ש מוכפל
בכמות המועברת במקטע .הכנסות דמי שימוש בגין חיבורים מחושבות לפי תעריף לקוט"ש מוכפל
ביכולת ההשנאה המותקנת.
ב .הכנסות שונות  -יוחסו למקטע המתאים ,לפי מהותן .
 .3להלן עקרונות ייחוס ההוצאות למקטעים השונים:
הוצאות הניתנות לזיהוי ספציפי נזקפות ישירות לסעיפים המתאימים .לאותם הסעיפים נרשמות הוצאות
עקיפות מסויימות לפי מפתחות חלוקה ,המהוות להערכת החברה אומדן סביר לייחוס הוצאות אלו.
א .עלות הפעלת מערכת החשמל – משקפת בדוח הכספי של החברה את הוצאות התפעול במקטעי הייצור,
ההולכה והחלוקה.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .38מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
)המשך(
יד .העקרונות ששימשו לייחוס דוחות רווח והפסד אלו הינם כדלקמן )המשך(:
 .3להלן עקרונות ייחוס ההוצאות למקטעים השונים )המשך(:
ב.
הוצאות מכירה ושיווק  -כוללות את ההוצאות בגין השירותים לצרכנים המשויכות למקטע החלוקה.
ג.

הוצאות הנהלה וכלליות )כולל הוצאות שכר ,פחת ואחרות(
הבסיס לייחוס סעיפי הוצאות הנהלה וכלליות למקטעים נקבע בהתאם לאופי הפעילות של יחידות החברה
השונות ,שעלויותיהן נזקפות להוצאות הנהלה וכלליות ,כמפורט להלן:
 .1הוצאות המינהל הכללי ,אגף חשבונאות וכלכלה ,והוצאות אחזקת נכסים  -מוצגות לפי יחס חלוקת
הוצאות התפעול בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת.
 .2הוצאות אגף משאבי אנוש מוצגות לפי יחס חלוקת הוצאות השכר בשרשרת החשמל בתקופה
המדווחת.
 .3חובות אבודים ומסופקים  -מוצגים בהתאם ליחס ההכנסות ממכירות חשמל בשרשרת החשמל
בתקופה המדווחת.
 .4הוצאות אחזקת קשר ,אלקטרוניקה ,תכנון ופיתוח טכנולוגי  -מוצגות לפי פעילות היחידה הרלוונטית.

ד.

הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיונרים ,נטו  -הוצאות )הכנסות( אלו מוצגות לפי יחס חלוקת
הוצאות השכר בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת.

ה.

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו – נובעות בעיקר בגין הרכוש הקבוע המופעל ולכן יוחסו בהתאם ליחס
ממוצע הרכוש הקבוע המופעל ,נטו כפי שמופיע בספרי החברה בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת.

 .4מיסים על הכנסה  -נדחים
המיסים הנדחים מוצגים לפי יחס הרווח לפני מיסים על ההכנסה בכל אחד מהמקטעים השונים ,מתוך כלל
הרווחים לפני מיסים על ההכנסה של כלל המקטעים.
הכנסות מס  -בגין שינוי שיעור המס על המיסים הנדחים מיוחסות למקטעים השונים לפי יחס הרכוש
הקבוע המופעל ,נטו.
טו .העקרונות ששימשו לייחוס סעיפי המאזן כאמור לעיל ,הינם כדלקמן:
 .1החברה הינה ישות משפטית אחת ,ובפועל היתרות המאזניות אינן מופרדות בספרי החברה לפי תחומי
הפעילות של החברה )למעט רכוש קבוע ישיר( .אי לכך ,החברה מייחסת את היתרות המאזניות לצורך
ביאור זה מחדש ,בכל תקופה מדווחת ,על בסיס מפתחות הקצאה כמתואר להלן.
 .2דוחות המאזנים כפי שמוצגים בביאור זה אינם משקפים בהכרח את המצב הכספי של המקטעים השונים ,לו
נוהלו כישויות כלכליות נפרדות ,כמשמעותן בעקרונות חשבונאיים מקובלים.
 .3להלן עיקרי עקרונות ייחוס היתרות המאזניות למקטעים השונים:
א .סעיפי הון חוזר
סעיפי ההון החוזר יוחסו למקטעים בהתאם לעקרונות ששימשו את רשות החשמל בקביעת תעריפי החשמל
)בעיקר לצורך קביעת כיסוי הוצאות מימון ההון החוזר( כאשר עיקרי מפתחות ההקצאה הינם:
מלאי דלקים ויתרת ספקי דלק – יוחסו במלואם למקטע הייצור.
יתרת לקוחות  -הוקצו לפי יחס חלוקת הכנסות.
ספקים וסעיפים אחרים  -הוקצו בהתאם למהותם ,בעיקר לפי ליחס הוצאות התפעול והשכר של המקטעים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .38מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
)המשך(
טו .העקרונות ששימשו לייחוס סעיפי המאזן כאמור לעיל ,הינם כדלקמן )המשך(:
 .3להלן עקרונות ייחוס היתרות המאזניות למקטעים השונים )המשך(:
ב .רכוש קבוע
רכוש קבוע הניתן לזיהוי ספציפי נכלל במקטע המתאים .רכוש משותף )כ 4% -מכלל הרכוש( חולק לפי
מפתחות חלוקה אשר להערכת החברה מהוות אומדן סביר לייחוס רכוש זה.
ג .הון עצמי ומיסים נדחים
הון עצמי ומיסים נדחים הוקצו לפי יחס רכוש קבוע פעיל ,נטו.
ד .הלוואות ואגרות חוב
הלוואות ואגרות חוב יוחסו למקטעים בהתאם לסעיפי המאזן האחרים ובעיקר לפי יחס חלוקת הרכוש הקבוע
למקטעים ,בהתאם לאופן מימון נכסי החברה לפי עקרונות התעריף.
ה .יתר סעיפי המאזן חולקו לפי מפתחות חלוקה אשר להערכת החברה מהוות אומדן סביר לייחוס סעיפים אלו.
טז .מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי  18יחידות דיווח
 .1כללי
בנוסף לאמור בסעיף יג'  1לעיל ,נדרשה החברה לתת גילוי בצורת ביאור שיכלול תמצית דוחות רווח והפסד
ומאזן בהתייחס ל  18 -תחומי הפעילויות הכלולים בשלושת מקטעי שרשרת החשמל כדלהלן:
מקטע הייצור  11 -אתרי ייצור :רוטנברג ,אורות רבין ,חיפה ,רידינג ,אשכול ,גזר ,חגית ,אלון תבור ,רמת
חובב ,צפית ויתר טורבינות הגז.
בנוסף ,מדווח גם על פעילות רכישות חשמל מיצרנים פרטיים.
מקטע ההולכה  -מערכת הולכה והשנאה של חשמל.
מקטע החלוקה -חמשת מחוזות החברה :צפון ,חיפה ,ירושלים ,דן ,דרום.
 18תחומי הפעילויות ייקראו להלן" :יחידות דיווח".
 .2להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההכנסות
חישוב ההכנסה ברמת יחידת דיווח נעשית בשלבים מאחר ולא קיים כיום תעריף חשמל ברמת יחידת דיווח
ותעריפי הרשות הקיימים ,ברמת מקטעי שרשרת החשמל ,אינם מאפשרים את ייחוסן לרמה הנמוכה מרמת
מקטע.
חישוב ההכנסה מתבסס על העקרונות הבאים:
א .חישוב ההכנסה מחשמל ברמת מקטעי שרשרת החשמל ,המבוסס על תעריפי החשמל ומתאים לסך כל
ההכנסות מחשמל ברמת כלל החברה.
ב .קביעת הכנסה נדרשת ברמת יחידת דיווח בכל תקופה מדווחת.
הכנסה נדרשת  -כיסוי עלויות בפועל בתקופה המדווחת )עלויות תפעול כולל דלקים ופחת( בנטרול
הכנסות שונות והוצאות אחרות ובתוספת עלויות מימון נורמטיביות על הרכוש הקיים בספרים ושיעור
תשואה נורמטיבי על ההון.
הכנסה הנדרשת נבנית בהתבסס על עיקרי הכללים והעקרונות ששימשו את רשות החשמל בקביעת
תעריף החשמל למקטעים השונים.
ג .ההפרש בין סך כל ההכנסה הנדרשת של יחידות הדיווח במקטע להכנסות המקטע המתאים חולקו בין
יחידות הדיווח לפי יחס ההכנסה הנדרשת במקטע.
ד .ההכנסות מחשמל ברמת יחידות הדיווח לא נועדו לאמוד את הכנסות החשמל שיתקבלו אם וכאשר ייקבעו
תעריפי חשמל ברמת יחידות דיווח ולכן ,דוחות רווח והפסד לפי  18יחידות הדיווח אינם משקפים בהכרח
את תוצאות פעילויותיהם ,לו נוהלו כיישויות כלכליות נפרדות ,כמשמעותן בעקרונות חשבונאות מקובלים.
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חברת החשמל לישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2009
מותאם לשקל חדש של חודש דצמבר 2009
 .38מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי מקטעי הפעילויות של ייצור ,הולכה וחלוקה )ראה ביאור  1ג' לעיל(
)המשך(
טז .מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי  18יחידות דיווח )המשך(
 .3להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההוצאות
עיקרי עקרונות ייחוס ההוצאות לרמת יחידות הדיווח תואמים את העקרונות אשר יושמו בדיווח לפי שלושת
מקטעי שרשרת החשמל ) ראה סעיף יד' לעיל (.
הוצאות משותפות למקטע )כגון הנהלת המקטע( יוחסו ליחידות הדיווח ,בדרך כלל על בסיס עלויות התפעול
הישירות של כל יחידת דיווח.
הוצאות אחרות שאינן מוקצות בספרי החשבונות של החברה )כגון הנהלה וכלליות ומימון( ,יוחסו ליחידות
הדיווח בהתאם לבסיסי העמסה ששימשו בדיווח לפי מקטעי שרשרת החשמל.
 .4העקרונות ששימשו לייחוס סעיפי מאזן לפי  18יחידות דיווח
בהתאם לאמור בסעיף טו' החברה הינה יישות משפטית אחת ובפועל היתרות המאזניות אינן מופרדות בספרי
החברה לפי תחומי הפעילות של החברה .אי לכך ,החברה מייחסת את היתרות המאזניות לצורך ביאור זה
מחדש בכל תקופה מדווחת על בסיס מפתחות הקצאה כפי המתואר בסעיף טו' לעיל תוך מתן פירוט נוסף ל-
 18יחידות דיווח.
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JJ

חברת החשמל
לישראל
בע"מ
פרק ד'  -פרטים נוספים
על התאגיד
לשנת 2009

תקנה  10ג' :שימוש בתמורת ני"ע תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י תשקיף.
בשנת  2009גייסה החברה ,באמצעות הנפקות אג"ח פרטיות מגופים מוסדיים בארץ ובחו"ל כ 500 -מיליון
ש"ח וכ 500 -מיליון דולר ארה"ב בהתאמה ,לצרכי מימון תכנית פיתוח מערכת החשמל ולצרכים כלליים של
החברה בהתאם להחלטותיה.
תקנה  :11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות ,לתאריך המאזן
שם חברת
בת /מסונפת

סוג

שיעור החזקת החברה )(%

מספר

בהון

בני"ע

בהצבעה

במנוי
דירקטורים

אלפי ש”ח

עלות
מותאמת

ערך
מאזני
מותאם

חברות בנות
 (1חב' נכסי
הירדן בע"מ

נדחית
רגילה א

 (2חב' מגרשי
קבלנים בע"מ

בכורה
נדחית

 (3החב' הלאומית
לאספקת פחם
בע"מ
 (4קרן השתלמות
של עובדי חברת
החשמל לישראל
בע"מ

רגילה א

300,000
בנות 0.0005
שקל כ"א
* 110,000
בנות 0.0001
שקל כ"א
2,000
**630

100.00

12.00

73.17

73.17

99.99

87.99

26.82

26.82

100.00
100.00
100.00

76.05
23.95
100.00

100.00
0.00
100.00

100.00
0.00
100.00

-

-

-

-

בנות 0.0001
שקל כ"א

חברה מסונפת
החב' לפיתוח
משאבי אנרגיה
פמ"א בע"מ

909,999
בנות 1
כ"א
 12בנות  1ש"ח
כ"א

100.00

100.00

100.00

100.00

שקל

הנהלה א'

רגילה

3,467,790
בנות  0.1שקל
כ"א

50.00

50.00

50.00

50.00

49.99

49.99

49.99

30.77

* מתוכן  66מניות מוחזקות ע"י נושאי משרה בנאמנות עבור החברה.
**מוחזקות ע"י נושאי משרה בנאמנות עבור החברה.
 ראה סעיף "השקעות בחברות מוחזקות"  -במאזן ראה ביאור  9בדוחות הכספיים ,המתייחס ל"-השקעות בחברות מוחזקות". ראה ביאור  13בדוחות הכספיים ,המתייחס ל"-צדדים קשורים".יתרת הלוואות לחברות מוחזקות:
אין.

2

47,537

47,537

תקנה  :12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות בחברות בת וחברות קשורות אחרות.
הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך
המאזן על בסיס השווי המאזני

תקנה :13

שם החברה

החב' הלאומית
לאספקת פחם
בע"מ

תקנה :14

רווח לפני מס
מיליוני ש"ח

רווח אחרי מס
מיליוני ש"ח

דיבידנד
מיליוני ש"ח

דמי ניהול

33

24

15

-

ריבית

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן
הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.
מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה :20

מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר  -מועדי הפסקת מסחר וסיבותיה
בתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ברצף אגרות חוב של החברה ולא חלה הפסקת מסחר
בני"ע של החברה הרשומים בבורסה.

תקנה  21א':

שם

התשלומים ששילמה החברה וההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה )כולל עלויות
מעביד( עבור חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה שכיהנו בה בשנת
) 2009מותאמים למדד חודש דצמבר :(2009

תפקיד
יו"ר דירקטוריון
החברה

היקף שיעור אחזקה
משרה בהון התאגיד

תגמול אישי

שכר
₪1,057,220
)כולל  268,250ש"ח – עלויות מעביד( *94,685
₪1,064,851
)כולל  270,186ש"ח – עלויות מעביד( *52,354
₪ 1,228,335
)כולל  381,207ש"ח – עלויות מעביד(.

מלאה

אין

עמוס לסקר

מנכ"ל החברה

מלאה

אין

אשר דהן

סמנכ"ל לקוחות

מלאה

אין

משה בכר

מלאה

משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל ייצור והולכה
סמנכ"ל תקשורת שיווקית
ויועץ המנכ"ל לאסטרטגיה מלאה
ותפקידים מיוחדים

אין

₪1,224,193
)כולל  368,114ש"ח – עלויות מעביד(

אין

₪1,214,516
)כולל  376,919ש"ח – עלויות מעביד(

מרדכי פרידמן

יגאל בן-אריה

* סכום התגמול האישי המצוין לעיל הינו מענק ששולם בשנת  2009בגין שנת .2008

3

תקנה  21ג':

התשלומים ששילמה החברה לכל בעל עניין בין התאריכים  1.1.2009 – 31.12.2009בגין
שנת ) 2009במחירים שוטפים(.

שם הדירקטור
זיו רייך
דבורין פנינה
לזר מיכאל
ודנה יוסף
אדרי רפאל
קיי בלנש
אלישיב יצחק
אשבול שולמית
מנדלקר פיליפ
ענבר דורית

תקנה :22

שכר
₪30,621
₪1,100
₪69,195
₪48,738
₪ 3,342
₪69,166
₪69,096
₪65,732
₪68,002
₪196,195

שכר וטובות הנאה

לדירקטורים שולם בגין חודש ינואר  1,270 - 2009ש"ח לישיבה )כולל מע"מ( ובגין חודש פברואר  2009ואילך
–  ₪ 1,320לישיבה )כולל מע"מ( ,מוגבל למקסימום של עד  60ישיבות לשנה)*( ,למעט דירקטורים חיצוניים
שעליהם לא חלה המגבלה הנ"ל.
לדירקטורים חיצוניים שולם  ₪ 2,108לישיבה )כולל מע"מ( בגין חודש ינואר .ומחודש ספטמבר ואילך 2,138
 ₪לישיבה )כולל מע"מ( .בנוסף על כך ,גמול שנתי ,בהתאם לתקופת העסקתם ,מתוך סכום מירבי של 60,726
) ₪כולל מע"מ( לשנה ,צמוד למדד .12/08
התשלום הכולל לדירקטורים בשנת  2009הסתכם בכ 621.19 -אלפי ש"ח )ללא מע"מ(.
יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ,מקבלים שכר בהיקף של משרה מלאה ,כפי שנקבע מפעם לפעם על-פי הוראות
רשות החברות הממשלתיות ,והחלטת דירקטוריון החברה .העלות הכוללת של שכרם לשנת  2009הסתכמה
בכ 2,122 -אלפי ש"ח.

4

מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי עניין בתאגיד ,בחברת-בת או בחברה קשורה ,סמוך
ככל האפשר לתאריך הדוח.

תקנה :24
שם החברה

בתאגיד
חברת החשמל

"בעל העניין"

סוג המניה

עו"ד דוד יהב
מרדכי פרידמן
משה בכר
עמוס לסקר
מרדכי פרידמן
עו"ד דוד יהב
הראל זאב בלינדה
זכריה קיי

רגילה א'
רגילה א'
רגילה א'
רגילה א'
רגילה א'
רגילה א'

 (2חב' מגרשי
הקבלנים בע"מ

הראל בלינדה
עמוס לסקר
מרדכי פרידמן
חברת החשמל

 (3החב' לאומית
לאספקת פחם
בע"מ
 (4חברת הבניין לא"י
בע"מ

חברת החשמל

מניות נדחות
מניות נדחות
מניות נדחות
מניות בכורה
ניתנות לפדיון
רגילה א'

 (5מעברות הירדן
בע"מ

חברות מסונפות
חב' פמ"א
)לפתוח משאבי
אנרגיה( בע"מ

מספר המניות
בהון

בהצבעה

99.77
100.00
0
0

99.77
100.0
0
0

במינוי
דירקטורים

0.1
רגילה
רגילה ב'
רגילה
רגילה

חברות בנות
 (1חב' נכסי הירדן
בע"מ

ע.נ .בש"ח
נומינלי

שיעור ההחזקה )(%

מדינת ישראל

79,980,010
40,053,252
1
1

100.00
100.00
0
0

0.0001

משה בכר
מרדכי פרידמן
עו"ד דוד יהב
זכריה קיי
הראל זאב בלינדה
עמוס לסקר
נכסי הירדן בע"מ
משה בכר
הראל זאב לינדה
מרדכי פרידמן
עו"ד דוד יהב
זכריה קיי
עמוס לסקר
נכסי הירדן בע"מ

5
41
5
5
5
5

0.0045
0.037
0.0045
0.0045
0.0045
0.0045

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
380
150
2000

3.8
14.44
5.7
76.05

0
0
0
100

0
0
0
100

909,999

100

100

100

5
5
5
5
5
32
19,943
9
9
9
9
9
65
100,000

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.16
99.715
8
8
8
8
8
59
100

0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
100

יסוד
רגילה

1
1,733,896

100
25.00

0.0000144
25.00

38.46
15.38

רגילה
רגילה

1,733,896
3,467,790

25.00
49.99

25.00
49.99

15.38
49.99

0.0001
0.0001

רגילה

0.0001

רגילה

0.0001

נדחות

0.00005
0.1

מדינת ישראל
כי"ל
בתי זיקוק
לנפט בע"מ
חברת החשמל

תקנה 24א:

הון רשום ,מונפק וניירות ערך המירים

מקנות זכות הצבעה
לא מקנות זכות הצבעה

הון מניות רשום
 80,167,387מניות רגילות
 40,053,252מניות רגילות ב
מניות מיוחדות
39,531

לחברה אין ניירות ערך המירים

5

הון מניות מונפק
 80,164,986מניות רגילות
 40,053,252מניות רגילות ב

תקנה 25א'
נתונים כלליים על החברה
שם החברה

:

חברת החשמל לישראל בע"מ

מספר החברה
כתובת
טלפון
פקסימיליה
תאריך מאזן
תאריך אישור הדוח
תקופת הדוח
אתר החברה

:
:
:
:
:
:
:
:

52-000047-2
רחוב נתיב האור  ,1ת.ד ,10 .חיפה31000 ,
04-8184470
04-8186078
31.12.09
 28במרס 2010
1.1.09-31.12.09
www.israel-electric.co.il

הדירקטורים של התאגיד

תקנה :26

להלן הפרטים על חברי הדירקטוריון של חברתנו שכיהנו נכון ליום :31.12.2008
שלומית ברנע פרגו

.1
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13

.2

שם :שלומית ברנע פרגו.
)1א( מס' תעודת זהות.055088991 :
שנת לידה.1958 :
מען :רח' הכרמל  ,18/39גני תקווה .55900
נתינות :ישראלית.
חברותה בוועדות הדירקטוריון :יו"ר ביקורת ,מכרזים עליונה ,ארגון כח אדם ונהלים, ,
כספים מאזן והנפקות  ,הוועדה לענייני ממשל תאגידי וקוד אתי.
דח"צ :לא .אינה בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם היא עובדת של התאגיד :לא.
תאריך המינוי , 2002 :באפריל  2005חודש המינוי ,באפריל  2008חודש המינוי.
השכלתה :עו"ד ,בעלת תואר  L.L.Bו –  L.L.Mבמשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :הקרן למורשת הכותל.

אורה שובע-גינדין
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

שם :אורה שובע-גינדין
)1א( מס' תעודת זהות.051669661 :
שנת לידה.1952 :
מען :קבוץ נען.
נתינות :ישראלית.
חברותה בוועדות הדירקטוריון :ארגון כ"א ונהלים ,תקשורת שיווקית וקשרי לקוחות ,איכות
הסביבה ,תכנון תקצוב ומחשוב ,נכסים ובינוי ,ניהול סיכונים.
6

) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13
.3

דח"צ :לא .אינה בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם היא עובדת של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :ינואר  ,2004בפברואר  2007חודש המינוי.
השכלתה :בעלת תואר  B.A.בסוציולוגיה -אנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית.
האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד
התשתיות הלאומיות ,חברת בית הדין למשמעת.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :אין.
בלנש קיי

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12

)(13
.4

שם :בלנש קיי
)1א( מס' תעודת זהות.48202717 :
שנת לידה.1930 :
מען :רח' מניה וישראל  10אפקה תל אביב.
נתינות :ישראלית.
חברותה בוועדות הדירקטוריון :מכרזים ,כספים מאזן והנפקות ,רגולציה ,הוועדה לענייני
ממשל תאגידי וקוד אתי ,ארגון כח אדם ונהלים ,ניהול סיכונים.
דח"צ :לא .אינה בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם היא עובדת של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :יולי .2007
השכלתה :תואר שני ) (master of jurisdictionבמשפטים מאוניברסיטת העברית
בירושלים.
האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :יו"ר ועדת ערר שיפוטית של נפגעי פעולות איבה
בבית המשפט המחוזי ,חברה בועדות המכרזים של משרד הביטחון ,חברה בוועדת
העיזבונות הממשלתית ,דחצ"ית בחברת אופטימה ייזום והשקעות ,יו"ר ועדת הקנסות של
מועצת הלול.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :רכבת ישראל.
יפה ויגודסקי

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12

שם :יפה ויגודסקי
)1א( מס' תעודת זהות.007428253 :
שנת לידה.1946 :
מען :רח' סיני  3רמת השרון.
נתינות :ישראלית.
חברותו בוועדות הדירקטוריון :יו"ר ארגון כח אדם ונהלים ,בקורת ,תקשורת שיווקית
וקשרי לקוחות ,מכרזים עליונה  ,ניהול סיכונים ,תכנון ותקצוב.
דח"צ :לא .אינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם היא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :פברואר .2007
השכלתה :בעל תואר ראשון ) (B.Aכללי ומינהל החינוך M.A ,מינהל חינוך
האם היא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :מנהלת המינהל למדע וטכנולוגיה משרד החינוך,
מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית

7

)(13

.5

פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :רשת עמל ,קרן הידע לטכנאים והנדסאים,
מועצת זאב זבוטינסקי.
פרידמן )מוטי( מרדכי

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13
.6

שם :פרידמן )מוטי( מרדכי
)1א( מס' תעודת זהות.051644979 :
שנת לידה.1952 :
מען :אוסקר שינדלר  26תל אביב.
נתינות :ישראלית.
חברותו בוועדות הדירקטוריון :כל הוועדות למעט ביקורת.
דח"צ :לא .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :פברואר .2007
השכלתו :בעל תואר ראשון ) (B.A.חשבונאות וכלכלה אוניברסיטת ת"א ורואה חשבון.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :משנה ליו"ר ומנהל עסקים ראשי דלויט בריטמן
אלמגור ,יו"ר דירקטוריון חברת חשמל
פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :מרדכי פרידמן כחול לבן בע"מ.
מיכאל לזר

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13

.7

שם :מיכאל לזר
)1א( מס' תעודת זהות.008709123 :
שנת לידה.1945 :
מען :פיליכובסקי  ,10תל-אביב.
נתינות :ישראלית.
חברותו בוועדות הדירקטוריון :יו"ר כספים מאזן והנפקות ,נכסים ובינוי ,מכרזים עליונה,
הוועדה לבחינת התחייבויות אקטואריות ,ארגון כוח אדם ונהלים ,ביקורת ,ועדה לענייני
ממשל תאגידי וקוד אתי ,אסטרטגיה.
דח"צ :לא .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי ;2001 :המינוי חודש בדצמבר  ,2004המינוי חודש בדצמבר .2007
השכלתו :בוגר האוניברסיטה העברית )שלוחת תל-אביב( בראיית חשבון.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :שותף במשרד רואה חשבון.
פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :אין.

ד"ר זיו רייך
) (1
) (2
) (3
) (4

שם :ד"ר זיו רייך
)1א( מס' תעודת זהות.25078544 :
שנת לידה.1972 :
מען :אליהו ברלין  1תל אביב.
נתינות :ישראלית.
8

) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12

)(13
.8

חברותו בוועדות הדירקטוריון :מכרזים ,בקורת כספים מאזן והנפקות ,נכסים ובינוי.
דח"צ :כן .ובעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :דצמבר .2009
השכלתו :רו"ח בעל תואר ראשון ) (B.Aבמינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות
מהמכללה למנהל בתל אביב MBA ,במינהל וביקורת פנים מאוניברסיטת בר אילן וד"ר
למינהל עסקים מאוניברסיטת וורנבורו ,לונדון.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :מרצה באקדמיה בתחומי החשבונאות מיסים ומימון,
מחבר ספרי לימוד רבים בתחום החשבונאות והמיסים ,סגן יו"ר הועדה המייעצת לפיקוח
על המוסדות הפיננסים במשרד האוצר ,יו"ר ועדת הדרכה והשתלמויות ארצית לשכת
המבקרים הפנימיים ,ומנכ"ל קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח.
פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :אין.
יוסף ודנה

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13
.9

שם :יוסף ודנה
)1א( מס' תעודת זהות.065426223 :
שנת לידה.1956 :
מען :פעמוני יוסף  10תל אביב.
נתינות :ישראלית.
חברותו בוועדות הדירקטוריון :יו"ר תקשורת שיווקית וקשרי לקוחות ,תכנון תקצוב
ומחשוב ,רגולציה ,ביקורת ,איכות הסביבה ,הוועדה לבחינת התחייבויות אקטואריות.
דח"צ :לא .אינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :ספטמבר .2009
השכלתו BA :מתמטיקה ומדעי החברה מאוניברסיטת חיפה.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה אינה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :מנכ"ל חברת הייעוץ והמחקר שווקים פנורמה בע"מ.
פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :אין.
עמית אוברקוביץ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12

)שם :עמית אוברקוביץ
)1א( מס' תעודת זהות.059030015 :
שנת לידה.1964 :
מען :סתונית  3נס ציונה.
נתינות :ישראלית.
חברותו בועדות הדירקטוריון :תכנון תקצוב ומחשוב ,כספים מאזן והנפקות ,תקשורת
שיווקית ,איכות הסביבה,אסטרטגיה ,ניהול סיכונים.
דח"צ :לא .אינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם הוא עובד התאגיד :כן .מנהל מחלקת מינהל תחנות כח וטורבינות גז.
תאריך המינוי :יוני .2008
השכלתו ,B.A :במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי ,ו M.B.A -במנהל עסקים
מאוניברסיטת דרבי.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :מנהל מחלקת מינהל תחנות כח טורבינות גז.
9

)(13
.10

פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :אין.
יצחק אלישיב

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
.11

שם :יצחק אלישיב
)1א( מס' תעודת זהות.02337285 :
שנת לידה.1945 :
מען :אחד העם  35אזור.
נתינות :ישראלית.
חברותו בוועדות הדירקטוריון :יו"ר מכרזים עליונה  ,תכנון תקצוב ומחשוב ,ביקורת ,נכסים
ובינוי ,איכות הסביבה.
דח"צ :לא .אינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
השכלתו B.A :מדע המדינה ולימודי עבודה אוניברסיטת תל אביב.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה אינה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותו ב 5 -השנים האחרונות :מנכ"ל קק"ל ,דירקטור במינהל מקרקעי ישראל וחברת
הימנותא.
פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור :לנדמרק.
שולמית אשבול

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13

שם :שולמית אשבול
)1א( מס' תעודת זהות.058787607 :
שנת לידה.1964 :
מען :רח' הגדעונים  27זכרון יעקב.
נתינות :ישראלית.
חברותה בועדות הדירקטוריון :יו"ר הוועדה לענייני ממשל תאגידי וקוד אתי  ,יו"ר הוועדה
לבחינת התחייבויות אקטואריות ,יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה ,נכסים ובינוי ,ביקורת,
כספים מאזן והנפקות ,אסטרטגיה.
דח"צ :לא .בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם היא עובדת של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :פברואר .2008
השכלתה BA :חשבונאות והתמחות במימון מהמכללה למינהל המסלול האקדמיLLB ,
משפטים המרכז הבין תחומי הרצליה
האם היא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה רואה בה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :בעלת משרד עו"ד בשוק הפרטי ,יו"ר ועדת ביקורת
אוניברסיטת חיפה.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :אין.
פיליפ מנדלקר

.12
) (1
) (2
) (3
) (4

שם :פיליפ מנדלקר
)1א( מס' תעודת זהות.015136385 :
שנת לידה.1946 :
מען :טאגור  44/26תל אביב.
נתינות :ישראלית ואמריקאית.
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) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13

.13

חברותו בועדות הדירקטוריון :יו"ר ועדת אסטרטגיה ,רגולציה  ,כספים מאזן והנפקות,
הוועדה לענייני ממשל תאגידי וקוד אתי ,תכנון תקצוב ומחשוב ,איכות הסביבה ,ניהול
סיכונים.
דח"צ :לא .אינו בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :פברואר .2008
השכלתה BA :אנגלית וספרות השוואתית מקולומביה קולג' JD,משפטים מביה"ס
למשפטים של אוניברסיטת קולומביה.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא .
החברה אינה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקות ב 5 -השנים האחרונות :משנה למנכ"ל בחברת  ,Zion Oil & Gasעו"ד
בסקטור הפרטי ,יועץ במשרד אדם עו"ד .מכהן כחבר בוועד המנהל של מכון הערבה
ללימודי הסביבה.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :אין.

דורית ענבר
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13

תקנה  26א':

שם :דורית ענבר
)1א( מס' תעודת זהות.56089816 :
שנת לידה.1959 :
מען :רח' יוסף צבי  65א' רמת גן.
נתינות :ישראלית.
חברותה בוועדות הדירקטוריון :יו"ר הוועדה לרגולציה ,נכסים ובינוי ,בקורת ,תקשורת
שיווקית ,מכרזים עליונה ,ועדה לענייני ממשל תאגידי וקוד אתי ,כספים מאזן והנפקות.
דח"צ :כן .לא בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית.
האם היא עובדת של התאגיד :לא.
תאריך המינוי :יולי .2008
השכלתה LLB :משפטים מאוניברסיטת תל אביב MBA ,מנהל עסקים מאוניברסיטת תל
אביב..
האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא.
החברה אינה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף )92א() (12לחוק החברות.
התעסקותה ב 5 -השנים האחרונות :משנה ליו"ר רשות השידור ,מרצה באוניברסיטת תל
אביב ובמכללה האקדמית תל אביב יפו ,לימודי תואר שני ,מנכ"ל הקרן החדשה לקולנוע
וטלוויזיה .
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור :דירקטור בהנהלת האופרה הישראלית ,חברת
ועד מנהל וחבר נאמנים של מכללת בית ברל.

נושאי משרה בכירה של התאגיד

להלן הפרטים על נושאי משרה בכירה נוכחיים בחברתנו ליום :31.12.09
.1עמוס לסקר
) (1
) (2

שם :עמוס לסקר
)1א( מס' תעודת זהות.009409475 :
שנת לידה.1950 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.12/2007 :
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) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :המנהל הכללי.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו :תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :יזם ומנכ"ל קבוצת "מד".
נתינות:ישראלית
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :יו"ר החברה הלאומית
לאספקת פחם בע"מ..
בהתאם להגדרת בעל עניין בסעיף  1לחוק ניירות ערך התשכ"ח  ,1968המנכ"ל הינו בעל
עניין בחברה מתוקף תפקידו כמנכ"ל.

 .2יעקב חאין
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :יעקב חאין
)1א( מס' תעודת זהות.011373461 :
שנת לידה.1955 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.01/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל לפרוייקטים הנדסיים.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניין  :לא.
השכלתו :תואר ראשון בחשמל ממכון פוליטכני בריגה; תואר שני בהנדסת חשמל; תואר
שני במינהל עסקים מאוניברסיטת "דרבי".
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות  :ומנהל אגף הייצור )מ 09/2004 -עד .(01/2007
נתינות:ישראלית
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :דירקטור בחברת הפחם,
דירקטור בחברת נכסי הירדן ודירקטור בחברת מגרשי הקבלנים.

 .3יגאל בן-אריה
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :יגאל בן-אריה
)1א( מס' תעודת זהות.007932452 :
שנת לידה.1946 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.11/2008 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל תקשורת שיווקית ויועץ המנכ"ל לאסטרטגיה
ותפקידים מיוחדים.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו :תואר ראשון בסוציולוגיה ובעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :מנהל מחוז ירושלים וסמנכ"ל לקוחות.
נתינות :ישראלית.
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :אין.

 .4אשר דהן
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :אשר דהן
)1א( מס' תעודת זהות.068541143 :
שנת לידה.1945 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.10/2008 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל לקוחות.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו :תואר ראשון במינהל עסקים.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :מנהל מחוז דרום וסמנכ"ל ארגון ,לוגיסטיקה ,בטחון
ומל"ח.
נתינות :ישראלית.
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :אין.
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 .5אדריאן ביאנו
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :אדריאן ביאנו
)1א( מס' תעודת זהות.016830648 :
שנת לידה.1948 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.03/2003 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל למשאבים אסטרטגיים.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  :לא.
השכלתו :תואר ראשון בהנדסת חשמל מפוליטכניקה ,בוקרשט רומניה ,תואר שני ותואר
שלישי בהנדסת חשמל  DSCבטכניון ,חיפה.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :מנהל אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיה בחברה.
נתינות:ישראלית
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת או בבעל עניין בו  :דירקטור בחברת נכסי הירדן.

 .6משה בכר
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :משה בכר
)1א( מס' תעודת זהות.050036979 :
שנת לידה.1950 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.12/2007 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :משנה למנכ"ל וסמנכ"ל ייצור והולכה.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  :לא.
השכלתו :תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון,חיפה ותואר שני במינהל עסקים
ממכללת דרבי.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :סמנכ"ל ייצור והולכה )מ 09/2004 -עד ;(07/2007
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל ייצור והולכה )מ 07/2007 -עד  ;(08/2007מנכ"ל בפועל )מ-
 08/2007עד .(12/2007
נתינות:ישראלית
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת או בבעל עניין בו  :אין.

 .7צבי חרפק
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :צבי חרפק
)1א( מס' תעודת זהות6642243:
שנת לידה1948:
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.01/2009:
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד:סמנכ"ל ארגון ,לוגיסטיקה ,בטחון ומל"ח
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין:לא.
בניהול טכנולוגי
השכלתו:תואר ראשון במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
מאוניברסיטת תל-אביב.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות:מנהל אגף מערכות מידע ותקשוב )מ 11/1996-עד
(12/2008
נתינות ישראלית.
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת או בבעל עניין בו :אין.

 .8הראל זאב בלינדה
) (1

שם :הראל זאב בלינדה
)1א( מס' תעודת זהות.024300634 :
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) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שנת לידה.1969 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.04/2008 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :סמנכ"ל לכספים ולכלכלה.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו :תואר ראשון בכלכלה ומתמטיקה.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :משרד האוצר.
נתינות :ישראלית.
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :אין.

 .9דוד יהב
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שם :דוד יהב
)1א( מס' תעודת זהות.050258946 :
שנת לידה.1950 :
)2א( תאריך תחילת כהונתנו.08/1996 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד :יועץ משפטי ומזכיר החברה וחברות הבת.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו :תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת ת"א .תואר שני בביה"ס של הפרקליטות
הצבאית של צבא ארה"ב ,אוניברסיטת וירג'יניה .תואר שני ביחסים בינלאומיים.
ניסיונו העסקי ב 5 -השנים האחרונות :יועץ משפטי ומזכיר החברה וחברות הבת.
נתינות :ישראלית
התפקיד שהוא ממלא בחברת בת של התאגיד או בבעל עניין בו :מזכיר חברת נכסי הירדן
ומגרשי הקבלנים ומחזיק מניות בחברות נכסי הירדן ,חברת הבניין לא"י וחברת מעברות
הירדן.
לעניין תקנות 26א) (3ו 26 -בהתאם להחלטת דירקטוריון מיום  17בינואר  ,2008רשאים
שני מורשי חתימה לפחות ,בהתאם למפורט בהחלטה ,לייצג את החברה ולפעול בשמה
בכל העסקים והפעולות עם בנקים או עם החשב הכללי במשרד האוצר.
לפיכך בכל העסקים והפעולות עם בנקים או עם החשב הכללי אין לחברה מורשי חתימה
עצמאיים.
יחד עם זאת בהתאם לנוהל סמכויות חתימה של החברה רשאים בעלי תפקידים בחברה
)ובכלל זה נושאי משרה למעט דירקטורים( ,בכפוף להוראות נוהל סמכויות חתימה ,לחתום
באופן עצמאי על התחייבויות חיצוניות של החברה )לדוגמא חוזים( ,כספיות ושאינן כספיות ,וכן
על התחייבויות פנימיות ,ובתנאי שניתן לכך אישור מוקדם בכתב ממחלקת כספים וכלכלה
הרלוונטית כי ההתחייבות תעשה במסגרת תקציב מאושר.
לפיכך ,כל אחד מנושאי המשרה הבכירה בחברה ,למעט הדירקטורים ,הינו בעל סמכות חתימה
עצמאית על התחייבויות חיצוניות )כספיות ושאינן כספיות( ,וכן על התחייבויות פנימיות ,בכפוף
לאמור בנוהל סמכויות חתימה ,ולמעט בעסקות מול הבנקים והחשב הכללי במשרד האוצר.

תקנה :27

רואה החשבון של התאגיד
ברייטמן אלמגור ושות'  ,רואי חשבון – רח' מעלה השחרור  ,5חיפה.

תקנה :28

שינויים בתזכיר או בתקנון
לא היו שינויים בתקנון החברה במהלך שנת .2009

תקנה :29

המלצות והחלטות הדירקטוריון
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ביום  9בדצמבר  2009אישרר דירקטוריון החברה את החלטתו מיום  29בנובמבר  2007לרכוש
פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שבין  16בינואר  2008ועד לתאריך 15
בינואר  2009ועד בכלל.
ביום  9בדצמבר  2009אישרר דירקטוריון החברה את החלטתו מיום  27בנובמבר  2008לרכוש
פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שבין  16בינואר  2009ועד לתאריך 15
בינואר  2010ועד בכלל.
ביום  9בדצמבר  2009אישר דירקטוריון החברה לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה לתקופה שבין  16בינואר  2010ועד ליום  15בינואר  2011ועד בכלל.
ביום  9בדצמבר  2009אישרר דירקטוריון החברה את החלטתו מיום  27בנובמבר  2008לרכוש
פוליסת תאונות אישיות לתקופה שבין  1באפריל  2007ועד לתאריך  31במארס  2010ועד בכלל.
ביום  9בדצמבר  2009אישרר דירקטוריון החברה את החלטתו מיום  25בספטמבר  2008לאשר
ליו"ר הדירקטוריון ,מר מרדכי פרידמן ,תגמול אישי בסך  10%משכרו התקופתי ,וזאת לתקופה שבין
 1במארס ) 2007מועד כניסת מר פרידמן לתפקיד יו"ר הדירקטוריון( ועד  1בדצמבר .2008
ביום  9בדצמבר  2009אישר דירקטוריון החברה לרכוש מחברת הביטוח "הראל" בשיתוף הברוקר
 MARSHפוליסת ביטוח חבויות צד ג' לתקופה שבין  1ביולי  2008ועד  30ביוני  2010ועד בכלל.
ביום  9בדצמבר  2009אישר דירקטוריון החברה את תנאי סיום כהונתו של יו"ר הדירקטוריון ,ובכלל
זה תגמול אישי בסך  10%משכרו התקופתי ,וזאת לתקופה שמיום  1בינואר  2009ועד ליום 21
בפברואר  2010וכן פיצויי פרישה מוגדלים בשיעור של  ,100%כלומר פיצויים בסכום כולל של
משכורתו החודשית האחרונה בעבור כל אחת מ –  3השנים בהן שימש בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון.
ביום  27באוגוסט  2009אישר דירקטוריון החברה את התיקון להסכם לרכישת גז טבעי בין חברת
החשמל לישראל בע"מ לבין חברת  EMGהמצרית.
ביום  24בדצמבר  2009אישרר דירקטוריון החברה החלטתו מיום  27באוגוסט  2009לאשר את
התיקון להסכם לרכישת גז טבעי בין חברת החשמל לישראל בע"מ לבין חברת  EMGהמצרית.
תקנה )29א() :(1בדוחות הכספיים לשנת  2008לא הייתה הפרשה לדיבידנד .בשנת  2009הדירקטוריון לא
קיבל כל החלטה בעניין חלוקת דיבידנד.
תקנה 29א) :(3עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (1)270לחוק החברות
אין.
תקנה 29א) :(4פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח
פרטי הפטור ,הביטוח או ההתחייבות לשיפוי לנושא משרה :החברה התקשרה בהסכם לביטוח
אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה .גבול אחריות -
 300מיליון  $לתביעה ולתקופה ,ועוד  60מיליון  $בגין הוצאות משפטיות לאירוע ובסה"כ
לתקופה .ההשתתפות עצמית של החברה נעה בין  $ 50,000ל $ 350,000 -לפי סוג המקרה.
הדירקטורים ונושאי המשרה אינם מחויבים בהשתתפות עצמית .הפרמיה השנתית אשר החברה
התחייבה לשלם בהקשר זה היא בסך של  .$ 575,000כמו כן מבטחת החברה את הדירקטורים
בביטוחים כלהלן:
תאונות אישיות .גבול אחריות $ 100,000 :ללא השתתפות עצמית.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .גבול אחריות 100 :מיליון  $השתתפות עצמית  .$ 500,000פרמיה
שנתית .$ 883,500
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תקנה )29ג( :החלטות אסיפות כלליות מיוחדות
לעניין החלטות שנתקבלו באסיפה הכללית המיוחדת מיום  2בדצמבר  ,2009ראה דוח מיידי מיום 2
בדצמבר ) 2009מס' אסמכתא .(2009-01-307743

שם החותם

תפקיד

עמוס לסקר

המנהל הכללי

ד"ר זיו רייך

דירקטור חיצוני

חתימה
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 25מרץ 2010
לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
ת.ד10 .
חיפה 31000
------------------------------א.נ.
הנדון :מחויבות אקטוארית של החברה ליום  31בדצמבר 2009
פרטי המעריך
אלן דובין ,אקטואר.
שם:
השכלה :תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטת Massachusetts Institute Of Technology
).(1973
תואר ראשון בהנדסה אלקטרוניקה )מחשבים( באוניברסיטת Massachusetts
.(1973) Institute of Technology
(FSA) Fellow of Society of Actuaries.
(MAAA) Member of American Association of Actuaries.
חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל(FILAA) .
מבוא
חוות דעת זו ,מציגה את ההתחיבויות האקטוארית של חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן:
"החברה" או "חח"י"( לרבעון הרביעי של שנת  2009והיא מתבססת על הדו"ח הכספי של
החברה ליום  30.6.09שבו הציגה מחדש החברה ,את דוחותיה הכספיים ,רטרואקטיבית מיום
.31.12.2007
 .1כללי

 1.1החל מ 1 -בינואר  2008החברה פועלת על פי תקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת
דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ( )הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ח .2008 -
בהתאם לתקנות האמורות ,הדיווח הכספי של החברה מבוסס על תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ).(IASB
חישוב המחויבות האקטוארית של החברה נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS19
)להלן" :תקן  ("19והבהרות המתייחסות אליו.
 1.2ההערכה האקטוארית שנערכת על ידי מוזמנת על ידי החברה ,לצורך הכללת המחויבות בדוחות
הכספיים בהתאם לתקן ) 19לפי שיטת .(Projected unit credit method
 1.3את ההערכה האקטוארית הראשונה ערכתי לחברה ליום  31בדצמבר .2007
 1.4החישובים המדווחים בדו"ח זה בוצעו לפי פרשנות החברה של תקן  ,19כאמור במכתבם אלי
מיום  .23/12/2009על פי הבנתי פרשנות תקן  19שונה מפרשנותה של החברה ,כמפורט
בנספח ח' .מכל מקום ,הבסיס לחישובים בדו"ח זה ,הינו באחריות המליאה והבלעדית של
החברה.
 1.5כאמור ,חוות דעת זו הוכנה לצורך צירופה לד"ח הכספי של החברה על פי תקן  .19יש לציין כי
התוצאות האקטואריות למטרות אחרות  -למשל ,הבטחת ההטבות במקרה של סיום תכנית
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הפנסיה או חישוב היקף הפרשות למימון תוכניות מתמשכות  -יכולות להיות שונות באופן מהותי
מהתוצאות המדווחות בדו"ח זה.
 1.6ביום  1.9.09החליטה החברה לערוך מחדש את הדוחות הכספיים שלה למפרע משנת 1996
)להלן" :הריסטייטמנט"( ,לאחר שהתברר לה כי חל שינוי באמדן של העלאות שכר עתידיות של
הפנסיונרים של החברה )להלן":שינוי האמדן"( כי שינוי האמדן הינה טעות "בתקופה דיווח
קודמת" המחייבת הצגה מחדש של דוחות החברה.
 1.7לפי הבנתי ונסיוני ,ובהסתמך על דעתם של מומחים נוספים ,השינוי באמדן אינו מחייב את
החברה להציג מחדש את דוחותיה למפרע ,אך החברה אכפה עלי את הכנת הריסטייטמנט
באמצעות בית המשפט ,ובכפוף לכך שהחברה תמסור לי כתב שפוי מטעמה ,שיגן עלי ועל חברת
אלן דובין פ.ס.א .בע"מ  -המעסיקה שלי  -ועובדיה מפני החשיפה הגבוהה לסיכונים המקצועיים
שבו אנו נתונים בגלל היקף העבודה העצום ,הלו"ז הצפוף שבו צריך לסיימה ,וכהגנה מהדרישות
וההנחיות שונות וחדשות שהחברה העבירה אלי ,על פי דרישות רואה החשבון המבקר של
החברה.
 1.8רק ביום  ,20.12.09הודיע לי החברה כי ההחלטה שלה ,לערוך את הריסטייטמנט ,נובעת
מהשינויים החשבונאיים שביצעה החברה.
 1.9ביום  30.9.09מסרה לי החברה כתב שיפוי מטעמה שבו התחייבה לשפות אותי ו/או את
המעסיקה שלי ,עד לסך  25מליון דולר ארה"ב בגין אירועים שקרו החל מיום .1.1.08
 1.10ביום  10.12.09שוב אכפה עלי החברה ,באמצעות בית המשפט ,לקבל כתב שיפוי מטעם ענבל
חברה לביטוח בע"מ שיחליף את כתב השיפוי הקיים ,ובתנאי שיהיה זהה לחלוטין לכתב שיפוי
שמסרה לי החברה ,וזאת על פי דרישתו של רואה החשבון המבקר של החברה ,שהודיע לחברה
כי הוא אינו רשאי על פי דין ,להסתמך על הדו"ח האקטוארי שלי ,כל עוד המשפה הינה החברה.
 1.11ביום  23/12/2009חברת ענבל מסרה כתב שיפוי לאלן דובין פ.ס.א .בע"מ .לאחר מכן ,החברה
אישרה שכתב השפוי החלופי מענבל מקובל על רואה החשבון של החברה ומאפשר לו לחתום על
הדוח הכספי של חברת החשמל.
 1.12החברה רכשה בחודש אפריל  ,2009כדי לנסות לשכנע אותי להמשיך בהתקשרות עמה ,פוליסה
לביטוח אחריות מקצועית לכיסוי נזקים של עד  25מיליון דולר ארה"ב .הפרמיה משולמת על ידי
החברה .לאחר קבלת פוליסת הביטוח התברר שהביטוח אינו מכסה את הסיכונים שהחברה
הבטיחה שהפוליסה תכסה ,ולפיכך לא נחתם הסכם ההתקשרות שהפוליסה היתה אמורה להיות
הנספח שלה.
 1.13בדו"ח זה כלולה המחויבות האקטוארית של חברת החשמל בגין העובדים הקבועים ,הגמלאים
והשאירים )לשם הנוחות יכונו להלן" :העובדים"( ,אשר נחלקים לדורות א' ו-ב' )שרכיבי הזכאות
כלפיהם זהים( ולדור ג'.
עובדים מדורות א' ו-ב' הינם אלו שהחלו עבודתם בחברה עד וכולל  10ביוני  ,1996ועובדים
מדור ג' הינם אלו שהחלו את עבודתם לאחר תאריך זה.
בגין עובדי דורות א' וב' קיים הסדר "פנסיה תקציבית" והטבות משלימות )ראה פירוט בטבלה
שלהלן( ,ובגין עובדי דור ג' קיים הסדר של "פנסיה צוברת" ,השלמת פיצויי פיטורין )(2⅓%
והטבות משלימות )ראה פירוט בטבלה שלהלן( .המחויבות האקטוארית כלפי עובדי דור ג'
מתייחסת להשלמת פיצויי פיטורין והטבות משלימות.
 1.14בנוסף למחויבות האקטוארית כלפי עובדים קבועים מדורות א' ,ב' ו-ג' ,המחויבות האקטוארית
כוללת גם מחויבות בגין פיצויים מוגדלים לעובדי החברה בהסכם מיוחד .
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להלן פירוט רכיבי הזכאות והאוכלוסייה הזכאית לענין דוח זה וכן שיטות חישוב המחויבות בגין
העבר:
שיטות חישוב המחויבות
האוכלוסייה הזכאית
רכיב הזכאות
בגין העבר
גמלאות לאחר סיום עבודה )עקב
זקנה ,עקב נכות או מוות
בתקופת העבודה(

דורות א'+ב'

חשמל מוזל )על בסיס תעריף
ביתי מלא( ושי לחגים ,כולל גילום
מס בגינם.

דורות א'+ב'+ג'

מענק בפרישה מוקדמת לפנסיה -
ראה  3.6.3להלן
פיצויי פיטורין בפרישה ללא
פנסיה  -ראה  3.6.4להלן
מענק עד  35שנות עבודה  -ראה
 3.6.6להלן

דורות א'+ב'
דורות א'+ב'

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

דורות א'+ב'+ג'

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.
ב 35 -שנות עבודה המחויבות
מוכרת במלואה.
מחויבות זו לא מוכרת לפני 35
שנות עבודה בחברה .המחויבות
מחושבת אך ורק לעובדים מעל
 35שנות עבודה ,לפי צבירת
השנים העודפות )מעל  35שנה(
עד ליום המאזן.
לפי ימי מחלה ליום המאזן.

דורות א'+ב'

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

דור ג'

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

דורות א'+ב'+ג'

קו ישר על פני  20שנה.

עובדי החברה בהסכם
מיוחד )אשר אינם עובדים
קבועים(.

לפי קו ישר עד לתאריך סיום
תקופת העבודה.

מענק שנים עודפות -ראה 3.6.1
להלן

דורות א'+ב'

מענק אי ניצול ימי מחלה  -ראה
 3.6.7להלן
מענק פרישה לנכות  -ראה 3.6.2
להלן
החברה
מחויבות
השלמת
לפיצויים  -(28%) 2⅓%ראה
 3.6.8להלן

דורות א'+ב'+ג'

מענק  20שנה – ראה 3.6.5
להלן
פיצויים מוגדלים  -ראה 3.6.9
להלן

המחויבות בגין העבר מחושבת
לפי נוסחת ההטבות שבתוכנית
הפנסיה (the plan's benefit
formula),היינו  -לפי קצב
צבירת אחוזי הפנסיה
שבתוכנית.
המחויבות מוכרת במלואה לכל
מי שצבר וותק של לפחות 10
שנים והגיע לגיל ) 40גיל 60
לדור ג'( .למי שלא הגיע עדיין
לגיל ) 40גיל  60לדור ג'( או לא
צבר  10שנות וותק ,המחויבות
בגין העבר היא הוותק שצבר
ביחס לתקופת העבודה שנותרה
עד התקיימות  2התנאים הנ"ל
במצטבר.
לפי הוותק הצבור ליום המאזן.
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1.16

הנתונים ,רכיבי המחויבות הפנסיונית והבסיסים הטכניים והאקטואריים לפיהם נערכו
החישובים מפורטים בהמשך.

1.17

נמסר לי על ידי החברה כי נערכת בדיקה על ידי וועדת הדירקטוריון של חברת החשמל
לבחינת ההתחייבויות האקטואריות .במסגרת דיוני הוועדה ,הועברו לעיון הוועדה ורשות
החברות הממשלתיות נתונים ומסמכים הנוגעים לזכויות שבגינן קיימת מחויבות
אקטוארית וכן לאופן החישוב וההצגה החשבונאית של התחייבויות אלו .רשות החברות
הממשלתיות מבצעת בדיקה בכל הנוגע לסוגיות הקשורות בהתחייבויות לפנסיה בדוחות
הכספיים של החברה .לשם כך ,בין היתר ,מינתה הרשות בודק מטעמה ,בהתאם לסעיף
 55לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה –  1975ולתקנות החברות הממשלתיות
)כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות( ,התשס"ה .2005 -
כמו כן ,מבקר המדינה הודיע לחברה ביום  22/2/09על החלטתו לכלול בתוכנית הביקורת
שלו לשנת  2009בין היתר את נושא מצבה הכספי של החברה והפרשות לזכויות עובדים.
כפי שנמסר לי ,לחברה לא ידוע על ממצאים כלשהם של תהליכי הבדיקה האמורים.

 1.18החברה הודיע לי כי בעקבות הנחיית הממונה על השכר מ ,10/6/2009 -יש לכלול בתחשיב
החבות האקטוארית ליום  ,30.6.09ליום  ,30.09.2009וליום ) 31.12.2009ולא לגבי
תאריכים קודמים( ולקחת בחשבון את ההחלטות הבאות ,כדלקמן:
 (1זכאות לשכר י"ד בשנה  -מעונקת לעובד לאחר  30שנות עבודה לגבר ו 25-שנות
עבודה לאשה )היה לפני כן  25שנות עבודה לגבר ו 20-שנות עבודה לאשה( ראה
סעיפים  3.7ו.4.7-
 (2לאחר הפרישה ,דרגת הפנסיה עולה כל שלש שנים )לפני כן היה כל שנתיים( .ראה
נספח ט'.
 (3להפחית את שכר הפנסיות של קבוצת פנסיונרים ושאירים על פי רשימה שהחברה
מסרה לי בקובץ מעודכן.
.2

הנתונים
החשובים מבוססים על הנתונים הבאים אשר קבלתי מחברת החשמל ולא נבדקו על ידי:
 .2.1.1נתוני הפנסיונרים והשאירים:
א.
ב.
ג.
ד.

מספר תעודת זהות.
מין.
תאריך לידה
סוג פנסיה )זיקנה או מוקדמת ,נכות ,שאירים(

ה.

סכום הפנסיה החודשית נכון ל – 31/12/2009לפי הפירוט הבא:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

פנסיה משכר רגיל )לפנסיה יש להוסיף משכורת י"ג(.
פנסיה ממשמרות.
פנסיה מתורנות בית.
פנסיה מתוספת ערבה.
פנסיה מדמי הבראה.
פנסיה משי לחגים כולל גילום מס.
חשמל מוזל – תעריף ביתי מלא כולל גילום המס.
זכאות בפנסיה לשכר י"ד.
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ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

תאריך תחילת עבודה לצורך מיון הפנסיונרים בין דור א' לבין דור ב' ולבין
דור ג'.
תאריך הפרישה הראשון לפנסיה.
שיעור גמלה.
נתונים על היוון חלק מהפנסיה לפנסיונרים שביצעו היוון.
שיעור הפיצויים לאלו שפרשו עם מעל ל 75% -פיצויים.
הדרגה הנוכחית של כל פנסיונר ושאיר )ראה נספח ט'(
תחולת הדרגה הנוכחית  -התאריך בוקיבל הפנסיונר את הדרגה הנוכחית
שיעור הרכיבים )מכלל רכיבי הפנסיה הרגילה( המושפע משינוי בדרגה
קובץ נוסף עם שכר הפנסיה המעודכן של פנסיונרים שהחברה הורודה את שכר
הפנסיה שלהם .החישובים בגינם מבוססים על שכר הפנסיה בקובץ זו

 .2.1.2נתוני העובדים הפעילים - :נתוני העובדים הפעילים כוללים את אלה השוהים
בחופשה ללא תשלום
מספר תעודת זהות.
מין.
תאריך לידה
שכר חודשי נכון ל –  31/12/2009לפי הפירוט הבא:

א.
ב.
ג.
ד.
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14

ה.
ו.

שכר רגיל )לשכר יש להוסיף משכורת י"ג(
משמרות
תורנות בית
תוספת ערבה
דמי הבראה
שי לחגים כולל גילום מס
חשמל מוזל – תעריף ביתי מלא כולל גילום המס
זכאות לשכר י"ד
הדרגה הנוכחית של העובד
תחולת הדרגה הנוכחית  -התאריך בו קיבל הפנסיונר את דרגתו הנוכחית
שיעור התוספת הפיקודית
מספר השנים שעליו מבוסס החישוב לתוספת וותק
שיעור הגידול השנתי לשנת ותק נוספת )  1.0%או (1.5%
פיצול סכומי רכיבי השכר המרכיבים את השכר הרגיל,
)שכר משולב -טבלאי ,תוספת פיקודית ,תוספת ותק ,גמולי השתלמות,
תוספת מאמץ ועודף אישי(
תאריך תחילת עבודה לצורך חישוב הוותק הפנסיוני )בניכוי חל"ת וכו'(.
תאריך תחילת עבודה לצורך מיון העובדים בין דור א' לבין דור
ב' ולבין דור ג'.

 .2.1.3עיין סעיף 4.10
 .2.1.4בנוסף לשכר המשולם לעובדים והפנסיה המשולמת לגמלאים יש לחברה
התחיבות לשאת בעלויות של פעולות רווחה בסכום השווה ל 0.49% -משכרו של
כל עובד או מהפנסיה שלה זכאי כל גמלאי.
 .2.1.5זכויות העובדים שעליהן מבוסס החישוב האקטוארי הינן כפי שדווח לי על ידי
חברת החשמל.
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 .2.1.6עיין בנספח ח' לגבי שכר בכירים.

.3

פירוט רכיבי המחויבות האקטוארית
החישובים מבוססים על רכיבי הזכויות אשר נמסרו לי על יד החברה )לרבות מסמך תיאור
עיקרי הזכויות מתאריך  7/03/2010עדכון מיום .(23.3.2010
.3.1

פנסיה בפרישת חובה ) עובדי דורות א' ו-ב'(
 .3.1.1גיל פרישה חובה  -גיל  67לגברים ולנשים.
 .3.1.2תקופת אכשרה  10 -שנות עבודה לפחות.
3.1.3

שיעור הפנסיה מהשכר הפנסיוני )רכיבי השכר הנכללים בבסיס הפנסיה(:
 לאחר  10שנות עבודה .25% - לאחר כל שנת עבודה נוספת עד ל  30 -שנה  2% -לכל שנת עבודהכזו )נוסף ל 25%-הנ"ל(.
 החל מהשנה ה 31-ואילך עד ל 35 -שנות עבודה  1% -לכל שנתעבודה כזו )נוסף לשיעורים הנ"ל(.
 -תקרה מרבית .70% -

 .3.1.4עיגול שיעור הפנסיה  -בחישוב שיעור הפנסיה בפועל ,השיעור מעוגל
לאחוז השלם הגבוה יותר.
.3.2

פנסיית נכות )עובדי דורות א' ו-ב'(
 .3.2.1זכאות  -עובד קבוע שאינו מסוגל  -מסיבות נכות  -להמשיך בכל עבודה.
 .3.2.2שיעור הפנסיה מהשכר הפנסיוני במקרה של פרישה כזו מחושב על פי
הכללים הבאים:
א .לאחר שנת עבודה אחת ולאחר  2שנות עבודה –  20%משכרו.
ב .לאחר  3שנות עבודה ולאחר  4שנות עבודה –  25%משכרו.
ג .לאחר  5שנות עבודה –  30%משכרו.
ד .לאחר  6שנות עבודה ולאחר כל שנה נוספת עד לאחר  25שנות
עבודה –  2%לכל שנת עבודה כזו נוסף לשעורים הנזכרים בסעיף ג'
לעיל.
ה .לאחר שנת עבודה אחת ועד לאחר  5שנות עבודה – יוגדל שיעור
הפנסיה ב 10%-מהשכר בעד כל אחד מהתלויים בנכה )אישה ,ילדים
או/ו הורים( ובלבד שסה"כ התשלומים לנכה לא יעלו על  50%משכרו
של העובד .ילדים זכאים לקבל פנסיה כל עוד לא מלאו להם  18שנה
או אינם יכולים לפרנס את עצמם.
ו .לאחר  6שנות עבודה יוגדל שיעור הפנסיה כמוסבר בסעיף ה' לעיל,
אולם סך התשלומים לנכה יוכל לעלות עד  70%משכרו של העובד.
 .3.2.3עיגול שיעור הפנסיה  -בחישוב שיעור הפנסיה בפועל ,השיעור מעוגל
לאחוז השלם הגבוה יותר.

.3.3

פנסית שארי פעיל )במקרה מוות של עובד בתקופת העבודה( )עובדי דורות א'
ו-ב'(
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 .3.3.1בהתייחס לכך שכל עובדי דורות א' ו-ב' עובדים מעל  6שנים בחברה:
במקרה של פטירת עובד במהלך תקופת העבודה זכאית האלמנה לפנסיה
בשיעור  42%משכרו האחרון של העובד וכן זכאי כל תלוי נוסף לפנסיה
בשיעור  ,15%וזאת עד לתקרה כוללת של  70%בגין כל השאירים יחד.
 .3.3.2במקרה מוות של עובד בתקופת העבודה ,אלמנת העובד זכאית לקבל
במשך  3חודשים לאחר הפטירה את המשכורת המלאה של העובד ולאחר
מכן תקבל פנסית שארי פעיל בהתאם לסעיף .3.3.1
 .3.3.3זכאים  -אלמנה למשך כל ימי חייה או עד לנישואיה מחדש ,וכן תלויים
נוספים )יתומים עד הגיעם לגיל  ,21יתום תלוי ,הורה תלוי(.
.3.4

פנסית שארי פנסיונר )במקרה מוות של פנסיונר( )עובדי דורות א' ו-ב'(
 .3.4.1שיעור הפנסיה – לאלמנת הפנסיונר תשולם פנסיה חודשית בשיעור של
 60%מהפנסיה ששולמה לבעלה המנוח ונוסף לכך  25% -בעד כל
התלויים יחד )ילדים ו/או הורים( ,אם יש כאלה ,ובלבד שסך הכל
התשלומים לא יעלה על  85%מהפנסיה של המנוח.
 .3.4.2במקרה מוות של פנסיונר ,אלמנת הפנסיונר זכאית לקבל במשך  3חודשים
לאחר הפטירה את הפנסיה המלאה של הפנסיונר ולאחר מכן תקבל
פנסיית שארי פנסיונר.
 .3.4.3זכאים – אלמנה למשך כל ימי חייה או עד לנישואיה מחדש ,וכן תלויים
נוספים )יתומים עד הגיעם לגיל  ,21יתום תלוי ,הורה תלוי(.

.3.5

פרישה מוקדמת )עובדי דורות א' ו-ב'(
 .3.5.1בהתאם לתקנות הפנסיה קיימות מספר אפשרויות לפרישה מוקדמת עם
זכויות פנסיה -
א.
ב.

עובד שפוטר מעל גיל  40ולאחר  10שנות עבודה בנסיבות
המפורטות בחוקת העבודה .במקרה של פיטורים מסוג זה יקבל
הפורש פיצויים בשיעור של  50%מהסכום של פיצויי פיטורים.
עובד שצבר וותק של  30שנה ועבר גיל  55בגבר או גיל 50
באישה )עובדים אלה נכללים באמור בסעיף  3.5.3להלן(.

 3.5.2עובד שפורש לפרישה מוקדמת מקבל מיידית עם הפרישה פנסיה חודשית
בהתאם לשיעורי הפנסיה לפי סעיפים  3.1.3ו ,3.1.4-ללא הפחתה
אקטוארית.
 3.5.3חישוב המחויבות האקטוארית נערך בהנחה שכל העובדים אשר יפרשו
בפרישה מוקדמת יהיו זכאים למענק בפרישה מוקדמת לפנסיה )ראה
סעיף  3.6.3להלן( בהתאם לתקנות הפנסיה.

.3.6

מענקים )קבוצות הזכאים לכל אחד מהמענקים מפורטות בטבלה בסעיף (1.6
 .3.6.1מענק שנים עודפות  -מענק זה מחושב לפי משכורת אחת לכל שנת
עבודה העודפת על  35שנים .המענק מחושב על בסיס שכר רגיל בתוספת
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משכורת י"ג ובתוספת משכורת י"ד .הזכאות מותנית בפרישה לאחר גיל
 60בגבר או  55באישה.
 .3.6.2מענק פרישה לנכות  -עובד הפורש לפנסיית נכות זכאי למענק בגובה של
 50%מהמשכורת לכל שנת עבודה .המענק מוגבל לסכום כולל של 15
משכורות .המענק מחושב על בסיס שכר רגיל בלבד.
 .3.6.3מענק בפרישה מוקדמת לפנסיה  -מענק בגובה של  50%מהמשכורת
לכל שנת עבודה .המענק מחושב על בסיס שכר רגיל בתוספת משכורת
י"ג .מענק זה אינו מחושב על השנים שלגביהן זכאי העובד הפורש למענק
שנים עודפות.
 .3.6.4פיצויי פיטורין בפרישה ללא פנסיה  -בעת עזיבה ,ללא זכאות לפנסיה,
זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורין בגובה של משכורת לכל שנת עבודה.
הפיצויים מחושבים על בסיס שכר רגיל בתוספת משכורת י"ג.
 .3.6.5מענק  20שנה  -עובדים קבועים שמלאו  20שנים לעבודתם בחברה,
זכאים למענק חד-פעמי השווה לשכר הרגיל החודשי.
 .3.6.6מענק עד  35שנות עבודה  -מענק כספי הניתן לעובד הפורש לגימלאות
בגובה שכר רגיל חודשי אחד עבור כל  10שנות עבודה בפועל )לפי ותק
לפנסיה( עד למכסימום של  3.5משכורות בלבד )עד  35שנות עבודה( .בגין
תקופה של פחות מ 10 -שנים ישולם החלק היחסי מ 10 -שנים.
המענק אינו משולם בפרישה מוקדמת.
 .3.6.7מענק בגין אי ניצול ימי מחלה  -סכום כספי הניתן לעובד הפורש
לגימלאות ,בהתאם לשיעור הניצול של ימי המחלה שהגיעו לו במשך כל
שנות עבודתו בחברה ובהתאם ליתרת ימי המחלה העומדת שלזכותו ביום
הפרישה.
לעובד ששיעור ניצול ימי מחלה שלו פחות מ , 36% -ישולם מענק בשיעור
 26.66%מיתרת ימי המחלה העומדת לזכותו.
לעובד שניצל ימי מחלה מ 36% -עד  ,65%ישולם מענק בשיעור 20%
מיתרת ימי המחלה העומדת לזכותו.
לעובד שניצל ימי מחלה יותר מ ,65% -לא ישולם מענק כלל.
השכר ליום מחלה לצורך חישוב המענק הינו  1/25מהשכר החודשי הרגיל
)כולל חלק של שכר י"ג( .השכר ליום מחלה שנצבר לאחר  35שנות וותק
ולאחר גיל  55) 60לנשים( כולל חלק של שכר י"ד.
 .3.6.8השלמת מחויבות החברה לפיצויים לעובדי דור ג'  -על פי ההסכם
הקיבוצי הרלוונטי ,מפרישה החברה מדי חודש  6%מהשכר החודשי
המבוטח בגין המחויבות לפיצויים בגין עובדי דור ג' )עובדים קבועים אשר
החלו עבודתם לאחר  (10/6/96המבוטחים בקרן פנסיה צוברת חיצונית.
הפרשה זו הינה בתנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין )"במקום השלמה"(
ולכן אין החברה מחויבת להשלמה בגינה.
יחד עם זאת ,לעובדים הנ"ל תשולם השלמת פיצויי פיטורין בשיעור 28%
על פי שכרם האחרון אך ורק במידה והם זכאים לתשלום פיצויים )עובד
מתפטר אינו זכאי להשלמה(.
השלמת הפיצויים לגבי עובדים כאלה הינה כדלקמן:
שכר חודשי רגיל אחרון )כולל חלק של שכר י"ג( מוכפל במספר שנות
העבודה בחברה ומוכפל ב.28% -
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 .3.6.9פיצויים מוגדלים לעובדים בהסכם מיוחד  -על פי ההסכם הקיבוצי
הרלוונטי ,זכאים עובדי החברה בהסכם מיוחד )אינם עובדים קבועים(
לתשלום של פיצויים מוגדלים מעבר להפרשה החודשית השוטפת של
 8.33%המועברת לקרן פנסיה צוברת חיצונית .עובדים אלה זכאים
לתוספת פיצויים מקופת החברה של משכורת אחת בגין כל שנה
מהשנתיים הראשונות לעבודה והחל מהשנה השלישית ואילך ,לשתי
משכורות נוספות .עובד המתפטר מהעבודה אינו זכאי לפיצויים נוספים
מעבר למה שהועבר בגינו לקרן הפנסיה.
תקופת העבודה המרבית של עובדים אלה היא  10שנים לאלו שהחלו
עבודתם עד  31/12/04ו 5-שנים לאלו שהחלו עבודתם החל מ1/1/05 -
ואילך.
3.7

3.8

רכיבי שכר לפנסיה  -שכר רגיל )השכר המשולב ,תוספת פיקודית ,ותק לתשלום,
עודף אישי ,גמולי השתלמות ותוספת מאמץ( ,משמרת ,תורנות בית קבועה,
תוספת ערבה ,דמי הבראה ,שי לחגים )מגולם( ,חשמל מוזל )לפי תעריף ביתי מלא
כולל גילום מס( ,משכורת י"ג )החלק ה  (12 -ומשכורת י"ד )החלק ה  (12 -אם
לעובד מעל  25שנות וותק או לעובדת מעל  20שנות וותק.
השכר הפנסיוני )שסכום הפנסיה נקבע כשיעור ממנו( -
א .השכר הפנסיוני ההתחלתי הינו השכר האחרון אשר שולם לעובד בהתאם לדרגה
שבה היה בעת פרישתו.
ב .השכר הפנסיוני מתעדכן בהתאם להסכמי שכר החלים על כל עובדי וגמלאי
החברה והסכמי תוספת יוקר במשק הנקבעים מעת לעת.
ג .בנוסף ,השכר הפנסיוני מתעדכן מיד לאחר הפרישה במתן דרגת פרישה וזאת
בתנאי שהפורש שהה בדרגתו לפחות  12חודשים וכן מתעדכן אחת לשנתיים לשכר
בדרגה הבאה הגבוהה יותר וזאת עד לדרגת השיא בבסולם הדרגות בו היה העובד
בתקופת עבודתו .במידה והפורש לא שהה במועד פרישתו  12חודשים בדרגתו,
הוא ימתין עד למילוי תנאי זה על מנת לקבל את דרגת הפרישה.

.4

בסיסים טכניים ואקטואריים
 4.1שיעורי הניכיון  -שיעורי הניכיון ששימשו לחישוב המחויבות האקטוארית מתאימים
לתשואות השוק על אגרות חוב ממשלתיות ליום  31/12/2009כפי שנקבעו על ידי
חברת שערי ריבית בע"מ.
 4.2גידול ריאלי בשכר בתקופת העבודה –
4.2.1

לעובדי דור א' ,דור ב' ודור ג',לפי תחזית אישית לכל עובד לפי המסגרת של
התקדמות בשכר ולפי תחזית להסכמי שכר כלליים ותוספות יוקר בניכוי
גידול הצפוי במדד )ראה נספח ח'(

4.2.2

לעובדים הסכם מיוחד  -מודל סך הגידול בשכר ,הכולל הן את העדכון
הכללי בסולם השכר והן את הגידול האישי של העובד )ראה נספח ז'(.

 4.3לוחות גריעה
4.3.1

לוחות תמותה לפנסיונרים  -לוח פ 3בחוזר האוצר מיום .17/5/2007
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4.3.2

לוחות תמותה לשאירים  -לפי לוח פ 5בחוזר האוצר מיום .17/5/2007
מאחר ולוח פ 5מציג את שיעורי התמותה החל מגיל  60לגברים ומגיל 55
לנשים בלבד ומאחר וחוזר האוצר אינו מציג לוחות אחרים לגבי שאירים,
השתמשתי לגבי הגילאים שעד  (55) 60בשיעורי התמותה הקודמים )לוח
.1א .4.בחוזר האוצר משנת  .(2000/1לבחירת לוח שיעורי התמותה עד
לגיל  (55) 60אין השפעה מהותית על תוצאות החישובים.

4.3.3

לוחות תמותה לפעילים  -לפי לוח פ 1בחוזר האוצר מיום .17/5/2007

4.3.4

לוחות תמותה לנכים  -לפי  2%לשנה עד גיל  .60אחרי גיל  60לפי לוח
פ 3בחוזר האוצר מיום .17/5/2007

4.3.5

קצב הירידה בשיעורי התמותה  -שיעורי התמותה המפורטים לעיל נכונים
ל .31/12/2001 -קצב הירידה בשיעורי התמותה לפי לוח פ 7והמודל
המוצג בסעיף  8בנספח לחוזר האוצר מיום .17/5/2007

4.3.6

שיעורי עזיבה ללא זכאות לפנסיה  -על פי הניסיון בפועל בחברה בשנים
) 2004-1997ראה נספח ו'(.

4.3.7

שיעורי פרישה מוקדמת -כמפורט בנספחים ג' ו -ו'.

4.3.8

שיעורי יציאה לנכות  -לפי לוח פ 8בחוזר האוצר מיום .17/5/2007

4.3.9

החלמה מנכות  -הנכות הנחשבת בחישוב המחוייבות הינה נכות
לצמיתות.

 4.4נתונים דמוגרפיים
 .4.4.1שיעורי נישואין והפרש גיל בין בני זוג  -לפי לוחות פ 9ו – פ 10בחוזר
האוצר מיום .17/5/2007
 .4.4.2יתומים  -מספר ילדים וגיל ילדים לפי לוח פ 11בחוזר האוצר מיום
.17/5/2007
 4.5השתתפות העובדים – המחויבות לפנסיה איננה מוקטנת בשל השתתפות עובדי דורות
א' ו-ב' בעלות הפנסיה התקציבית.
 4.6חישוב המחויבות בגין העבר  -כמפורט בסעיף  1.15לעיל.
 4.7שיעורי העדכון של רכיבי השכר והפנסיה –
רכיב שכר

שיעור העדכון לפעיל

שכר רגיל/פנסיה רגילה

ראה נספח ח'

תוספת משמרת
תורנות בית

ראה נספח ח'
ראה נספח ח'

תוספת ערבה

ראה נספח ח'

שיעור העידכון הערות
לפנסיונר/שאיר
ראה נםפח ט'
לפי מודל אישי
לפי מודל אישי
ראה נםפח ט'
ראה נםפח ט'
ראה נםפח ט'
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דמי הבראה

סכום קבוע )ללא גידול ריאלי(

סכום קבוע
)ללא גידול
ריאלי(

מוכפל בשיעור
הפנסיה

שי לחגים וחשמל מוזל
)כולל גילום מס(

סכום קבוע )ללא גידול ריאלי(

שכר י"ג

לפי מודל סך הגידול בשכר
ראה נספח ח'

סכום קבוע
)ללא גידול
ריאלי(
בשיעור זהה
לשיעור עדכון
הפנסיה

אינו מוכפל
בשיעור הפנסיה

שכר י"ד

לפי מודל סך הגידול בשכר
ראה נספח ח'

בשיעור זהה
לשיעור עדכון
הפנסיה

השיעורים
ריאליים

לתקופות לפני
ועד 3/2009
זכאי בעל וותק
של  25שנים
לגבר או 20
שנים לאישה
מ 6/2009 -זכאי
בעל וותק של 30
שנים לגבר או
 25שנים לאישה

 4.8הנחות אחרות:
• לא הובאו בחשבון פנסיות ל"יתומים תלויים" לאחר גיל  21שנה בגין יתומים
עתידיים ,אך פנסיות בגין יתומים תלויים קיימים הובאו בחשבון בחישוב המחויבות.
• אין  IBNRשלילי בגין פנסיונרים ושאירים שנפטרו ודבר פטירתם טרם דווח לחברה.
• לא הובאו בחשבון הפסקות תשלום פנסיה בגין אלמנה בגין נישואין חוזרים.
• לא הובאו בחשבון פנסיות עתידיות ל"הורים תלויים" בעובד או פנסיונר שנפטר.
• לא הובאו בחשבון פנסיות לתלויים באין אלמנה.
• לא הובאו בחשבון הוצאות של ניהול תשלומי הפנסיה.
לדעתי ההשפעות של עניינים אלה אינן מהותיות.
 4.9כל האמור בלשון נקבה מכוון גם לזכר ולהיפך ,אלא אם נקבע במפורש או במשתמע אחרת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי דין אלמן כדין אלמנה.

 4.10הגדלת החבות האקטוארית בהתאם להסכם השכר האחרון  -החבות האקטוארית הוגדלה
בשיעור כולל של  0.2865%בגין רכיבי שכר ופנסיה בלבד )ללא הגדלת רכיבי הבראה ,שי
לחגים וחשמל מוזל( .הסכם השכר האחרון נחתם בחודש יוני  2008בשיעור כולל של 5%
לתקופה של  4.5שנים )יולי  – 2005דצמבר  .(2009לפי הסכם בין חח"י ובין הממונה על
השכר ,בפועל שולמה לעובדים ולגמלאים בגין הסכם זה ,תוספת שכר בשיעור  4.7%בלבד עד
ליום  .31.12.2009הפער בין  5%ו 4.7%-הינו כנגד הטבות שלפי המממונה על השכר
העובדים אינם זכאים להם ועדיין מקבלים אותם .בהערכה הקטנתי את הזכויות האלו בהתאם
לדעת הממונה על השכר ,לכן ,הגדלתי את השכר לפי ההסכם המקורי.
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הערכת המחויבות האקטוארית
בנספח א' הרצ"ב מפורטת הערכת המחויבות האקטוארית שנערכה על ידי על בסיס מערכת
ההנחות ,הנתונים והבסיסים הטכניים המפורטים לעיל .ההערכה כוללת את חלוקת החבות
האקטוארית בין החלק המתייחס לעבר ובין החלק המתייחס לעתיד )בהתאם לכללים
המפורטים לעיל(.
בנספח ב' הרצ"ב ניתן מידע נוסף בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 19
כל הנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהערכה אקטוארית זו.

אלן דובין

אקטואר

12

אלן דובין פ.ס.א .בע"מ
Alan Dubin F.S.A. Ltd.
ת.ד43102 .
ירושלים 91430
טל02-6519034 .
פקס 02-6519034

P.O.B. 43102
Jerusalem, Israel 91430
Tel 972-2-6519034
Fax 972-2-6519034

נספח א'  -הערך הנוכחי של המחויבות האקטוארית
סך הערך הנוכחי של המחויבות  -בגין העבר והעתיד ל –) 31/12/2009במיליוני ש"ח
מותאמים לחודש דצמבר  (2009ללא המחויבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה
מוקדמת ,בגין "מענק  20שנה" ובגין פיצויים מוגדלים לעובדים בהסכם מיוחד

פעילים

עבר
8,558.1

עתיד
2,154.3

סה"כ
10,712.4

גמלאים ושאירים

7,289.8

-

7,289.8

סה"כ

15,847.9

2,154.3

18,002.2

סך הערך הנוכחי של המחויבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת בגין העבר
ל –) 31/12/2009במיליוני ש"ח מותאמים לחודש דצמבר ( 2009
סה"כ
316.9

עבר
316.9

סך הערך הנוכחי של המחויבות בגין "מענק  20שנה"  -בגין העבר והעתיד -
ל – ) 31/12/2009במיליוני ש"ח מותאמים לחודש דצמבר  .(2009ראה סעיף 3.6.5

פעילים

עבר
29.6

עתיד
7.2

סה"כ
36.8

.
סך הערך הנוכחי של המחויבות בגין פיצויים מוגדלים לעובדים בהסכם מיוחד  -בגין
העבר ל – ) 31/12/2009במיליוני ש"ח מותאמים לחודש דצמבר .(2009ראה סעיף
3.6.9

פעילים

עבר
19.9

סה"כ
19.9

המחויבות לעיל הינה ברוטו ,ללא קיזוז נכסי התוכנית וללא הפרדת רווחים והפסדים אקטואריים.
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נספח ב'  -מידע נוסף בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 19
הסכומים במיליוני ש"ח  -מותאמים לחודש דצמבר 2009
המחויבות האקטוארית חלוקה לשניים:
המחויבות לפנסיה
הטבות אחרות לאחר סיום העסקה

.1עודף לסוף התקופה של נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

01/01/2007

19,027

17,410

18,016

17,562

)(13,658

)(13,437

)(12,948

)(13,206

)רווחים( הפסדים אקטוארים שטרם
הוכרו

)(106

1,298

)(203

0

עודף נכסי תוכנית הפנסיה על
המחויבות לפנסיה

5,263

5,271

4,865

4,356

שווי הוגן של נכסי התוכנית
ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה

.2כספים בנאמנות-מיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף (A104

כספים בנאמנות-מיועדים
לכיסוי מחויבות אקטוארית
)נכסים לפי סעיף (104 A

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

01/01/2007

1,736

1,591

1,202

924

.3התחייבות לסוף התקופה בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה כולל בגין הסכמים מיוחדים
לפרישה מוקדמת(
ערך נוכחי של המחויבות בגין
הטבות אחרות לאחר סיום
העסקה
רווחים )הפסדים( אקטוארים
שטרם הוכרו
התחייבות בגין הטבות
אחרות לאחר סיום העסקה

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

01/01/2007

2,233

2,295

2,216

2,197

223

90

54

0

2,456

2,385

2,270

2,197
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.4התנועה בערך הנוכחי של המחויבות לפנסיה

ערך נוכחי של המחויבות
לפנסיה לתחילת התקופה

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

13,437

12,948

13,206

476

479

472

176

185

199

)(123

0

0

)(497

)(518

)(592

189

343

)(337

13,658

13,437

12,948

עלות הריבית
עלות השרות השוטף
עלות השרות בעבר-שינוים
בתנאי התוכנית עקב
החלטות הממונה על השכר
באוצר
הטבות ששולמו
הפסדים )רווחים( אקטוארים
ערך נוכחי של המחויבות
לפנסיה לסוף התקופה
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.5התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה )כולל התחיביות
להסכמים חיוחדים לפרישה(

ערך נוכחי של המחויבות בגין
הטבות אחרות לאחר סיום
העסקה לתחילת התקופה
עלות הריבית

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

2,295

2,216

2,197

80

83

79

18

45

46

2

13

-

)(11

-

-

-

)(1

-

)(62

)(73

)(52

)(89

12

)(54

2,233

2,295

2,216

עלות השרות השוטף
עלות פרישות חדשות -
פרישה מוקדמת
עלות השרות בעבר-שינוים
בתנאי התוכנית עקב החלטות
הממונה על השכר באוצר
שינוי בהתחייבות בגין
הסכמים מיוחדים לפרישה
מוקדמת
הטבות ששולמו
הפסדים )רווחים( אקטוארים
ערך נוכחי של המחויבות בגין
הטבות אחרות לאחר סיום
העסקה לסוף התקופה
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.6התנועה בשווי ההוגן של נכסי התכנית

שווי הוגן של נכסי התוכנית
לתחילת התקופה
תשואה חזויה על נכסי התוכנית

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

17,410

18,016

17,562

710

727

705

2

406

478

-

-

-

)(602

)(594

)(595

1,507

)(1,145

)(134

הפקדות על ידי החברה
הפקדות בגין השתתפות
העובדים
הטבות ששולמו
רווחים )הפסדים( אקטואריים
שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף
התקופה

19,027

17,410

18,016

.7התנועה בשווי ההוגן של כספים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי
סעיף (104A

שווי הוגן של נכסי הנאמנות
לתחילת התקופה
תשואה חזויה על נכסי הנאמנות
הפקדות על ידי החברה
לנאמנות
הטבות ששולמו

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

1,591

1,202

924

55

50

38

40

286

240

0

0

0

50

53

0

1,736

1,591

1,202

רווחים אקטואריים
שווי הוגן של נכסי הנאמנות
לסוף התקופה

התנועה לשנות  2008ו 2007-בכספים בנאמנות נמסרה לי על-ידי החברה.
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.8התנועה ברווחים )הפסדים( אקטוארים שטרם הוכרו בגין המחויבות לפנסיה ובגין נכסי
התוכנית

רווחים אקטוארים שטרם
הוכרו לתחילת התקופה

שנה
שהסתיימ
ה ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימ
ה ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימ
ה ביום
31/12/07

)(1,298

203

0

רווחים )הפסדים( אקטואריים
שנוצרו בתקופה בגין:
המחויבות לפנסיה
)(189

)(343

337

1,507

)(1,145

)(134

86

)(13

0

106

)(1,298

203

נכסי התוכנית
רווחים אקטוארים שהוכרו
בתקופה )*(
רווחים)הפסדים( אקטואריים
שטרם הוכרו לסוף התקופה

.9התנועה ברווחים )הפסדים( אקטוארים שטרם הוכרו בגין מחויבויות האקטואריות האחרות
ובגין נכסי הנאמנות )נכסים לפי סעיף (104A

רווחים אקטוארים שטרם
הוכרו לתחילת התקופה
רווחים )הפסדים( אקטואריים
שנוצרו בתקופה בגין:
מחויבויות בגין הטבות אחרות
לאחר סיום העסקה
נכסי הנאמנות )נכסים לפי
סעיף (104A
רווחים אקטוארים שהוכרו
בתקופה )*(
רווחים)הפסדים( אקטואריים
שטרם הוכרו לסוף התקופה

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

90

54

0

89

)(12

54

50

53

0

)(6

)(5

0

223

90

54

)*(
 (1החברה מכירה ברווחים והפסדים אקטואריים לפי שיטת הרצועה" .הפרוזדור" הינו 0%
מהמחויבות ותקופת הפריסה הינה  15שנה.
 (2רווח והפסד אקטוארי חושב במונחים ריאליים .לכן שינויים במדד המחירים לצרכן אינם מופיעים
ברווח והפסד אקטוארי.
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.10סך העלויות התקופתיות
שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

עלות השירות השוטף

194

230

245

עלות הריבית

556

562

551

רווחים אקטואריים שהוכרו
תשואה חזויה על נכסי
התוכנית
תשואה חזויה על נכסי
הנאמנות )נכסי (104A

80

)(18

-

)(710

)(727

)(705

)(55

)(50

)(38

65

)(3

53

סך כל העלויות התקופתיות

.11התשואה בפועל על נכסי התוכנית
שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09
התשואה החזויה על נכסי
התוכנית
הפסדים אקטואריים על נכסי
התוכנית
התשואה בפועל על נכסי
התכנית

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

710

727

705

1,507

)(1,145

)(134

2,217

)(418

571

.12התשואה בפועל על נכסים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף
(104A

תשואה חזויה על נכסי
הנאמנות
רווחים אקטואריים על נכסי
הנאמנות
תשואה בפועל על נכסי
הנאמנות

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/09

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/08

שנה
שהסתיימה
ביום
31/12/07

55

50

38

50

53

0

105

103

38
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.13הנחות עיקריות
31/12/2009
שיעור הריבית הריאלי
המשוקלל לפיו חושב
הערך הנוכחי של
המחויבות
שיעור הריבית הריאלי
המשוקלל לפיו חושבה
התשואה החזויה על
נכסי התוכנית
שיעור הריבית הריאלי
המשוקלל לפיו חושבה
התשואה החזויה על
נכסי הנאמנות )נכסי
(A104
השיעור הריאלי
המשוקלל של גידול
השכר בתקופת
העבודה שהובא
בחשבון בחישוב הערך
הנוכחי של המחויבות
)משוער(

3.34%

31/12/2008

31/12/2007

3.72%

3.51%

01/01/2007

3.61%

4.16%

4.10%

4.00%

4.00%

3.35%

3.57%

3.55%

4.16%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%
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.14התחייבות לסוף השנה בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת–) (TERMINATION
BENEFITS
31/12/2009
התחייבות לסוף
התקופה בגין
הסכמים מיוחדים
לפרישה מוקדמת -
פנסיה
התחייבות לסוף
התקופה בגין
הסכמים מיוחדים
לפרישה מוקדמת -
הטבות אחרות
התחייבות לסוף
התקופה בגין
הסכמים מיוחדים
לפרישה מוקדמת -
סה"כ

31/12/2008

01/01/2007

31/12/2007

295

374

243

284

22

28

18

23

317

401

262

306

.15התחייבות לסוף השנה בגין "מענק  20שנה" OTHER LONG TERM EMPLOYEE
)(BENEFITS
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

01/01/2007

30

31

32

32
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נספח ג'
שינויים אקטואריים שחלו מאז יום המעבר לתקינה בינלאומית ) 1בינואר (2007

שינויים שחלו בחודש יוני 2007
שם הסעיף
תמותת פנסיונרים

תמותת שאירים

הנחות חדשות
לפי לוח פ 3בחוזר האוצר

הנחות ישנות
לפי  90%מלוח .1א .4.בחוזר

מ – 17/5/2007

האוצר מ – 29/2/2000

מגיל  60לגברים ומגיל 55

לפי לוח .1א .4.בחוזר האוצר

לנשים לפי לוח פ 5בחוזר

מ – 29/2/2000

האוצר מ –  .17/5/2007עד גיל
 (55) 60לפי לוח .1א .4.בחוזר
האוצר מ – .29/2/2000
תמותת פעילים

שיעורי יציאה לנכות

תמותת נכים

שיעורי נישואין

לפי לוח פ 1בחוזר האוצר

לפי  60%מלוח .1א .4.בחוזר

מ – 17/5/2007

האוצר מ – .29/2/2000

לפי לוח פ 8בחוזר האוצר

לפי לוח .2ב .בחוזר האוצר

מ – 17/5/2007

מ – 29/2/2000

שיעור  2%עד גיל  .60אחרי גיל

שיעור  2%עד גיל  .60אחרי גיל

 60לפי לוח פ 3בחוזר האוצר

 60לפי לוח .1א .4.בחוזר

מ – 17/5/2007

האוצר מ – .29/2/2000

לפי לוח פ 9בחוזר האוצר

לפי לוח  3בחוזר האוצר

מ 17/5/2007 -

מ 29/2/2000 -

הסיבה לשינויים:
לאור פרסום חוזר האוצר הסופי מיום  17/5/2007בדבר ההנחות האקטואריות המעודכנות לחישוב
המחויבות האקטוארית בקרנות הפנסיה ,נערכו בדיקות לחישוב ההשפעה של יישום הלוחות
האקטואריים לפי הוראות החוזר בהשוואה ללוחות ,שלפיהם נערכו חישובי המחויבות האקטוארית
של החברה עד אותה עת ,אשר היו מבוססים על מחקרים ספציפיים בחברה.
השפעת יישום הלוחות האקטואריים לפי הוראות חוזר האוצר הנ"ל על המחויבות האקטוארית של
החברה בגין העבר ליום  30ביוני  ,2007היתה גידול במחויבות בסך כ 265 -מיליוני ש"ח )289
מיליוני ש"ח מותאם לדצמבר .(2009
אימוץ הלוחות האקטואריים לפי הוראות חוזר האוצר הנ"ל החל מהדוחות הכספיים ליום  30ביוני
 2007מתבקש עקב כך שלוחות התמותה אשר נקבעו בחוזר מבוססים על מחקרים שנעשו בקרנות
הפנסיה שבהסדר והינם מובהקים יותר מהמחקר שנערך לגבי האוכלוסייה המצומצמת יותר בחברה.
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שיעורי הנישואין שלפיהם חושבה המחויבות האקטוארית עד אותה עת התבססו על הטבלאות
שהופיעו בחוזר האוצר  - 2000/1עם שינוי טבלת שיעורי הנישואין בחוזר העדכני התבקשה התאמת
שיעורים אלה.
שיעורי היציאה לנכות שלפיהם חושבה המחויבות האקטוארית עד אותה עת התבססו על הטבלה
שהופיעה בחוזר האוצר  2000/1והתייחסה להגדרה" :אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא" .בחוזר
העדכני של האוצר מופיעה טבלה אחת בלבד המתייחסת להגדרה" :אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או
בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו ,הכשרתו או כישוריו" .לשינוי טבלת שיעורי היציאה
לנכות לא היתה כמעט השפעה על המחויבות האקטוארית ולכן חישוב המחויבות מאותו מועד ואילך
מבוסס על הטבלה המופיעה בחוזר העדכני ,למרות שטבלה זו מתייחסת להגדרת נכות שאינה
תואמת במדויק את הגדרת הנכות בחברה.
הנחות אחרות המובאות בחשבון בקביעת המחויבות האקטוארית ואשר בחוזר האוצר אין
התייחסות אליהן )כגון :שיעורי פרישה לפנסיה מוקדמת ,שיעורי עזיבה ,טבלת גידול שכר וכו'(
הינן לפי תחזיות או מחקרים ספציפיים שנערכו בחברה.

התאמות שנעשו בחודש יוני 2008
שם הסעיף
המחויבות בגין העבר

הנחות ושיטות חישוב חדשות
המחויבות בגין העבר מחושבת לפי נוסחת

לתשלום גמלאות לאחר

ההטבות שבתוכנית הפנסיה

סיום עבודה )עקב זקנה,
עקב נכות או מוות

הנחות ושיטות חישוב ישנות

(the plan's

 benefit formula),היינו  -לפי קצב צבירת
אחוזי הפנסיה שבתוכנית.

בתקופת העבודה( כולל
הבראה

שיעורי הפרישה לפנסיה

 25עובדים בשנה לפי התמהיל הקיים של

מוקדמת

האוכלוסייה הרלוונטית )מספר עובדים זה

הנחות ושיטות אלו ייושמו

מקביל לטבלת הפרישות המוקדמות שבנספח

למפרע עם המעבר ליישום
מלא של תקן . IAS19

ו'(.

חשמל מוזל ושי לחגים ,המחויבות בגין העבר מוכרת במלואה לכל מי
כולל גילום מס בגינם.
שצבר וותק של לפחות  10שנים והגיע לגיל
) .40גיל  60לדור ג'(
למי שלא הגיע עדין לגיל ) 40גיל  60לדור ג'(
או לא צבר  10שנות וותק ,המחויבות בגין
העבר היא הוותק שצבר ביחס לתקופת
העבודה שנותרה עד התקיימות  2התנאים
הנ"ל במצטבר.
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מחויבות זו לא מוכרת לפני  35שנות עבודה
בחברה .המחויבות מחושבת אך ורק לעובדים
מעל  35שנות עבודה ,לפי צבירת השנים
העודפות )מעל  35שנה( עד ליום המאזן.

מחויבות בגין העבר

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

למענק פרישה לנכות
מחויבות בגין העבר

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

למענק בפרישה מוקדמת
לפנסיה
מחויבות בגין העבר

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

למענק פיצויי פיטורין
בפרישה ללא פנסיה
מחויבות בגין העבר

לפי הוותק הצבור ליום המאזן.

למענק עד  35שנות

ב 35 -שנות עבודה המחויבות מוכרת במלואה

עבודה

הסיבה לשינויים:
כל השינויים המפורטים לעיל נובעים מהמעבר ליישום מלא של תקן .IAS 19
ההנחה העדכנית לגבי שיעור הפרישה המוקדמת הינה בהתאם לאומדן הטוב ביותר
)  (BEST ESTIMATEשל מספר הפורשים בעתיד בפרישה מוקדמת )שלא במסגרת תוכניות פרישה
מיוחדות וללא השפעת תוכניות כאלו( אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום
 1.9.2008וכן בישיבתו מיום .30.4.09
האומדן שנקבע על ידי הדירקטוריון הינו  25פורשים בשנה לפי תמהיל האוכלוסייה הרלבנטית.
אומדן זה משתקף בטבלת שיעורי הפרישה המוקדמת המובאת בנספח ו'.
שינוים שנעשו בחודש יוני 2009
השינוים שחלו בדו"ח זה לגבי גידול בשכר וגידול בפנסיה נובעים משינויים חשבונאים )כפי מכתב
מהחברה מ ,(20/12/2009-לכן אינם קשורים לנספח זה.
שינוים שנעשו בחודש דצמבר 2009
 (1חישוב חלק עבר לחשמל מוזל ושי לחג :המחויבות מוכרת במלואה לכל מי שצבר וותק של
לפחות  10שנים והגיע לגיל ) 40גיל  60לדור ג'( .למי שלא הגיע עדיין לגיל ) 40גיל  60לדור
ג'( או לא צבר  10שנות וותק ,המחויבות בגין העבר היא הוותק שצבר ביחס לתקופת
העבודה שנותרה עד התקיימות  2התנאים הנ"ל במצטבר .בעבר המחויבות מוכרת לדור ג'
כמו לדור א' ודור ב' .השפעה :קיטון בהתחייבות של  26.6מיליון.
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 (2הנחה לגידול בשכר לעובדים בהסכם מיוחד –  1.5%לשנה ריאלי .בדצמבר  2009בצעתי
מחקר לקבוע הנחה לעובדים אלו .הנמצא הינו שהגידול בשכר בגינם נמוך מהגידול בשכר
לעובדים קבועים .השפעה :כ 2.5-מיליון ש"ח
נספח ד'
אינו בשימוש

נספח ה'
ווקטור ריביות להיוון ההתחייבות האקטוארית ל31/12/09 -

שנה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 25ואילך

ריבית עתידית
)באחוזים(
-0.3480430%
0.7283219%
1.8939564%
2.7628121%
3.3259860%
3.6648568%
3.8594527%
3.9675887%
4.0261438%
4.0571434%
4.0731778%
4.0812348%
4.0851409%
4.0869072%
4.0876018%
4.0877628%
4.0876992%
4.0875492%
4.0873351%
4.0871428%
4.0869430%
4.0867897%
4.0866489%
4.0865004%
4.0863905%
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נספח ו'

לוחות שיעורי פרישה מוקדמת ושיעורי עזיבה

שיעורי פרישה מוקדמת בסיסית-
באחוזים מכלל האוכלוסיה בקבוצת
הגיל בחח"י

שיעורי עזיבה ללא זכאות
לפנסיה  -באחוזים מכלל
האוכלוסייה בקבוצת הגיל
בחח"י

שיעורי פרישה מוקדמת

שיעורי עזיבה

נשים

גברים

0.037%
0.037%
0.037%
0.037%
0.037%
0.193%
0.164%
0.172%
0.223%
0.325%
0.488%
0.720%
1.028%
1.420%
1.906%
0.831%
1.900%
2.471%
2.100%
2.100%
2.100%
2.100%

0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.017%
0.021%
0.052%
0.046%
0.058%
0.121%
0.240%
0.393%
0.552%
0.703%
0.886%
1.241%
2.068%
3.892%
1.400%
1.400%
1.400%
1.400%

נשים
0.411%
0.472%
0.521%
0.557%
0.582%
0.594%
0.594%
0.583%
0.559%
0.523%
0.475%
0.414%
0.342%
0.258%
0.161%
0.053%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
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גברים
0.660%
0.603%
0.549%
0.498%
0.450%
0.404%
0.361%
0.321%
0.283%
0.248%
0.216%
0.187%
0.160%
0.136%
0.115%
0.096%
0.080%
0.067%
0.056%
0.049%
0.043%
0.041%
0.041%
0.044%
0.050%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%

גיל
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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נספח ז' – שיעורי גידול ריאלי בשכר בתקופת העבודה לעובדים זמניים
 1.5%לשנה לכל גיל ומין
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נםפח ח'
הנחות ומטדולוגיה בהם השתמשנו לצורך תחזית גידול שכר עתידי לעובדים
פעילים בדור א' ,ב' ו-ג'.
רקע
"שכר פנסיוני" הוא סכום מרכיבי השכר שעל בסיסם מחושבות הטבות שלאחר פרישה
והטבות ארוכות טווח של העובד.
השכר הפנסיוני לעובד גדל ע"י שלושה מנגנונים; להלן מפורטים ומוסברים שלושת
המנגנונים:
 (1עליות שכר בעקבות מו"מ.
 (2מסגרת שכר -ישנם עליות שכר אוטומטיות המוענקים לעובדים בעקבות גידול
בוותק ו/או השלמה של דרישות לימודיות של החברה.
 (3קידום – עובד שהתקדם לתפקיד בכיר יותר מקבל שכר גבוה יותר .גם דרגת השכר
שלו יכולה לעלות בעקבות הקידום .יש בערך  175משרות לבכירים בחברה .קידום
למשרת בכיר מביאה לעליה דרמטית בשכר.
דיון לגבי האלמנטים הנ"ל
 (1עליות שכר בעקבות מו"מ.
המשכורת של כל העובדים גדלה באחוז מסוים מפעם לפעם בעקבות משא ומתן בין וועד
העובדים לבין נציגי מדינת ישראל .עליה בשכר בעקבות מו"מ כוללת "תוספת יוקר" –
כלומר העליות הניתונות לכל העובדים בישראל לפצות על האינפלציה.
החברה קבעה את ההנחה עבור עליות שכר בעקבות מו"מ .ההנחה הינה שהגידול במדד
המחירים לצרכן יהיה גבוה מעליות בשכר בעקבות מו"מ ,בשיעור של  ,1.54%על בסיס
שנתי.
 (2מסגרת שכר
 2.1מסגרת השכר
את השכר הפנסיוני ניתן לחלק לשני מרכיבים :השכר הבסיסי ומרכיבי שכר נוספים.
 .2.1.1השכר הבסיסי
השכר הבסיסי הינו תוצר של שלושה גורמים ,א ,ב ,ו-ג כפי שיוגדר להלן:
א( השכר הטבלאי בהתאם לדרגת השכר של העובד .דרגת השכר עולה כל שנתיים
באופן אוטומטי ,עד שהעובד מגיע לדרגת השכר הגבוהה ביותר .עובד משולם לפי
דרגת השכר הבאה )הנקראת דרגת כוכב( בגין צבירת  25שנות שירות בחברת חשמל
) 20שנה לאשה(.
החברה מסרה לי כי ישנם  175עובדים המסווגים כעובדים בכירים .לעובדים
הבכירים יש סולם דרגות נפרד ,עם  5דרגות ,הדרגה הנמוכה ביותר מצוינת באות ה'
והגבוהה ביותר באות א' .עובד בכיר אינו מקבל אוטומטית העלאה בדרגה עם
וותק ,אלא רק כתוצאה מקידום .בדומה לעובדים רגילים ,גם לבכירים משולמים
לפי הדרגת הבאה )דרגת כוכב( בגין צבירת  25שנות שירות בחברת חשמל ) 20שנה
לאשה(.
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ב( שנות שירות )וותק(  -שווה למספר בפסקה  (aלהלן בחזקת מספר שנות שירות
כמתואר בפיסקה  (bלהלן:
 (aלטכנאים ,מהנדסים או עובדים אקדמים )להלן "עובדים טכנים"( שיש להם
תואר שני ) (M.Aהמספר הוא  .1.015עובדים טכנים שאין להם תואר שני ולכל
שאר העובדים )להלן "עובדים לא טכנים"( ,המספר הוא .1.01
 (bמספר שנות שירות של עובד לצורך קביעת פקטור לשירות ,הרבה פעמים גבוה
ממספר שנות השירות בחברה בפועל.
 (cחישוב זה נעצר בתקרה של  .(1.01^40) 1.48886יש לציין שתקרה זו נכונה
אפילו לעובדים טכנים עם תואר שני.
 (dלעובדים טכנים אלה שקיבלו תואר שני במהלך עבודתם בחברה ,הפקטור
לשירות שווה ל 1.01-בחזקת שנות שירות עד קבלת התואר ,כפול  1.015בחזקת
מספר שנות שירות לאחר שקיבלו תואר שני ,בכפוף לתקרה הנ"ל לפי פיסקה
.(c
ג( פקטור פיקודי – שווה ל 1.025-עד  ,1.21תלוי ברמה הפיקודית של העובד.
 .2.1.2מרכיבי שכר נוספים
 (aמאמץ – מרכיב זה גדל רק כתוצאה מעליות שכר בעקבות מו"מ.
 (bמשמרת – מרכיב זה הינו אחוז קבוע של השכר הבסיסי .האחוז לכל עובד אינו צפוי
להשתנות.
 (cתוספת ערבה – מרכיב זה גדל רק עם תוספת יוקר ולא בעקבות עליות שכר
בעקבות מו"מ.
 (dתורנות  -מרכיב זה גדל רק עם תוספת יוקר ולא בעקבות עליות שכר בעקבות מו"מ.
 (eלימודי המשך לעובדים לא טכנים )גמול השתלמות מנהלי(  -מרכיב זה גדל רק
בעקבות עליות שכר בעקבות מו"מ .הכמות היחסית של עובדים הזכאים להטבה זו
גדל ככל שהעובדים קרובים לפרישה כיוון שמספר שעות הלימוד הנדרשות קטן עם
הגידול בוותק .בערך  80%מהעובדים זכאים להטבה זו .הנחנו כי  20%הנותרים יהיו
זכאים להטבה זו לפני הפרישה שלהם עבור תקופה של  10שנים החל מיום הערכה.
 (fלימודי המשך לעובדים טכנים א' )גמול השתלמות א( – מיועד רק לעובדים טכנים.
מרכיב זה גדל רק בעקבות עליות שכר בעקבות מו"מ .רוב רובם של העובדים
הטכנים מקבלים מרכיב שכר זה .הנחנו שכל עובד שאינו מקבל הטבה זו ביום
הערכה לא יקבל אותה גם בעתיד.
 (gלימודי המשך לעובדים טכנים ב' )גמול השתלמות ב( – רק לעובדים טכנים ,כמעט
כל מי שזכאי להטבה זו מקבל אותה .מרכיב זה גדל רק בעקבות עליות שכר
בעקבות מו"מ .עובד שהגיע לדרגה  ,4400מרכיב זה הופך מסכום קבוע למינימום
בין:

29

אלן דובין פ.ס.א .בע"מ
Alan Dubin F.S.A. Ltd.
ת.ד43102 .
ירושלים 91430
טל02-6519034 .
פקס 02-6519034

.I
.II

P.O.B. 43102
Jerusalem, Israel 91430
Tel 972-2-6519034
Fax 972-2-6519034

 9%של השכר הבסיסי בהתאם לדרגת השכר של העובד ,כפול
הפקטור הפיקודי ו-

.III

הסכום המקסימלי לגמול השתלמות ב' .נכון ליום  30.6.2009הסכום הוא
 857.71ש"ח .סכום זה יגדל באותו היחס שהשכר הכללי יגדל בעקבות
מו"מ.

.IV

הרוב הגדול של העובדים הטכנים מקבלים מרכיב שכר זה .הנחנו שעובד
שאינו מקבל הטבה זו ביום הערכה לא יקבל אותה גם בעתיד.

 (hעודף אישי – מוענק למספר מצומצם של עובדים וותיקים .מרכיב זה לא יינתן
בהמשך .הוא גדל כתוצאה מעליות שכר בעקבות מו"מ.
 .2.1.3שכר פנסיוני – שווה לסכום של השכר הבסיסי ומרכיבי השכר הנוספים.
 .2.2לגבי כל עובד ,סיפקה החברה את המידע דלהלן ,נכון ליום הערכה:
 (aדרגת שכר
 (bפקטור פיקודי
 (cוותק לצורך פקטור שירות
 (dמעמד העובד :טכני או לא ,עם תואר שני או בלי
 (eכל שמונת מרכיבי השכר הנוספים )כפי שנמנו לעיל (.2.1.1
 .2.3הנחות נוספות לצורך גידול אוטומטי במסגרת השכר.
לצורך הפקטור לשירות )וותק( לא לקחנו בחשבון את האפשרות שעובדים טכנים
שעדיין אין להם תואר שני ,יקבלו תואר שני בעתיד )ראה לעיל  2.1.1ב (d.כיוון
שהאפקט של הגידול הזה מינימלי .זאת מאחר וכמעט כל האקדמאים יגיעו לתקרה
לפני פרישה )ראה לעיל  2.1.1ב . (c.כמו כן לא לקחנו בחשבון את היחס של העובדים
הבכירים לדרגת שכר גבוהה יותר .נושא זה יהיה נדון בהמשך הנספח.
 (3קידום
 (aקידום של עובד רגיל לרמה פיקודית גבוהה יותר:
עובד רגיל שעולה ברמה הפיקודית ,אך נשאר עובד רגיל גם לאחר הקידום  -שכרו
הפנסיוני יגדל באופן הבא:
.I

עליה בדרגה :בהתאם למכתב שקבלנו ממחלקת משאבי אנוש ,גידול זה אינו
יישים לרוב רובם של העובדים בדור א ודור ב .מאחר והם מגיעים לדרגת
השכר הגבוהה עבור הרמה הפיקודית אליה קודמו ,עוד לפני הקידום,
כתוצאה משנות הוותק שצברו.
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גידול בפקטור הפיקודי :החברה מסרה כי היא מניחה שממוצע שנתי של
כלל העובדים הוא  0.04%לשנה )גידול אריתמטי( .בנוסף ,הפקטור הפיקודי
המקסימלי הוא .1.21

 (bקידום עובד רגיל למעמד של עובד בכיר:
הפקטור הפיקודי של עובד רגיל שקודם למעמד עובד בכיר יגדל ל 1.235-או ל)1.26-לפי
דרגתו( .בנוסף ,השכר הבסיסי ייקבע ע"י דרוג השכר של עובדים בכירים .החברה מסרה
כי היא מניחה שיחול גידול מקיף של  0.6%של השכר הנוכחי .אחוז גידול זה יחולק
לניארית לתקופה שווה ל 60-פחות הגיל הנוכחי של העובד.
 (4תחזית של שכר עובדים
 (aהשכר הבסיסי נקבע ע"י הדרגות הצפויות לעובד  -תוך לקיחה בחשבון של תאריך
העליה האחרונה שלו בדרגה  -הדרגה בתקופה האחרונה ,דרגת כוכב ודרגת השכר
המקסימלית.
 (bהפקטור הפיקודי גדל אריתמטית ב 0.04%-לשנה ועד למקסימום של .21%
 (cפקטור השירות גדל עבור תוספת תקופת שירות עד למקסימום הנ"ל.
 (dאת ) a),bו c)-לעיל מכפילים זה בזה לקבוע את ליבת השכר.
 (eההנחה של החברה היא שתוספות שכר בשל קידום לא צפויות להשתנות למעט:
.I

.II

.III

ההנחה לגבי "תוספת ערבה" ו"תוספת לתורנות" שצפויים לקטון בשיעור
של  1.00%לשנה ,כיוון שמרכיבי שכר אלה אינם עולים יחד עם העליות
בעקבות מו"מ ,אלא רק עם תוספת יוקר .לאור העובדה כי תוספת יוקר לא
מתעדכנת בעקבות עליות האינפלציה הנוכחיות ,הנחנו כי לא תהיה
תוספת יוקר נוספת בעתיד.
המשך לימודים לעובדים טכנים ב – מרכיב זה הוגדל כפי שהוסבר בפסקה
 g2.1.2לעיל.
המשך לימודים לעובדים לא טכנים  -מרכיב זה הוגדל כפי שהוסבר בפסקה
 e2.1.2לעיל.

השכר הכולל כפי שחושב לעיל הופחת ב 1.54%-לשנה .כיוון ששיעורי הריבית שהשתמשנו
בהם בהערכה זו הינם שיעורים ריאליים ,השכר העתידי גם כן צריך להיות השכר הריאלי.
הפחתה זו לוקחת בחשבון עליות בשכר בעקבות מו"מ ועליות במדד כפי שהוסבר לעיל.
הערות לגבי שיטות והנחות שנקבעו ע"י חח"י לצורך חישוב הגידול בשכר העובדים.

א .שחיקת שכר ריאלית
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 .1הנחת החברה הינה ,שבבסיס שנתי ,הגידול במדד המחירים לצרכן יהיה
גבוה מעלויות השכר בעקבות מו"מ ,בשיעור של .1.54%
 .2לדעתי לפי תקן  19הנחה זו לא זהירה ) (imprudentאם לא לוקחים
בחשבון שיפורים עתידיים צפויים ,במסגרת השכר.
 .3החברה הודיעה לי כי אף שהיא "מאמינה כי בסבירות גבוהה מאוד
יינתנו תוספות שכר ,הרי שלפי הגישה החשבונאית של החברה אין
לקחת אותם בחשבון בחישוב החבות האקטוארית".
 .4להבנתי ,תקן  19קובע עקרונית כי שיש לקחת בחשבון ,שיפורים
עתידיים צפויים ,במסגרת השכר ,וגם אם מקבלים את עמדת החברה
שלא לוקחים בחשבון שיפורים עתידיים במסגרת השכר והפנסיה ,אזי
ההנחה בסעיף  1לעיל ,צריכה להיות הדדית ) MUTUALLY
 (COMPATIBLEעם מצב שאין שיפורים עתידים .ולפיכך שעור,
ההנחה בסעיף  1לעיל צריך להיות נמוך יותר.

ב .שכר פנסיוני לעובדים בכירים בדרגה א' ובדרגה ב'
 .1על פי הנתונים שמסרה לי חח"י השכר הפנסיוני המשולם בפועל
לפנסיונרים בדרגה א' ולעשרה פנסיונרים מסוימים בדרגה ב' ,כולל
תוספת של בערך  ₪ 10,000לחודש ,עבור שעות נוספות גלובליות.
 .2החברה הורתה לי שלא לקחת בחשבון את הסכומים הנ"ל.
 .3כמו כן ,הורתה לי החברה שלא לקחת בחשבון חבות נוספת בגין צפי
לקידום לדרגת בכיר א' ,של עובדים נוכחיים.
 .4במכתב מהחברה מתאריך  24/12/2009נמסר לי כי לא לוקחים בחשבון
השעות הנוספות של בכירים בדרגה א' ,עד לסיום בחינת העיגון של
זכות זו.

ג.

קידום
ההנחות לגבי קידום המתוארות לעיל ,הוכתבו לי בעל פה ע"י החברה ,אך לא
הומצאו לי בכתב.
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נספח ט – גידול הפנסיה לאחר פרישה – הנחות ומתודולוגיה
הנחות ומתודולוגיה בהם השתמשנו לצורך תחזית לגידול הפנסיה החודשית המשולמת
לאחר פרישה לדור א ודור ב.
רקע
פנסיה גדלה ע"י שני מנגנונים; להלן פירוט והסבר:
 (1עליות שכר בעקבות מו"מ )ראה נספח ח'(.
 (2עליה בדרגה – פנסיונר מקבל עלית בדרגה כל שנתיים או שלש שנים כמפורט
להלן .אחוז הגידול בשכר פנסיה שלו שווה לאותו גידול בשכר שהוא אמור היה
לקבל אם היה עובד בחברה .הדרגות מתוארות בנספח ח' של חוות דעת זו.
 (3לתקופות עד מרץ  - 2009החישובים מבוססים על עליה בדרגה כל שנתיים .בעקבות
החלטת הממונה על השכר החישובים ל  ,30.6.2009מבוססים על עליה בדרגה ,כל
שלש שנים.
עליה בדרגה
 (aלכל פנסיונר קיבלתי את דרגת השכר הנוכחית שלו/שלה והתאריך בו הייתה
עלית הדרגה האחרונה.
 (bלכל עובד חישבנו את הדרגת שכר בעת פרישה )בכל זמן בו היא תיתכן(
בהתאם לנספח ח.
 (cכל עובד יקבל "דרגת פרישה" בזמן הפרישה .אם דרגת השכר האחרונה
הוענקה לו יותר משנה קודם הפרישה .אחרת ,הוא יקבל אותה שנה לאחר קבלת
העליה בדרגה האחרונה.
 (dישנם דרגות מיוחדות לפנסיונרים .לפיכך ,פנסיונר חדש יקבל דרגה אפילו אם
הוא הגיע לדרגה המקסימלית לפני פרישתו.
 (eפנסיונר שלא הגיע לדרגת השכר הגבוהה ביותר )גם לאחר שלוקחים בחשבון
את הדרגה המוענקת בעת פרישה( ימשיך לקבל העלאות בדרגה עד שיגיע
לדרגה המקסימלית )אבל את דרגת הפרישה המיוחדת הוא לא יקבל(.
 (fחלק מרכיבי השכר לא יגדלו עם העלאה בדרגות כמפורט בנספח ח .לכן עידכנו
את אחוז הגידול על בסיס ממוצע עבור כל דרגה,
 (gלעובדים בכירים ישנו סולם דרגות נפרד עם  5דרגות ,הדרגה הנמוכה היא ה'
והגבוהה א' .בכיר שפורש בדרגה ג' ד' או ה' מקבל העלאה לדרגה הבאה
בסולם הדרגות של הבכירים .בכיר שפרש בדרגה א' או-ב' אינו מקבל כלל
העלאות בדרגה לאחר פרישה לפנסיה .חוץ מדרגה בעת פרישה ,אין עוד
העלאות בדרגה ,לפנסיונרים שהיו עובדים בכירים.

33

אלן דובין פ.ס.א .בע"מ
Alan Dubin F.S.A. Ltd.
ת.ד43102 .
ירושלים 91430
טל02-6519034 .
פקס 02-6519034

P.O.B. 43102
Jerusalem, Israel 91430
Tel 972-2-6519034
Fax 972-2-6519034

תחזית הפנסיה בעתיד:
 (aדרגת השכר של הפנסיונר הינה תוצאה של תאריך העלאה האחרונה בדרגה,
הדרגה שלו ,דרגת כוכב והמקסימום של הדרגות.
 (bתוספת ערבה ותוספת לתורנות צפויים לקטון בשיעור של  1.00%לשנה ,כיוון
שמרכיבי שכר אלה אינם עולים יחד עם העליות בעקבות מו"מ ,אלא רק עם
תוספת יוקר .לאור העובדה כי תוספת יוקר לא מתעדכנת בעקבות עליות
האינפלציה הנוכחיות הנחנו כי לא תהיה תוספת יוקר נוספת בעתיד.
 (cהשכר הכולל כפי שחושב לעיל בסעיפים  a-bלעיל הופחת ב 1.54%-לשנה.
כיוון ששיעורי הריבית שהשתמשנו בהם בהערכה הם שיעורי ריבית ריאליים,
השכר הפנסיני חייב להיות במונחנם ריאלים .הפחתה זו לוקחת בחשבון עליות
בשכר בעקבות מו"מ ועליות בעקבות עליה במדד כפי שהוסבר לעיל.

הערות לגבי שיטות והנחות שנקבעו ע"י חח"י לצורך חישוב הגידול בשכר העובדים.

א .שחיקת שכר ריאלית
 .1הנחת החברה הינה ,שבבסיס שנתי ,הגידול במדד המחירים לצרכן יהיה
גבוה מעליות שכר בעקבות מו"מ בשיעור של .1.54%
 .2לדעתי לפי תקן  19הנחה זו לא זהירה ) (imprudentאם לא לוקחים
בחשבון שיפורים עתידיים צפויים ,במסגרת השכר.
 .3החברה הודיעה לי כי אף שהיא מאמינה כי "בסבירות גבוהה מאוד יינתנו
תוספות שכר הרי שלפי הגישה החשבונאית של החברה אין לקחת אותם
בחשבון בחישוב החבות האקטוארית".
 .4להבנתי ,תקן  19קובע עקרונית כי שיש לקחת בחשבון ,שיפורים עתידיים
צפויים ,במסגרת השכר .גם אם מקבלים את עמדת החברה שלא לוקחים
בחשבון שיפורים עתידיים במסגרת השכר והפנסיה ,אזי ההנחה בסעיף 1
לעיל ,צריכה להיות הדדית ) (MUTUALLY COMPATIBLEעם מצב
שאין שיפורים עתידים .לפיכך שעור ,ההנחה בסעיף  1לעיל צריך להיות
נמוך יותר.

ב .חבות ,וחבות משחמעת )(constructive obligation
דו"ח זה מתבסס על קביעות הרשות לניירות ערך בפרה-רולינג  -בניגוד
לעמדה שהצגתי בפניה  -כדלקמן:
 .1אין קיימת חבות משחמעת ששכר הפנסיה יהיה צמוד למדד ,למרות
שידוע כי כמעט כל הפנסיות המשולמות במדינת ישראל ,הינן צמודות
למדד.
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 .2אין לקחת בחשבון אפשרות ,שבעתיד תהיינה דרגות שכר גבוהות יותר,
מהדרגות הקימות היום.
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